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Segmento de bombeiro civil
completa 11 anos desde a
regulamentação

Foto: Cristiano Costa

A profissão e o segmento de
bombeiros civis completaram no
dia 12 de janeiro 11 anos de atuação
no Brasil. A lei que regulamenta a
atividade (11.901) foi sancionada em
2009. O presidente do Sindicato das
Empresas Prestadoras de Serviços e
Especializadas em Bombeiro Civil do
Distrito Federal (Sepebc), José Evanio
dos Santos, avalia que a entidade
vem batalhando para fortalecer as
empresas e os profissionais da área,
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com apoio da Fecomércio-DF.Para
comemorar a data, alunos do curso de
bombeiro civil do Senac participaram
de uma ação na Rodoviária do Plano
Piloto. Na oportunidade, foi realizada
uma ação de sensibilização da cultura

da prevenção, além da oferta de
rapel, com instrutores credenciados,
demonstração de trabalho em altura
com segurança e a divulgação de
empresas de formação de bombeiros
civis.
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DF registra maior crescimento no setor de serviços no Brasil
O Distrito Federal teve incremento de 0,9%
no volume de receitas do setor de serviços
em novembro de 2019, quando comparado
com outubro do mesmo ano – registrando
o melhor resultado do País. Regionalmente, 16 dos 27 estados registraram queda no
penúltimo mês do ano passado. As maiores
quedas foram registradas em Mato Grosso
(-5,7%) e Minas Gerais (-1,1%). Em âmbito
nacional, após 2 meses de crescimento, o
setor teve queda de 0,1%. Trata-se do pior
resultado para meses de novembro desde
2016, quando houve queda de 0,3%. Os dados foram divulgados pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).
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Senac lança curso de idiomas
Para o primeiro semestre serão 12 turmas nas unidades
do Senac de Taguatinga e no SCS (Jessé Freire)
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A Confederação Nacional do Comércio (CNC), com apoio das Federações estaduais e nacionais, Sesc, Senac, sindicatos e empresários, alcançou a marca de
1,4 milhão de assinaturas no abaixo-assinado em prol do Sistema Comércio.
De acordo com a CNC, o resultado da campanha, lançada no dia 7 de outubro
de 2019, mostra a importância do trabalho realizado pelas entidades que compõem o sistema. Atualmente, o Sistema Comércio faz parte da vida de milhões
de brasileiros, atuando em diversas frentes: oferta de cursos profissionalizantes, atrações culturais, acesso a ações de saúde e qualidade de vida, além de
batalhar para a defesa e representação dos empresários do comércio, serviço
e turismo do Brasil. A Fecomércio-DF participou da campanha e bateu a meta
estipulada para o DF, arrecadando mais de 30 mil assinaturas.
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Compromisso com a nação

A

nova gestão do Sistema Fecomércio-DF completa um
ano de trabalho neste mês
de fevereiro. Falar dos resultados
desse período é uma tarefa de humildade e de sucessos compartilhados. Definindo em poucas palavras nossa engenharia de trabalho,
três linhas mestras foram responsáveis pelos acertos: a presidência,
apesar da autoridade que exerço,
é vivida coletivamente pelos nossos competentes vice presidentes
e diretores; nossa aproximação
harmônica à alta direção da CNC
é uma diretriz de gestão; e a busca
pela modernização e autossustentabilidade dos sindicatos filiados
e associados tem sido uma constante. Esse direcionamento foi fundamental para guiar a Fecomércio
em direção a modernização, com
o objetivo final de estimular o desenvolvimento econômico no DF e
melhor a qualidade de vida da população brasiliense.
Sabemos que Sesc e Senac,
com voo certo, já ganham altura,
mas a Federação do Comércio do
Distrito Federal precisava seguir
uma carta original de princípio.
Nossa aproximação operacional
com a Confederação Nacional do
Comércio trouxe nesses nove meses enormes progressos. Também

Francisco Maia

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

ampliamos o suporte oferecido
pelo Núcleo de Atendimento Sindical, que agora se apoia na inovação, modernização e autossustentabilidade. Esse núcleo se compõe
por uma equipe técnica e administrativa que conta com o auxílio das
assessorias estratégicas da Fecomércio DF. É o departamento responsável pelo acompanhamento
da atuação sindical e atendimento
das demandas dos grupos empresariais.
O atendimento entre todas as
áreas do Sistema Fecomércio (Federação, Sesc, Senac e IF) é feito
diretamente sob a gestão da presidência, que preside todas as instituições, e de seus diretores-regionais. Temos dados concretos para
aferir o sucesso de nosso grupo.
Contamos hoje com 26 sindicatos
filiados e dois associados, que reúnem mais de 150 mil empresas em
todo o DF, sendo que esse universo
representa 94% do PIB privado do
Distrito Federal.
O grande orgulho de nossa
ainda curta gestão é também o expressivo desenvolvimento das Câmaras Setoriais da Fecomércio-DF.
São esses fóruns empresariais que
formam as sementes organizadoras da economia moderna. Muito
mais que fonte de orgulho, é o nosso desafio para o futuro seguir fortalecendo esse trabalho cada vez
mais. Em consonância com a CNC,
criamos três câmaras e remodelamos uma. Nosso compromisso é o
País e a cidade que estamos construindo.
Boa leitura!
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BARTOLOMEU
RODRIGUES
Por Sacha Bourdette

Natural de Pernambuco, Bartolomeu
Rodrigues, 62 anos, assumiu em dezembro
de 2019 a Secretaria de Estado de Cultura
e Economia Criativa do Distrito Federal.
Formado em Jornalismo pela Universidade
de Brasília (UnB), atuou em importantes
veículos de comunicação e presidiu entidades
da categoria. Em entrevista para a Revista
Fecomércio-DF, ele fala sobre os novos
desafios no cargo, dá uma previsão sobre a
reabertura de espaços culturais da cidade e
destaca a parceria com o Sesc.

1- Secretário, o senhor assumiu o
cargo recentemente a convite do
governador Ibaneis Rocha. Qual a
sua política cultural para o DF?
O Distrito Federal é, por definição,
um distrito cultural. Brasília emergiu
das pranchetas do Oscar Niemeyer
e dos traços urbanísticos de Lúcio
Costa. Quer mais arte do que isso?
Mais cultura do que isso? Vivemos
numa cidade que transpira cultura,
seja nas suas avenidas, nas suas
quadras ou quando contemplamos
o seu céu. Brasília é um patrimônio
e deve ser mantido como patrimônio
da humanidade.
2- Quais as expectativas para 2020
e desafios?
Os desafios são muitos e a expectativa é bastante positiva. Brasilia
chega aos 60 anos como uma cidade
que já consegue ter uma personalidade bem definida, que resulta de
tantas culturas que aqui convergem.
Em Brasília você encontra o Brasil
e encontra também o exterior, uma
vez que aqui estão presentes quase
200 representações estrangeiras
que acabam também influenciando
e contribuindo para que nós sejamos esse caldeirão de línguas e de
manifestações. Brasília hoje, com 60
anos, já consegue ter sua personalidade própria, resultado de tudo isso.
3- O Carnaval vai ocorrer neste ano
em fevereiro. Como a Secretária de
Cultura e Economia Criativa pretende trabalhar durante o período?
Vamos poder contar com os tradicionais blocos de rua? E é possível
voltar com os desfiles de escolas de
samba da cidade?
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O Carnaval vai transcorrer dentro da
maior alegria e dentro do espírito do
aniversário da cidade. Brasília está
se firmando como um Carnaval de
rua por excelência. Os blocos têm
uma participação imensa pela sua
capacidade de atrair multidões. O
nosso desafio é, justamente, organizar o Carnaval dentro de uma cidade
que é patrimônio histórico e cultural da humanidade. Mas, apesar da
preocupação com a preservação da
cidade, entendemos que o Carnaval se resume em alegria. Quando
falamos dessa vocação que começa a transparecer, de Brasília como
uma cidade propícia ao Carnaval
dos blocos, não podemos descuidar
das escolas de samba. Brasília ainda carrega muito dos atributos da
transferência da antiga capital do Rio
de Janeiro para o Planalto Central.
Muitas dessas características estão
presentes nas tradicionais escolas
de samba do DF. Estamos fazendo
todo o possível para que essa manifestação cultural não seja suplantada por tantas outras que ocorrem
aqui em Brasília e que fazem do nosso Carnaval um evento diferenciado
de outras cidades.
4- O aniversário de Brasília será
prioridade? Qual a programação e a
importância da comemoração para
a capital?
O aniversário de 60 anos de Brasília
está na pauta de prioridades da Secretaria de Cultura e Economia Criativa, o que não poderia ser diferente,
já que comemoramos 60 anos, uma
data emblemática. Já vivenciamos
Brasília jovem, Brasília adolescente,
Brasília adulta e agora entramos na

“Os desafios
são muitos e a
expectativa é
bastante positiva.
Brasilia chega aos
60 anos como
uma cidade que já
consegue ter uma
personalidade
bem definida, que
resulta de tantas
culturas que aqui
convergem”
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era da Brasília madura. Ser o terceiro maior aglomerado urbano do
País não é pouca coisa, e temos que
levantar o orgulho dos brasilienses
que construíram essa cidade com
muito esforço, com muita dedicação,
com muito carinho. Por isso as celebrações em torno desta data serão
intensas e vão percorrer todo o ano,
não ficando restritas apenas ao 21 de
abril, que é a data de inauguração da
cidade.
5-Foi divulgada recentemente a retomada do Fundo de Apoio à Cultura
(FAC) para atender a uma demanda
da classe artística. Poderia explicar
um pouco mais sobre esse anúncio?

Fotos: Ludimila Barbosa/SECEC-DF

Esse assunto do FAC, na minha opinião, já está pacificado com o anúncio que fizemos no último dia 15 de
janeiro, da retomada do edital Áreas
Culturais de 2018, que estava sob
análise do Tribunal de Contas do DF.
Destravamos este processo e, com
isso, viramos essa página e passamos a trabalhar com o FAC 2020,
cujos editais começarão a ser discutidos com o Conselho de Cultura do
Distrito Federal e com a sociedade,
no mês de janeiro, para que possam
ser publicados em fevereiro. Nosso
objetivo é seguir estritamente a Lei
Orgânica da Cultura, no que diz respeito aos prazos e destinação de recursos para o fomento à cultura.
6- Um tema antigo é a reabertura
de espaços culturais, como o Teatro
Nacional Claudio Santoro e o Museu
de Arte de Brasília (MAB). A Secretaria está trabalhando para que tenhamos alguma novidade? Existe
alguma previsão para reabrir os
espaços? Há recursos?
Com relação ao Teatro Nacional
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Claudio Santoro, estamos bastante
otimistas com a perspectiva de reabri-lo em 2020. No fim de 2019, assinamos o convênio com o Ministério
da Justiça e Cidadania que tem como
intermediária a Caixa Econômica
Federal, que garante o repasse de
R$33,4 milhões do Fundo de Defesa
de Direitos Difusos para as intervenções na Sala Martins Pena. Sobre
o Museu de Arte de Brasília, outra
peça fundamental que teve no passado uma importância muito grande para a arte de Brasília, reabrirá
suas portas este ano, provavelmente
na metade de 2020. Vamos retomar
aquele brilho antigo do MAB, que é
um ponto de referência do desenvolvimento das artes plásticas, sobretudo aqui do Distrito Federal. O MAB é,
por excelência, o museu do artista de
Brasília.
7- O Espaço Cultural Renato Russo
passou cinco anos fechado e finalmente foi reaberto em 2018. Como
será a administração desse espaço
este ano?
Estamos seguindo o modelo de gestão
compartilhada que tem funcionado de
maneira satisfatória, buscando mecanismos para aperfeiçoá-lo, fazendo
parcerias com outras instituições para
garantir que esse importante centro
cultural na W3 Sul continue funcionando com uma programação intensa e
servindo de referência para a cultura
de Brasília.
8-O Serviço Social do Comércio
no Distrito Federal (Sesc-DF), que
integra a Fecomércio-DF, realiza
parceria com diversos entes do governo levando atrações de lazer e
cultura para diversas cidades. Qual
a importância dessa união?

Brasília é uma cidade que tem muitos equipamentos culturais e muito
espaço público para ser cuidado e
preservado. O Estado sozinho não
consegue gerenciar tudo e, por isso,
é preciso realizar parcerias para
garantir que o patrimônio continue
acessível ao público. O Serviço Social
do Comércio, por exemplo, teria muito com o que colaborar. Nós já iniciamos essas conversas com o Sesc
para que eles nos ajudem com sua
experiência e seu trabalho já realizado nessa área. É muito bem-vindo
este tipo de parceria, sobretudo com
uma instituição tão importante e que
agrega tanto valor quanto o Sesc.
9- Qual a sua opinião com relação à
Lei do Silêncio que ao mesmo tempo procura trazer qualidade de vida
aos moradores, mas compromete
shows e festas culturais da cidade,
além de causar o fechamento de
bares e restaurantes provocando
desemprego?
A Lei do Silêncio está em vigor desde
2008, e neste período, tivemos boas e
más experiências. Há que se respeitar
o que a sociedade deseja, mas também é preciso que se tenha um olhar
voltado para como a lei pode afetar a
produção cultural e o comércio onde
isso acontece. Brasília tem um desenho um pouco diferenciado das outras
cidades em razão da concentração do
comércio nas entrequadras, especificamente citando como exemplo o
Plano Piloto. Temos informações de
algumas cidades brasileiras que também tiveram revisões em suas Leis do
Silêncio por meio de discussões democráticas, públicas, envolvendo todos os
agentes interessados e a comunidade.
Eu creio que é possível encontrar um
meio termo em que se criem condições para uma boa convivência e para

a garantia de respeito às pessoas, mas
de forma a não prejudicar quem vive de
produção cultural.
10-Cada vez mais a população está
ocupando os espaços públicos para
atividades culturais. Qual a política
do GDF nesse sentido?
Isso é uma tendência mundial. A
ocupação de espaços públicos é saudável, desde que essa ocupação seja
realmente no sentido de a sociedade
reivindicar aquilo que o Estado tem
a lhe oferecer em termos de lazer
e melhora da qualidade de vida. O
maior exemplo de ocupação de espaços públicos que nós temos no
Distrito Federal e o mais emblemático deles é o Eixão do Lazer. Quando
a sociedade ocupa esses locais responsavelmente, ela também acaba
cuidando desses espaços. Então vejo
isso de maneira muito positiva, onde
todos ganham.
11- O senhor é jornalista e trabalhou para importantes veículos de
comunicação. Como secretário de
Cultura, pretende inovar na divulgação dos eventos e das atrações
da cidade?
A veia jornalística não sai da gente e eu
tenho trabalhado junto à minha equipe
de comunicação como um colaborador. É importante esse trabalho para a
Cultura e a divulgação deve ser intensa. Encaro a comunicação como centro
vital, e na minha Secretaria a comunicação tem trânsito livre, e nenhuma
informação pode ser sonegada porque
é por meio da comunicação que a gente tem essa resposta do público sobre
a nossa atuação e sente o pulsar da
sociedade diante do que o Estado está
oferecendo. A comunicação é fundamental para o êxito do nosso trabalho.
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Os empresários e produtores de
evento estão acompanhando essa
virada de cultura do Carnaval Brasiliense, investindo e esperando
mais retorno para este período. Até
mesmo o turista já percebeu que o
Carnaval de Brasília é movimentado
e com grandes atrações. De acordo
com pesquisa de passagens áreas
Voopter, a capital do país ficou em 5º
lugar entre os destinos mais procurados para o feriado, atrás somente
das consagradas Rio de Janeiro, Salvador, Fortaleza e Recife.

É CARNAVAL
Programação intensa de shows e bloquinhos de rua mudam a cara
do Carnaval do DF. Para este ano, empresários e produtores da
cidade esperam o melhor período de vendas dos últimos tempos

Um dos organizadores da folia no
SCS, batizado de Setor Carnavalesco
Sul, Ian Viana explica que estão programados 7 dias de evento, sempre
aos finais de semana, com grupos
musicais e carnavalescos do DF, Rio
de Janeiro, São Paulo e até mesmo
do norte do País, diretamente do
Pará. Segundo Ian, a ideia é reunir
samba, ritmos e gêneros latinos,
música popular brasileira e eletrônica, além de tributos ao Movimento
Tropicália. “Carnaval para gente é
um período de cultivar o folclore e a
tradição do DF. Ainda mais nesses
60 anos que Brasília fará em 2020. A
expectativa é de 110 mil pessoas no
feriado, fora nossa programação do
pré-carnaval, que recebe em média
cerca de três mil pessoas na rua”,
conclui.
Outro ponto alto da folia é o Carna-

Divulgação

Carnaval de Brasília vem ganhando cada vez mais adeptos.
Há anos a cidade ficava deserta, desanimando o comércio e a população que permanecia na cidade.
Agora, a realidade é outra, blocos de
rua já estão consolidados e com várias programações espalhadas pelo
Plano Piloto e Regiões Administrativas — o clima de folia já toma conta
dos brasilienses até mesmo antes
do feriado. O Setor Comercial Sul
(SCS) é um dos grandes exemplos do
sucesso: em 2018 o espaço recebeu
20 mil pessoas; no ano passado o
número saltou para 80 mil. Para este
ano, a expectativa é que o local receba mais de 110 mil foliões durante as
festas.

Carnaval no Parque: a expectativa de público para este ano é de 100 mil pessoas

val no Parque, que chega a sua 4º
edição este ano, com a previsão de
ultrapassar a geração de 5 mil empregos diretos e indiretos. A expectativa da organização é reunir 100
mil pessoas de todo o Brasil na nova
estrutura, que para este ano será
montada no estacionamento do ginásio Nilson Nelson. Um dos sócios
da R2 Produções, empresa responsável pela organização do evento,
Rick Emediato, acredita que o Carnaval No Parque já se tornou a maior
folia da capital do Brasil. Shows do
pagodeiro Dilsinho, do Harmonia do
Samba e de Dennis DJ estão confirmados. Outros artistas como Banda
Eva, Bhaskar, Shevchenko e Elloco,
Jorge e Mateus, Gusttavo Lima, MC
Kekel e Zé Neto e Cristiano também
estão na programação.
“Estamos no circuito de grandes
carnavais do País. De 2017 pra cá,
mostramos pros brasilienses que
Brasília tem Carnaval e ele é bom”,
destaca. “Trouxemos para nossa cidade todos os estilos de música e
fizemos uma mistura que é a cara
da nossa capital. Em 2018, fizemos
uma festa enorme e nos tornamos
o primeiro Carnaval lixo zero do Brasil. Em 2019, Brasília mostrou que é
a cidade do Carnaval com um pré e
pós festejos de peso, além de uma
diversidade ainda maior de estilos
musicais”, disse Rick.
A festa irá manter a tradição da

meia-entrada social, mediante a doação de alimentos não-perecíveis.
As arrecadações serão destinadas
ao Mesa Brasil Sesc, programa de
bancos de alimentos contra a fome
e o desperdício de comida. Somente
na edição 2019, o evento arrecadou e
doou 43 toneladas de alimentos, que
beneficiaram mais de 64 mil pessoas
de 217 instituições sociais no Distrito
Federal, entre creches, asilos e entidades de assistência social.

INCREMENTO NAS VENDAS
Ainda que a Secretaria de Cultura e
Economia Criativa do DF (Secec) não
tenha divulgado a expectativa de público para este ano, a data anima os
varejistas, que contam com lucros
com a venda de fantasias e itens de
decoração. Boa parte dessa economia, inclusive, gira em torno do
conglomerado de lojas conhecido
como Taguacenter. Localizado em
Taguatinga Norte, ao lado do Mercado Norte. O local é um dos mais
procurados nessa época do ano pelos brasilienses quando o assunto é
comprar adereço de Carnaval.
Se o objetivo for adquirir fantasias e
artigos de festa, a Casa & Festa é o
lugar ideal pela infinidade de opções
e preços em conta. No local é possível encontrar adereços de cabeça
por R$ 1,99, além de uma grande
variedade de enfeites, lembrancinhas, doces, embalagens e tudo que

Por José do Egito
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Blocos de Carnaval no SCS esperam receber maior público desde 2018

bidas alcóolicas em estádios ou arenas desportivas. Segundo Érico, isso
certamente auxiliará na evolução
das vendas nas festas localizadas
nestes setores.

Taguacenter: um dos lugares mais procurados pelo consumidor no Carnaval

APLICATIVO PARA O FOLIÃO

O período do
Carnaval, por
suas próprias
características,
implica em
uma maior
movimentação para
o setor. A expectativa
é de um incremento
nas vendas de
aproximadamente
10% em relação à
média de vendas de
um período normal
Érico Cagali,
presidente do
SCAAB-DF
14 Revista Fecomércio DF

envolve comemoração e festa. Além
do Taguacenter, é possível encontrar
a Casa & Festa em Águas Claras,
na 506 Sul, e 706/707 Norte - todas
sempre movimentadas, mas nada
que se compare à unidade de Taguatinga.
De acordo com a gerente da loja de
Taguatinga, Rosimeire Rodrigues, o
maior movimento é às sextas-feiras
e aos sábados. Ela afirma ser possível esbanjar da criatividade sem gastar muito dinheiro. “Inúmeros acessórios são facilmente encontrados
em nossa loja. E o melhor: variam
de R$ 5 a R$ 30, com modelos para
todos os gostos e preços”, explica.
Para Rosimeire, o comércio recebe
um movimento muito maior nessa
época do ano. “É difícil ter tempo
ruim aqui. É claro que existem épocas no ano que a procura aumenta,
como Carnaval, páscoa e Halloween. Mesmo assim, no período dessa
festa recebemos bem mais pessoas”, avalia. Em geral, as queridinhas
entre a galera no Carnaval de 2019
foram as fantasias com chapéus de
taxista, marinheiro, fantasias e adereços de índio, princesas e roupas de
abelhinha. “Se comparadas às duas

primeiras semanas de janeiro de
2018 ao mesmo período em 2019, o
crescimento nas buscas com essas
fantasias é 12 vezes maior”, explica
Rosimeire.
Quem também espera faturar com
as festividades é o comércio de bebidas. De acordo com estimativa feita
pelo Sindicato do Comércio Atacadista de Álcool e Bebidas em geral do
Distrito Federal (SCAAB), o segmento espera um aumento significativo
para o período. O presidente do sindicato, Érico Cagali, destaca que este
ano a previsão é ainda melhor por
conta do clima, que estará ensolarado e sem previsão de chuvas, o que
também ajuda a impulsionar as vendas. “o período do Carnaval, por suas
próprias características, implica em
uma maior movimentação para o setor. A expectativa é de um incremento nas vendas de aproximadamente
10% em relação à média de vendas
de um período normal”
Outro fator que pode influenciar o
movimento no setor é a publicação
no Diário Oficial do DF do decreto
que regulamenta a Leiº 6.465, de 27
de setembro de 2019, que permite a
comercialização e o consumo de be-

Quer saber onde curtir seu bloco de
Carnaval em 2020? O aplicativo Carnaval BSB mostra, em tempo real, a
localização da folia pelo Distrito Federal. A plataforma é gratuita e foi
criada pelo brasiliense e analista de
sistemas Paulo Mota, 34 anos, com
intuito de ter um ponto único de encontro da programação do Carnaval.
Com filtros que permitem verificar o
dia, horário e local das agremiações
cadastradas, o software está disponível na Apple Store e Play Store para
os foliões. O app já possui cerca de
15 mil downloads. “Eu vasculho as
redes sociais procurando informações dos blocos e vou adicionando ao
aplicativo. Também disponibilizei um
e-mail para que os blocos possam
oferecer suas programações, mas a
quantidade é ainda baixa. Com isso,
a ideia principal é ter um ponto único de encontro da programação do
nosso Carnaval que está cada dia
maior”, explica Paulo.
Influenciado pela programação cada
vez mais intensa na capital, Paulo
explica que desenvolveu este aplicativo em 2018, já que a cidade adotou
de vez a cultura dos blocos, mas não
tinha uma ferramente que reunisse

todas as programações. Segundo
ele, no Carnaval do Rio de Janeiro,
esses modelos se tornaram comuns
e faltava algo dessa natureza aqui no
quadradinho. “Em 2018, eu ia passar
o Carnaval em Brasília e fui procurar um aplicativo com a programação para poder acompanhar. Como
não encontrei nada, resolvi criar um.
Agora, com o Carnaval de Brasília
crescendo cada vez mais, com tantas opções de blocos e festas, pré e
pós-Carnaval, o app é indispensável
para todo folião”, explica Paulo Mota.

EXPEDIENTE NO CARNAVAL
É PERMITIDO?
Diferente do que muita gente pensa,
os dias de folia não são considerados
feriado nacional. Mas, se houver libe-

ração do funcionário, não pode haver
o desconto. Em meio a expectativa,
podem surgir dúvidas sobre os direitos para quem trabalha no período,
já que são dias de trabalho comuns.
Tanto o trabalhador que está ansioso
para curtir a folia quanto aquele que
prefere relaxar nos dias de descanso
precisam estar esclarecidos sobre o
que a legislação rege sobre o tema.
A advogada especialista em Direito
do Trabalho, Mayara Gaze, explica
que o Carnaval não consta na lei nº
662, de 1949, que determina quais
são os feriados oficiais no País. Ou
seja, os empregadores não são obrigados a dispensar o funcionário,
apesar de costumarem conceder folgas nos dias que antecedem a Quarta-feira de Cinzas. “É a empresa que
decide se funcionará normalmente
ou dispensará seus empregados.
Porém, havendo a liberação espontânea por parte do empregador, o
funcionário não pode sofrer prejuízos na remuneração”, destaca a
especialista do escritório Alcoforado
Advogados Associados. Além disso,
aqueles empregados que trabalham
nesses dias não têm direito a receber valores adicionais no salário. A
especialista chama atenção, ainda,
para o fato de que o empregador
deve respeitar a prática da empresa,
pois, quando há a quebra de padrão,
há também a quebra do contrato de
trabalho, o que pode levar a complicações jurídicas

Pré-carnaval anima os brasilienses
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ENDIVIDAMENTO AUMENTA
Pesquisa da Fecomércio-DF afirma que 806.375 mil famílias estão
comprometidas com algum tipo de divida no DF

CONFIANÇA DO EMPRESÁRIO CRESCE
Recuperação econômica anima empreendedores da cidade
Por Daniel Alcântara

Foto: Cristiano Costa

Por Daniel Alcântara

O

endividamento das famílias
brasilienses registrou alta em
janeiro de 2020, quando comparado com dezembro de 2019. De
acordo com a Pesquisa de Endividamento e Inadimplência do Consumidor (Peic), divulgada pela Fecomércio-DF, o número de famílias com
algum tipo de dívida na capital passou de 790.972 em dezembro do ano
passado para 806.375 no primeiro
mês deste ano. Significa que 81,1%
das famílias brasilienses estão endividadas em janeiro, ante 79,7% em
dezembro. O montante de famílias
com conta em atraso também cresceu: passou de 114.322 mil famílias,
para 123.841 mil em janeiro. Em
comparação com o ano passado, o
endividamento está um pouco mais
alto. Em janeiro de 2019, o percentu-
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al de endividados era de 79,2%.
O presidente da Fecomércio-DF,
Francisco Maia, explica que alguns
fatores justificam a alta em janeiro,
como os gastos extras de fim de ano
e as contas típicas de início de ano.
“O primeiro mês do ano é, geralmente, um período mais pesado para os
consumidores, que precisam pagar
parcelas dos presentes de natal, viagens e compras de material escolar.
Esses gastos acabam afetando o
orçamento das famílias que apelam
para o cartão de crédito, o maior instrumento gerador de endividamento”, explica Maia.
O estudo mostra ainda que 2,3% dos
entrevistados afirmaram estar muito
endividados; 10,1% mais ou menos
endividados; 68,7% pouco endivida-

dos e 18,9% não tem dívidas. Dentre
os endividados, 43,1% disseram possuir algum tipo de dívida há 30 dias;
31,3% entre 30 e 90 dias e 25,6%
acima de 3 meses. O Cartão de crédito continua sendo o maior vilão das
famílias do DF: 94,2% disseram estar
comprometido com o crédito.
A Pesquisa de Endividamento e Inadimplência do Consumidor (PEIC)
orienta os empresários do comércio de bens, serviços e turismo que
utilizam o crédito como ferramenta
estratégica, uma vez que permite o
acompanhamento do perfil de endividamento do consumidor, com informações sobre o nível de comprometimento da renda do consumidor com
dívidas, contas e dívidas em atraso, e
sua percepção em relação à capacidade de pagamento.

O

Índice de Confiança do Empresário do Comércio do DF (Icec-DF) cresceu 0,7 ponto em
janeiro de 2020 na comparação com
dezembro de 2019, fixando-se em
132,6 pontos. Em relação ao mesmo período do ano passado, o índice
também apresentou crescimento:
de 7,4 pontos. É o que mostra a pesquisa divulgada pela Fecomércio-DF. Valores acima de 100 indicam
otimismo.
O presidente da Fecomércio-DF,
Francisco Maia, explica que a recuperação da economia brasileira é um
dos fatores para o crescimento do índice de confiança na capital do País.
“O volume de serviços no DF registrou
a melhor taxa do País, segundo a última pesquisa apresentada pelo IBGE.

As vendas no varejo tiveram uma retomada, por conta das festas de final
do ano. Aliado a esses resultados positivos temos um avanço gradual da
economia com melhoria nos investimentos”, avalia Francisco Maia.
A pesquisa mostra que 11,3% dos
empreendedores entrevistados avaliam que as condições atuais da economia brasileira melhoraram muito;
47,1% afirmaram que melhorou pouco; 21,8% disseram que piorou pouco
e 19,8% acham que piorou muito. Sobre a expectativa de contratação de
funcionários: 23,9% acreditam que
vão aumentar; 53% aumentarão pouco; 18,3% vão reduzir pouco e 4,8%
vão reduzir muito.
Em âmbito Nacional, o índice de confiança do empresário do comércio

atingiu em janeiro deste ano 126,6
pontos. É o maior patamar para um
mês de janeiro desde 2013. O resultado é 2% maior que o observado
em dezembro e 4,7% maior do que
o registrado em janeiro de 2019. Na
comparação com dezembro de 2019,
as intenções de investimento cresceram 2,5%, puxadas pela intenção de
contratação de funcionários (4,7%).
O estudo nacional é divulgado pela
Confederação Nacional do Comércio
de Bens, Serviços e Turismo (CNC).
O Índice de Confiança do Empresário
do Comércio (Icec) detecta as tendências do setor, do ponto de vista do
empresário. A amostra é composta
por aproximadamente 6 mil empresas e os índices, apurados mensalmente, apresentam dispersões que
variam de zero a 200 pontos.
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setor gastronômico

Daniel Alcântara
Jornalista
setorgastronomico@gmail.com
@setorgastronomico

PERGUNTEI PARA O
CHEFE
LEONARDO MARTINS
DE MOURA

Carioca, pai de 3 filhos, o chefe Leonardo Martins de Moura é formado em gastronomia no IESB e tem uma vasta experiência no DF. Já
passou pelos fogões dos hotéis: Pathernom; Mercure; Grand Bittar e
Base Concept/Ibis. Ele também trabalha como consultor gastronômico e é apaixonado pela culinária brasileira. Atualmente está à frente
do CW&Co, estabelecimento que contempla uma variedade de cafés
especiais, além de uma adega versátil com diversos rótulos e cardápio
recheado de receitas deliciosas para acompanhar as bebidas.
O cardápio do CW&Co mescla sabores para harmonizar com cafés e
vinhos, certo?
Entre os pratos estão o pão de queijo, croque madame, acompanhado
de salada, croissant recheado, sanduíche de carne de panela desfiada
e bolos. Todos os sabores foram desenvolvidos com insumos locais,
valorizando o produtor da cidade, além de serem pensados com a
intenção de harmonizar com os vinhos, cafés e espumantes da casa.
A aceitação está sendo ótima.

NOVA ATRAÇÃO NA
CIDADE
Com mesas ao ar livre e um menu voltado
para a cozinha asiática, o 2gather abriu as
portas no dia 15 de janeiro, no Pontão do
Lago Sul. O estabelecimento foi criado com
a ideia de ser um lugar para reunir amigos
e fazer novos em um ambiente agradável,
cercado de verde e com vista para o Lago
Paranoá. O cardápio da casa conta com:
Gyoza, Rolinho Primavera, Batata rústica
com maionese de sriracha e furikake caseiro, Steak tartare com maçã verde e Pork
Bun (pão chinês cozido no vapor recheado
com pepino, barriga de porco, picles de cebola roxa, maionese de wasabi), além do
Sorvete da casa (fior de latte) com calda
de maracujá e nougat de sementes. Para
acompanhar, coquetéis clássicos que estarão na carta de drinques da casa: Aperol
Spritz, GT tradicional, GT de mandarim e
Moscow Mule, além de vinhos da Pizzato e
da Vinhos S.A. Horário de funcionamento:
de segunda a segunda, de 12h às 22h.
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CARDÁPIO
EXECUTIVO

DICA DA
COLUNA

O restaurante Parrilla Beer, localizado no
Gama, começou a oferecer no início deste
ano refeições executivas no almoço, com direito a uma proteína e dois acompanhamentos. Os pratos promocionais são válidos de
terça a sexta-feira, das 12h às 16h. As opções
de proteína são: bife ancho (R$ 32), chorizo
(R$32), picanha (R$35), bombom de alcatra (R$30) e galeto (R$25). De acompanhamento: batatas rústicas, a tradicional farofa
de ovo, arroz parrillero, espaguete ao sugo,
polenta frita, salada do dia, feijão tropeiro e
também arroz branco ou com brócolis.

O Veredas Grill, localizado na 204
Sul, tem uma grande variedade para os clientes da cidade. O
Buffet conta com rocambole de
picanha, carne de siri gratinado e uma variedade de massas
e saladas. Porém, o segredo do
estabelecimento é a carne grelhada: Picanha e Filé Mignon. Na
humilde opinião desse colunista,
umas das melhores carnes na
chapa de Brasília, macia e suculenta. Vale conferir.

Qual foi a sua inspiração para virar cheff de cozinha?
Minha inspiração foi baseada em um amigo da minha família, que já
era chefe de cozinha e me ajudou bastante para entrar na carreira.
Hoje, eu tenho grandes paixões dentro da cozinha, que passa pelos
cardápios franceses e da Espanha, e claro, a nossa culinária brasileira.
Como você enxerga o mercado gastronômico da cidade e o preparo
da comida?

Chefe do CW&Co

O mercado gastronômico está em pleno desenvolvimento em todo o
Distrito Federal, com excelentes profissionais e estabelecimentos, que
oferecem comida de qualidade, feita com amor e preparada com produtos de qualidade, na medida certa.

DICA DE LEITURA

CONFEITARIA

MESA BRASIL

Um livro planejado para você descobrir os segredos de uma das sobremesas mais famosas do mundo:
o crème brûlée, que em francês significa creme queimado. A publicação
apresenta além da história do prato,
equipamentos de fabricação e dicas
para o sucesso da sobremesa. O livro
é assinado pelo chef Lionel Ortega, e
publicado pela Editora Senac-DF e
custa R$ 33.

O Senac-DF oferece um curso completo de confeiteiro. As aulas começam no dia 10 de fevereiro e ensinarão a preparar, montar e apresentar
produtos de confeitaria e também
a produzir e confeitar bolos, tortas,
biscoitos finos, chocolates especiais,
folhados, massas e doces. O investimento é de R$ 3 mil, que podem ser
parcelados em até 12 vezes no cartão. Mais informações: 3313-8877.

Entre os dias 27 de novembro e 21 de
dezembro de 2019, o Sesc realizou,
em parceria com a Perdigão, a distribuição de 250 mil chesters doados
pela BRF, na campanha “Chegou a
generosidade do Natal”, em 18 estados brasileiros. Com essa ação milhares de famílias foram beneficiadas e tiveram um Natal melhor. Para
conhecer mais sobre o Mesa Brasil
acesso o site: www.sescdf.com.br
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Cinco perguntas
para Yoshihiro
Karashima

somos sistema fecomércio-DF

Do dia 8 de dezembro de 2019 até 6 de janeiro deste ano a capital do País recebeu uma
programação de natal com ações culturais, idealizado pela Fecomércio-DF e batizado
de Natal Sempre Monumental. O Sesc-DF também ofereceu entretenimento e shows
de forma gratuita. A Estrutura da Torre de TV ganhou uma iluminação especial com
mais de 200 refletores moving lights e 300 refletores de LED multicoloridos para cativar os brasilienses e os visitantes. Confira alguns relatos sobre a festa nesta edição.
O lançamento das festividades contou com apresentação gratuita da cantora sertaneja
Naiara Azevedo e da Orquestra Sinfônica do Teatro Nacional Cláudio Santoro.

Por José do Egito
Yoshihiro Karashima, de 68 anos, natural de Sacramento
(MG), é proprietário da Prestheza turismo. Com experiência no setor, ele fez comentários sobre a iniciativa da
Fecomércio-DF em promover o Natal Sempre Monumental e como a iniciativa influenciou o turismo na capital.
O que o senhor achou da iniciativa da FecomércioDF em promover o Natal Sempre Monumental em
Brasília?

Um natal no coração do DF

Foi uma iniciativa louvável e corajosa. Uma ideia inovadora do presidente Francisco Maia e sua competente
equipe. Nos moldes de outros destinos como Gramado
(RS), explorar esse tema na capital Federal é uma estratégia fantástica.

Por José do Egito

Foto:Cristiano Costa

De que forma ações como essa fortalece o turismo no
DF?

Foto: Cristiano Costa

Durante as programações do Natal, o Pavilhão do Sesc uniu entretenimento e diversão com diversas atrações e atividades que caíram
na graça do público infantil e adulto, de forma gratuita. Luciana Medeiros, que mora na cidade de Planaltina de Goiás, acompanhou a
festa e disse que a iniciativa precisa ter continuidade. Ela explicou que
estava passeando próxima a Torre de TV durante o recesso de final de
ano. De longe, ela avistou uma multidão e resolveu ver o que era, na
companhia de seu marido, Paulo Alves. Tratava-se do Pavilhão do
Sesc-DF. “Estávamos passando perto da Torre e vimos a multidão.
Ficamos curiosos e entramos. Tinha muita atividade lá dentro. Sem
dúvida, foi excelente. As crianças precisavam de diversão e não tínhamos nada parecido com isso na cidade”, contou.

Elimar Rodrigues

Diversão garantida

Luciana Medeiros

Por José do Egito
O mecânico Elimar Rodrigues, visitou o Pavilhão do
Sesc com o filho caçula Miguel, de 5 anos. A estrutura
coberta onde ficaram disponíveis ações lúdicas e culturais com entretenimento para toda família agradou
Elimar. “Espaço muito bom. Já que a cidade carece
muito de opções de lazer. O lazer em Brasília em geral
é inacessível ou é muito caro”, disse Elimar. Convidado
pelo cunhado, Elimar contou que chegou cedo no espaço e fez questão de aproveitar cada segundo com o
filho. Para ele, a atitude da iniciativa privada em tomar
à frente de um evento durante o Natal deve ser reconhecida pela população. “Precisamos de mais espaços
na cidade para que as crianças possam se divertir com
estrutura. Atualmente, a maioria dos espaços públicos
que estão disponíveis para as crianças da cidade estão
sem nenhuma conservação. Alguns não da pra você levar a criança pra brincar”, contou Elimar.

Lembranças da Infância
Por José do Egito
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Como o senhor enxerga o papel da Federação em promover turismo junto ao DF?
A Fecomércio está no caminho certo fazendo um trabalho que precisa ser feito, com o apoio grandioso do
governo local.
De que forma o senhor imagina que o turismo da cidade pode ser explorado.
O turismo não deve ser explorado na palavra Brasília.
Brasília é um complexo que envolve todo o entorno e
todo o Brasil Central. Brasília tem que ser vendida com
Goiás, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul. E salientando
a potencialidade cultural, arquitetônica,
jurídica e etc.
Quais os principais beneficiados com
ações que promovam o turismo da
cidade?
Toda a população, toda a cidade é beneficiada. Porque gera emprego, traz
impostos e qualidade de vida. É gerando
renda que nós vamos crescer.

Foto: Cristiano Costa

A nostalgia causada em brincadeiras que eram praticadas na
década de 70 e 80, fizeram o serralheiro Antônio Sirqueira, de
58 anos, reviver um momento especial ao lado do seu neto de 5
anos, Daniel pinheiro. Sob os olhares atentos do neto, Antônio
também conheceu as atividades oferecidas no Pavilhão do Sesc.
“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.
Segundo ele, a capital federal carece de eventos para as crianças
no período de férias escolares. “Esse espaço é bem interessante.
É o tipo de evento que deveria ocorrer com mais frequência aqui
no DF, principalmente na época de férias. É muito bom pra eles”,
disse. O espaço ficou montado de quinta a domingo, das 10h às
18h. A programação contou com Planetário, Oceanário, oficina de
cupcake para crianças e outras brincadeiras. E o melhor, tudo de
graça. “Eu gostei muito, as crianças mais ainda”, disse Antônio.

É um trabalho árduo. Brasília não é um destino que tem
uma demanda espontânea de visitação. Ações insistentes e permanentes neste sentido serão muito bem-vindas. O trabalho também tem que ser feito externamente.

Antônio Sirqueira

Revista Fecomércio DF 21

sesc saúde

CARRETA DA MULHER CHEGA A
TAGUATINGA SUL EM FEVEREIRO

for talecasuaempresa.com.br

Entre 4 de fevereiro e 27 de março, serão oferecidos exames de
mamografia e papanicolau (citopatológico preventivo)

A sua empresa pode fortalecer

Por Carolina Oliveira

Participe das reuniões, eventos e

o trabalho do seu sindicato.

convenções coletivas e encontre

A

prevenção é uma forma importante de combate a doenças como câncer de mama e
de colo do útero. Por isso, o projeto
Sesc Saúde da Mulher já está com
agenda aberta para os atendimentos gratuitos e ações educativas em
2020. Entre os dias 4 de fevereiro e
27 de março, a carreta da mulher
ficará estacionada no Sesc de Taguatinga Sul, onde serão oferecidos
exames de mamografia e papanicolau (citopatológico preventivo).

soluções compatíveis com a

Podem buscar uma vaga para a mamografia, mulheres de 50 a 69 anos,
maiores de 35 anos, com histórico
familiar de câncer de mama ou com
solicitação médica. Para o citopatológico, mulheres que têm ou já
tiveram atividade sexual, com idade
entre 25 e 64 anos.
Os exames são agendados, de segunda à sexta-feira, das 8h às 11h50,
na Unidade Sesc Taguatinga Sul. São
distribuídas, diariamente, 50 senhas.
O agendamento consiste em um
atendimento de pré-consulta, onde a
mulher responderá um questionário
com seus dados pessoais e poderá
escolher o melhor horário para realizar o exame. Para agendar, é necessário documento de identificação
oficial com foto, CPF, Cartão do SUS
e Comprovante de Residência com
CEP.
Idealizado pelo Departamento Nacional do Sesc, o projeto realizou, no
ano passado, 3.175 exames de mamografia, 3.399 exames de citopatológico e teve um público participante
de 5.702 pessoas em atividades de
educação. A meta somente para a
unidade de Taguatinga Sul é de que

www.fortalecasuaempresa.com.br
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realidade do seu negócio.
Compartilhe ideias e contribua
para a melhoria da sua categoria
econômica.

Fortaleça quem fortalece a
sua empresa. Contribua para
o seu sindicato.
Acesse

e saiba mais.

para a rede de saúde quando se verifica a necessidade do atendimento
àquelas mulheres que apresentaram potenciais agravos em seus resultados”, explica Lucce.
A carreta passou a funcionar após
experiências que obtiveram êxito do
Sesc, como as unidades móveis de
Odontologia distribuídas por vários
estados. “Nosso princípio norteador
é o fortalecimento e a contribuição
para a melhoria das redes locais de
saúde, com vistas à acessibilidade e
ampliação da cobertura no âmbito
da prevenção, diagnóstico e tratamento do câncer”, ressalta Lucce.

A suA empresa
não está sozinha.
o sindicato
trabAlhA
com você.

@sescdf
/sescdf
www.sescdf.com.br

Apoio:

sejam realizadas 662 mamografias,
1.120 exames de citopatológicos,
além de um público de 1.200 pessoas em ações de educação em saúde.
A coordenadora dos Serviços Médicos e Educação em Saúde, Lucce
Lopes de Mello, explica que o projeto
Sesc Saúde Mulher é uma resposta
estratégica da instituição à elevada
incidência de câncer de mama e de
colo de útero no país, além de representar um apoio importante ao
Programa Nacional de Controle do
Câncer de Mama e do Colo do Útero,
do Ministério da Saúde. “A sistematização e o aperfeiçoamento deste
trabalho se dá pela ideia de facilitar o
acesso aos exames de rastreamento de forma itinerante percorrendo
nossa capital. Os serviços variam
entre ações educacionais por equipes treinadas e do encaminhamento
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PRINCIPAIS REALIZAÇÕES

Presidente Francisco Maia e Pedro Affonso no lançamento da Câmara de Economia Criativa

NOVA GESTÃO DO SISTEMA FECOMÉRCIO-DF
COMPLETA UM ANO DE REALIZAÇÕES
Fecomércio-DF, Sesc e Senac trabalharam durante 2019 para
defender o setor produtivo e estimular ações sempre buscando a
inovação e modernização dentro das instituições
Por Carolina Oliveira e Daniel Alcântara

N

o 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
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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).
De acordo com Francisco Maia, foi
um ano de aprendizado e muitas

realizações. “O grande orgulho da
nossa gestão até aqui tem sido o
desenvolvimento dos sindicatos
da Fecomércio e o fortalecimento
dos setores de comércio, serviços
e turismo, gerando emprego e
qualidade de vida para população
brasiliense. A busca pela inovação e
oxigenação dentro do nosso Sistema
também tem sido permanente”,
ressalta. “O Sesc, dirigido pelo
Marco Tulio Chaparro, e o Senac,
pelo Antonio Tadeu Perón, foram
fundamentais nesse propósito.
Juntos, valorizamos o social e
a
educação
profissionalizante,
realizando
milhares
de
atendimentos,
grande
parte
gratuitos, em áreas como saúde,
educação, esporte, cultura, turismo
e lazer, privilegiando sempre o
setor produtivo, os comerciários
e a população mais carente. A
Fecomércio, com seus diretores e
presidentes de sindicatos, é quem
administra esse Sistema. Unidos,
fazemos sempre mais.”
Em 2020, a Fecomércio pretende
fazer ainda mais. Serão inauguradas
as novas sedes do Sesc, Senac e
da Faculdade Senac, com prédios
modernos e acessíveis. A entidade
participará da festa de 60 anos de
Brasília, com participação total

do Sistema, e com um musical
de Oswaldo Montenegro em
homenagem a cidade, contratado
pelo Sesc-DF e batizado de “E agora
Brasília?”. Outro projeto é a Semana
Brasília, que contará com uma série
de ações para aquecer o comércio da
cidade durante o mês de aniversário
da capital.

Sabendo da importância em buscar a
autosustentabilidade dos sindicatos
que compõem a Fecomércio-DF, a
gestão de Francisco Maia remodelou
o trabalho e a assessoria prestada
para os sindicatos. “Lançamos em
2019 um novo modelo de gestão do
Núcleo de Atendimento Sindical,
apoiado na inovação e busca por
novas fontes de receita.” Com
essa diretriz, foram realizados
três encontros sindicais para dar
novo direcionamento as entidades
patronais do comércio brasiliense.
Outro destaque foi a criação de
novas câmaras setoriais para
discutir e aprimorar o setor terciário
em Brasília. Em 2019, foram
lançadas as câmaras de Tributação
e Finanças Públicas; de Mulheres
Empreendedoras; e de Economia
Criativa. Além disso, foi relançada
a Câmara de Inovação e Tecnologia
da Informação. A Câmara de
Turismo e Hospitalidade, lançada
em 2016, presidida por Francisco
Maia, continua trabalhando pelo
crescimento do turismo e realizou
grandes projetos em 2019, como o
Natal Sempre Monumental.

Presidentes e representantes
de sindicatos durante o primeiro
encontro sindical
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Espetáculo Meu Silidó durante o Palco Giratório do Sesc-DF

SESC

Divulgação

Abertura do Natal Monumental na torre de TV

NATAL SEMPRE
MONUMENTAL
Uma megaestrutura foi montada na
Torre de TV, com uma superprodução
natalina e atrações que foram do
dia 8 de dezembro até 6 de janeiro.
Foram 30 dias de muita alegria, que
fizeram renascer o Natal em Brasília.
A abertura contou com show da
cantora sertaneja Naiara Azevedo,
apresentação da Orquestra Sinfônica
do Teatro Nacional, queima de fogos
e números de balé. O Pavilhão do
Sesc instalado no local ofereceu
atividades gratuitas para população
durante todo período. A Torre de TV
foi iluminada todos os dias e a fonte
foi recuperada. Estima-se que mais
de 200 mil pessoas passaram pelo
Natal Sempre Monumental e R$ 15
milhões foram gerados em negócios
relacionados ao turismo.
A atual gestão também priorizou por
uma aproximação com o Executivo e
26 Revista Fecomércio DF

Legislativo local, sempre buscando
defender as pautas de interesse
do setor produtivo. A CNC também
foi outra grande parceira nos
projetos realizados. “Tenho muito a
agradecer a Confederação Nacional
do Comércio, onde tivemos apoio
total do presidente José Roberto
Tadros, grande amigo e companheiro
que trouxe enorme progresso para o
comércio do País”, ressalta Maia.
A Fecomércio-DF também trabalhou
em parceria com o Banco de Brasília
(BRB) para fomentar as linhas de
crédito aos empresários e oferecer
facilidades para as empresas.
Pensando no meio ambiente,
conseguiu junto com o Sindisuper
e SLU a aprovação de uma lei que
pretende acabar com o uso de sacolas
plásticas em estabelecimentos
comerciais. Outro ponto crucial foi

o trabalho pela modernização da
Junta Comercial, que passou a ser
gerida pelo DF em 2019. A gerência
da entidade é compartilhada entre o
setor produtivo, tendo total apoio da
Fecomércio-DF.
Para finalizar o ano e agradecer o
apoio dos empresários, a Fecomércio
realizou a primeira edição do Prêmio
Sistema Fecomércio, que reconheceu
o trabalho de 12 personalidades
que se destacaram nas áreas
de comércio, serviços, turismo,
educação e cultura. “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
Federação, Francisco Maia durante a
entrega do prêmio.

“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”

Com a missão de contribuir para a
qualidade de vida o Sesc manteve
a promoção de atendimento nas
áreas de educação, saúde, esporte,
alimentação, cultura, ação social,
turismo e lazer. Atualmente, são
dez unidades espalhadas por todo
o Distrito Federal que atendem a
milhares de pessoas todos os dias.
O diretor regional do Sesc-DF,
Marco Tulio Chaparro, destaca
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 Marco Tulio.

Entre as ações, a de cultura
tiveram grande adesão do público
brasiliense. Só no primeiro semestre,
o Sesc-DF recebeu 117.402 pessoas
em eventos como Sesc Festclown,
Palco Giratório, Sesc Seresta, entre
outros tantos que a casa promove. A
17ª edição do Sesc Festclown contou
com mais de 50 atrações gratuitas
que aconteceram no Complexo
da Funarte, em todas as unidades
do Sesc-DF, Hospital da Criança
e zonas rurais do Distrito Federal.
Com 30 companhias nacionais
e internacionais, só o festival de
palhaçaria atraiu cerca de 40 mil
pessoas. Com plateias lotadas e
muita gargalhada, o Sesc Festclown
trouxe importantes artistas do
cenário cultural, além de prestigiar
os artistas locais, proporcionando
ao público cinco dias de atrações
que conquistaram o coração dos
brasilienses. As inscrições para a
edição de 2020 acabam em 9 de
fevereiro e o evento será realizado
entre os dias 22 e 25 de maio.
O Sesc Seresta ofereceu vários
shows gratuitos, ao ar livre, durante
o ano. O projeto divulga e valoriza o
trabalho dos artistas participantes e
resgata a cultura do País por meio de
canções que fazem parte da história
da música popular brasileira ao
promover e expandir seus ritmos.
Durante as apresentações, foram
recordadas composições de artistas
já consagrados. A interpretação das
canções ficou por conta de cantores
locais e nacionais. O evento recebeu
pessoas de todas as faixas etárias.

Marco Túlio
Chaparro, Diretor
Regional do Sesc-DF

Apresentação de palhaços no Sesc Festclown 2019
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(Da esquerda para a direita) Presidente do Sistema Fecomércio-DF, Francisco Maia; diretor
regional do Sesc-DF, Marco Tulio Chaparro; e diretor administrativo e financeiro do Sesc-DF
Guilherme Reinecken, durante a comemoração dos 40 anos do Teatro Sesc Garagem

Referência para artistas de todo o
País, o Teatro Garagem celebrou
40 anos de intensas atividades. O
Sesc promoveu uma programação
especial para as comemorações. O
espaço recebeu shows de artistas
consagrados, como Ellen Oléria e
Plebe Rude. Os Saltimbancos, Murilo
Grossi, Miriam Virna e Wélder e Pipo,
do grupo Os Melhores do Mundo
também celebraram as quatro
décadas do teatro. Uma campanha
nas redes sociais incentivou ainda o
público a compartilhar experiências
vividas na frente do palco que tem
tanta relevância na cena cultural de
Brasília.
Um tema que recebeu atenção
especial do Sesc-DF neste período
foi a promoção de ações para a
qualidade de vida dos idosos. O
Sesc trabalhou durante o ano para
aumentar ações que tornem o idoso
mais ativo e protagonista da própria
vida. Essas atividades também
buscam evitar a exclusão social
dessas pessoas.
As atividades envolvem sempre
corpo e mente, com atividades
físicas e sociais, o que torna esse
momento da vida mais significativo
e produtivo. No ano de 2019 foram
28 Revista Fecomércio DF

inúmeros eventos culturais e de
saúde, promovidos para esse
público, como o o projeto Sesc PrevQuedas. Outro serviço que tem muita
procura nas unidades do Sesc é a
odontologia. No ano de 2019 foram
107.753 consultas que geraram
483.833 procedimentos. Além disso,
foram 22.183 tratamentos iniciados e
16.109 tratamentos concluídos.
Outro projeto que ganhou força
em 2019 foi o Mesa Brasil, um
programa de combate à fome e ao
desperdício, que arrecadou 30% a
mais de alimentos em comparação

com 2018. “É um programa de uma
importância social muito grande. É
necessário frisar que ainda existem
pessoas passando fome no País”,
ressalta Francisco Maia.
O Sesc também incentivou o
turismo cívico na capital, ao oferecer
atividades na Solenidade de Troca
da Bandeira todo primeiro domingo
dos meses de 2019. A atividade faz
parte do programa Manhã Cívica
– Brasília: O Brasil Começa Aqui,
realizado pela Secretaria de Turismo
(Setur-DF). O Sistema FecomércioDF, por meio do Sesc e do Senac,
ofereceu serviços de lazer e saúde.
A programação incluiu também
oficinas recreativas, atividades de
lazer e city tour. Entre as atividades
do Sesc teve pintura de rosto, cama
elástica, perna de pau, críquete,
minigolfe, palhaçaria e pedal kart. Os
programas de saúde e de prevenção
à saúde da mulher do Sesc também
estavam sempre no evento. O
Senac ofereceu massagem rápida,
reflexologia podal e esmaltação.
Na área da Educação, o Sesc
promoveu
diversas
atividades
lúdicas para tornar os estudos
mais agradáveis. Disponível para
alunos de todo o Distrito Federal,
o projeto Sesc Oceanário – As
Maravilhas do Fundo do Mar foi
inaugurado em novembro para que
os estudantes conheçam a fauna e
flora marítima. A estrutura foi toda
pensada para gerar encantamento
nos estudantes. O oceanário é

Banco de Alimentos do projeto Mesa Brasil do Sesc-DF

Alunos de escola pública do DF em visita ao Oceanário do Sesc

reproduzido em um domo inflável
digital, parecido com um planetário,
onde são 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. O projeto é inédito e deve
atender a cerca de 20 mil alunos em
2020.
De acordo com a coordenadora
pedagógica do Sesc-DF, Patrícia
Souza, o oceanário proporciona
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 coloca 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.
No esporte foram diversos eventos,
como a 13ª Copa Brasília de Futsal,
que aconteceu por meio de uma
parceria entre o Sesc-DF e a Rede
Globo Brasília. Cerca de 620 atletas
das 31 Regiões Administrativas
participaram da competição. As
partidas foram abertas ao público
e foram 61 jogos. Pelo segundo ano

consecutivo, foi realizado, na unidade
de Taguatinga Sul, o Sesc Open de
Tênis. O torneio distribuiu premiação
de R$ 20 mil para o grande vencedor
Igor Marcondes. A competição foi
uma etapa do Circuito Profissional
Brasileiro da CBT, realizado pelo
Sesc com o patrocínio de Champion
Peugeot, Wilson, Sabin e o apoio
de Acrinox. Além da premiação
para Marcondes, os 32 atletas que
participaram da chave principal
também ganharam hospedagem no
SESC varandas da 913 sul durante o
torneio. Na época, o vencedor da final
afirmou que o campeonato foi um
incentivo a mais para quem pratica o
esporte de forma profissional.
Para participar de todos os benefícios

oferecidos pelo Sesc, é necessário
ter a carteirinha. Hoje são mais
de 353 mil pessoas credenciadas.
Para conseguir a carteirinha, basta
ir a qualquer unidade do Sesc no
Distrito Federal, mas o pedido
também pode ser pela internet.
Qualquer usuário poderá solicitar
o documento acessando o site.
Os documentos necessários para
obter o credenciamento no Sesc
variam de acordo com as categorias
de
comerciários,
comerciários
desempregados,
dependentes
dos pais, cônjuge, companheiro,
filhos menores de 21 anos e até 24
anos, menores sob guarda judicial
e dependentes de comerciário
falecido.

Realização de credenciais do Sesc-DF

Revista Fecomércio DF 29

capa

Diretor regional do Senac-DF, Antonio Tadeu Peron, na inauguração do Laboratório de
Imagem Pessoal na unidade de Ceilândia

“Acreditar em dias
melhores para
os adolescentes
tem tudo a ver
com a filosofia do
trabalho do Senac.
Essa parceria
que firmamos só
vem acrescentar e
enriquecer nosso
histórico de vidas
mudadas, de
empreendedores que,
a partir de um curso,
passam a fazer
parte do mercado de
trabalho”

SENAC
O diretor regional do Senac-DF,
Antonio Tadeu Peron, destaca o
trabalho do Senac durante 2019.
Segundo ele, a instituição é capaz
de levar ao cidadão a capacidade
de alcançar o sucesso pessoal e
profissional, munindo as pessoas
de conhecimento e habilidades
para o sucesso na carreira
profissional. Ele também destaca a
importância do Senac em contribuir
para a superação dos problemas
sociais e econômicos do País “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”,
enfatiza.
Um dos destaques do ano foi o
Programa Senac de Gratuidade
(PSG). Um instrumento de inclusão
produtiva para a população — O PSG
tem por objetivo garantir acesso à
educação profissional de qualidade
para pessoas cuja renda familiar per
capita não ultrapasse dois salários
mínimos. Por meio do projeto são
ofertados 95 cursos de diferentes
segmentos. Em 2019, foram 13,39
mil matrículas, com destaque para
o curso de assistente administrativo,
que recebeu 1,051 mil alunos
durante o ano passado, seguido pelo
de manicure e pedicure (674).
Em agosto o Senac lançou o
Programa Senac Comércio– A
experiência vende, composto por
cursos focados na excelência,
inovação e atitude empreendedora
para atender às necessidades dos
empresários do setor de bens,
serviços e turismo, bem como de
suas equipes. Os principais objetivos
são a qualificação profissional para
todos os empregados do comércio
e a formação para gestores e
empresários que desejam se manter
em sintonia com as exigências de um
mercado cada vez mais competitivo.

O Senac-DF firmou uma parceria
com o Ministério Público do
Trabalho no Distrito Federal e
Tocantins (MPTDFT). A partir da
assinatura do projeto, a instituição
passou a oferecer qualificação
profissional para transformar a
vida de jovens vinculados à medida
socioeducativa de internação por
meio do curso: Aprendizagem
Profissional Comercial em Serviços
Administrativos. O diretor regional
do Senac, Antonio Tadeu Peron,
avalia essa ação como um momento
muito especial para a entidade
durante o ano de 2019. “Acreditar em
dias melhores para os adolescentes
tem tudo a ver com a filosofia do
trabalho do Senac. Essa parceria
que firmamos só vem acrescentar
e enriquecer nosso histórico de
vidas mudadas, de empreendedores
que, a partir de um curso, passam a
fazer parte do mercado de trabalho”,
destacou Peron.
As aulas de aprendizagem e serviços
administrativos começaram em
junho de 2019 e seguirão até março
de 2020. O instrutor do curso de
Aprendizagem, Iuri Marques Pereira
de Souza, afirmou que o curso tem
realizado resultados satisfatórios em
relação aos jovens. “Tenho notado
uma mudança na parte moral, na
parte ética. O esforço tem valido a
pena. Temos grandes realizações,
alunos que pensávamos que não
tinham nenhum tipo de potencial,

Área de moda do Senac que contempla esferas de atuação da cadeia produtiva do segmento

estão se mostrando administradores
natos”, afirma.
Ainda na área de educação, a
instituição fechou um acordo com
o Sebrae-DF. A finalidade foi a de
criar uma atuação conjunta em
ações direcionadas para a educação
empreendedora nos cursos de
graduação e pós-graduação da
Faculdade Senac. Além de fomentar,
sensibilizar e conscientizar quanto a
importância do empreendedorismo,
aprimorando a formação dos futuros
profissionais por meio de um ensino
de qualidade.
Preocupado em fomentar o mundo
da moda no Distrito Federal, o Senac
lançou no ano passado o curso
Técnico em produção de moda,
o primeiro em todo o DF. Com o
constante crescimento do setor, o
Senac se preocupou em suprir a
falta de mão de obra especializada

com o lançamento do curso. As
aulas foram oferecidas na unidade
Jessé Freire, localizada na quadra 6
do Setor Comercial Sul, a unidade
possui um espaço exclusivo para
receber os alunos: o Espaço Moda
Senac que contempla as três esferas
de atuação da cadeia produtiva
do segmento: criação, produção
e gestão em negócios de moda. O
local dispõe de um ateliê de costura,
laboratório de moda e duas salas
convencionais.
A entidade ainda esteve presente
na 10º Hair Brasília and Beauty
com oficinas na área de beleza e
atendimentos na área de moda. Ainda
no segmento da moda, a entidade
realizou o Senac Fashion Day, em
outubro. O encontro iniciou às 8h
da manhã, no dia 11 de outubro, na
unidade Jessé Freire, localizada no
Setor Comercial Sul, com oficinas,
workshops e palestras até às 17h35.
No período da tarde, a partir das 14h,
as atividades também ocorreram no
teatro do Sesc da 504 Sul, com aulas
show, rodas de conversa, produções
ao vivo e desfile. A organizadora do
Senac Fashion Day e coordenadora
dos segmentos de Moda e Beleza
do Senac-DF, Verônica Goulart,
comemorou o encontro e enfatizou
a união dos profissionais para que a
moda aconteça no DF.

Antonio Tadeu Peron
Diretor Regional do
Senac-DF
Lançamento do programa Senac Comércio
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Desfile de moda durante as atividades do Senac Fashion Day
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IMAGIN E
INCLUS ÃO SOCIAL
FEITA DA MANEIR A
MAIS SOLIDÁ RIA:
COM AMOR.

Equipe de cozinheiros e alunos do Senac durante a Semana de gastronomia

Na gastronomia, foram realizados
diversos cursos e eventos. Entre eles
a Semana de Gastronomia Regional
do Senac, realizada entre 10 e 12 de
setembro do ano passado, com o
tema: Distrito Federal. A realização
homenageou a culinária do cerrado
e a obra de Athos Bulcão. O cardápio,
elaborado pelas chefs Ana Carolina
Gregório, Luísa Selma Rodrigues e
Maria Cláudia Nascimento e o aluno
Victor Fanuchi, todos do SenacDF, contemplaram ingredientes
típicos do bioma como o pequi,
castanha de baru, jatobá e buriti, em
pratos com influências nacionais e
internacionais.
Também foi inaugurado, na
unidade
de
Ceilândia
um
Laboratório de Imagem Pessoal
que atenderá alunos dos cursos
de Design de Sobrancelhas,
Maquiador, Maquiagem Social e
Automaquiagem. O novo espaço foi
desenvolvido especialmente para
esses cursos e atenderá estudantes
nos três turnos. O laboratório foi
criado para ampliar a capacidade
de atendimento da unidade na área
de beleza. “Esse é mais um espaço
para atender o número de alunos
que nós temos e diversificar os
atendimentos. Antes nós tínhamos
apenas o salão de beleza que
atendia todos os cursos de imagem
pessoal, e agora temos um espaço
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para mais dois cursos, enquanto
o salão fica livre para os cursos de
aperfeiçoamentos, de Cabeleireiro
e de Barbeiro”, destaca a gerente
da unidade, Celina de Faria. O
laboratório possui balcão para apoiar
o material de maquiagem e de
design de sobrancelhas, iluminação
apropriada, espelhos adequados
e 16 cadeiras específicas para uso
profissional.
Cursos a distância foram outro foco
do Senac em 2019, que ofertou
diversos meios de formação inicial,
aperfeiçoamento e atualização.
Foram
diversas
opções
em
vários segmentos, como beleza,
comércio, comunicação, educação,
gastronomia, gestão, hospitalidade,
idiomas,
informática,
meio

ambiente, moda, saúde, segurança
e turismo. Muitas programações são
oferecidas por meio da tecnologia
WebTV, com videoaulas que
facilitam e estimulam o aprendizado.
Entre
os
cursos
oferecidos
destacam-se Administração de
Conflitos; Almoxarife; Assistente
Administrativo; Auditoria Interna em
Qualidade; Contabilidade para Não
Contadores; Custos e Formação
do Preço de Venda, entre outros.
A graduação a distância permite
que o aluno concilie seus horários
e seu local de estudos com outras
atividades do seu dia a dia. Além
de materiais didáticos, publicações
e recursos multimídia, o estudante
também tem acesso, pela internet, à
biblioteca virtual.

A gente faz.
E faz bem.

250 Entidades Sociais cadastradas

Curso de design de sobrancelhas do PSG

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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beleza

A empresária da Unha por Unha, Thaís Dantas,

CUIDADO COM AS UNHAS
Esmalterias lucram com a especialização do serviço e nova técnica
de cutilagem da Rússia proporciona mais conforto às clientes
Por Sacha Bourdette

Q

uem não gosta de ter as unhas
com a aparência saudável e
com o esmalte em dia? Para
proporcionar um ambiente dedicado
aos cuidados com as mãos e os pés,
surgiram espaços especializados. O
presidente do Sindicato dos salões,
institutos e centros de beleza, estética e profissionais autônomos do
Distrito Federal (Simbeleza-DF), Célio Paiva, fala sobre esse segmento.
“No passado os salões não tinham
nichos específicos para cuidados
com as unhas. Os serviços de beleza eram em um mesmo ambiente.
Com o tempo começaram a surgir
lojas específicas para o cuidado com
as unhas e continuam até hoje. Isso
mostra que só esse nicho por si só
é um mercado que pode crescer de
forma independente e temos diversos exemplos. Até hoje continuam
sendo abertas novas esmalterias”,
destacou.
OSegundo o presidente do Simbeleza-DF, Célio Paiva, a segmentação é
extremamente importante e mostra
o reconhecimento do profissional
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para uma clientela mais exigente.
“Tudo que a gente mostra para o
cliente que é um trabalho diferenciado com especialização é muito bom.
Nós temos hoje no Senac, por exemplo, cursos de manicure e pedicure.
Antigamente, tudo era feito no salão
e os profissionais que se dedicavam
a essas atividades eram desassistidos em termos de formação, hoje
não. Além disso, o próprio público
procura serviços especializados”,
lembrou.

SERVIÇOS E VENDAS
A empresária da Unha por Unha,
localizada no Boulevard Shopping,
Thaís Dantas, pesquisou no mercado antes de abrir a sua empresa. De
acordo com ela, a demanda criou um
incentivou para abrir o negócio. “Estamos no mercado desde 2013, eu fiz
uma pesquisa e vi que era um ramo
que estava em crescimento. Na época percebi que aqui em Brasília ainda não tinha o modelo de esmalteria
como em São Paulo. Hoje, o nosso
forte é o serviço, mas temos também

a venda de produtos voltados para as
unhas. O cliente pode encontrar tratamentos, alongamentos, hidratação
e spa. Tudo dedicado às unhas”, revelou.
Thaís explica que atualmente o que
está mais na moda é a fibra de vidro,
que é usado para o alongamento nas
unhas. Segundo ela, esse é o serviço
que mais sai na loja. “Em um salão
comum tem mais barulho, movimento e com a esmalteria a cliente
encontra um ambiente mais tranquilo e dedicado ao que ela quer. Todas
as manicures daqui são designer de
unhas e constantemente fazem cursos para aprimorar as técnicas, é
uma casa mais especializada. Conseguimos fidelizar muitas clientes
assim”, finalizou Thaís Dantas.

TÉCNICA RUSSA
Já pensou em remover a cutícula
sem precisar do alicate? Pois é, a
cutilagem russa é uma nova técnica de fazer as unhas que chegou ao
Brasil em 2019. O processo envolve
brocas elétricas que fazem de forma

segura o polimento da área sem o
risco de cortes e ferimentos. O método pode ser aplicado nas mãos e
nos pés. A ideia de trazer a técnica
para Brasília foi das empresárias da
Rússia, Anastasia Kozhukhovskaya
e Elina Zhabrailova. Quando elas se
mudaram para o Brasil perceberam
que aqui não tinha nada parecido
e investiram no negócio de trazer
a técnica para Brasília. Depois de
treinar as funcionárias e analisar o
mercado, elas abriram a empresa
Nord Nails, localizada no Lago Sul
e Sudoeste. Hoje, com o sucesso e
reconhecimento, o salão recebe em
média 500 clientes por mês.
A Nord Nails é a única e primeira
empresa a ter a técnica no Brasil. A
empresária, Elina Zhabrailova, explica que o método traz mais conforto e
praticidade para as mulheres. “Aqui
a maioria das pessoas fazem as
unhas toda semana, mas na Rússia
somos acostumadas a ir uma vez por
mês e durar sem se preocupar. Com
a técnica russa, o esmalte é preservado, é um jeito muito prático. No
Brasil se usa alicate e vi que era um
sofrimento para fazer. Fui a vários
salões só para achar alguma coisa
parecida, mas ninguém entendia o
jeito que queria e foi aí que surgiu a
ideia de abrir o salão. As mulheres
brasileiras são vaidosas e comecei a
falar para várias amigas que ficaram
animadas com a ideia de trazer a
técnica para cá. É muito confortável
de fazer e manter”, contou.
Anastasia Kozhukhovskaya ressalta

que o método utilizado é muito seguro e higiênico. “Fizemos de tudo
para realizar igual ao que temos lá
em termos de processos. Trabalhamos com brocas e cada uma tem
uma função especial. Todo processo
é seco e tem menos riscos de pegar
doenças e fungos, é um jeito seguro
para pessoas com diabetes e câncer,
não sendo invasiva e nem agressiva.
Com o tempo, a cutícula vai crescendo muito menos e mais arrumada e
fina. O esmalte também é especial e
com uma variedade de 200 opções. A
cliente já sai com as unhas secas do
salão. É muito prático e dura bastante tempo”, explicou.
O valor para fazer a unha das mãos é
de R$ 150 e R$ 180 para os pés. Vale
lembrar que a Nord Nails também
segue etapas rigorosas de esterilização dos equipamentos. “Toda a estrutura foi pensada para ser confor-

tável tanto para a cliente quanto para
a profissional. Nos preocupamos
também com a higienização de tudo
que usamos para dar segurança. Estamos muito felizes com a receptividade das clientes que estão aderindo
à técnica”, finalizou Anastasia.
A analista de comunicação, Regiane
Costa, já foi oito vezes fazer as unhas
na Nord Nails e fala da experiência.
“É um método bem eficiente. Eu no
caso tinha alergia a esmalte e uma
dificuldade da minha unha crescer,
vivia quebrando. Quando comecei
a fazer com essa técnica parou de
quebrar e deixei de ter alergia, melhorou. Hoje, eu só faço a minha
unha uma vez por mês”, declarou.

POR DENTRO DO SISTEMA
Para os interessados em se especializar na área, o Senac-DF oferece o
curso de Manicure e Pedicure. A duração é de 160h e é oferecido na unidade de Ceilândia. O investimento é de
R$ 1.020 podendo ser dividido em até
12 vezes no cartão de crédito ou em 3
no boleto. Para cursar, é preciso ter
18 anos e no mínimo o Ensino Fundamental II incompleto. Para efetuar
a matrícula os interessados devem
comparecer na unidade levando os
seguintes documentos e as respectivas cópias: RG, CPF, comprovante
de escolaridade e comprovante dos
demais requisitos do curso escolhido.
A unidade está localizada na QNN 1,
conjunto D, lotes 4/6, Avenida Hélio
Prates. Mais informações: 3313-8877.

Empresárias Elina Zhabrailova
e Anastasia Kozhukhovskaya
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PAPELARIAS ESPERAM ACRÉSCIMO NAS
VENDAS DURANTE COMEÇO DO ANO
Um dos fatores para o crescimento na procura é o Cartão Material
Escolar: programa do governo local , com apoio do sindipel-DF

Foto: Cristiano Costa

Por Daniel Alcântara

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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ONo ano passado, segundo levantamento realizado pelo Banco de
Brasília (BRB), o Cartão Material Escolar injetou na economia do Distrito
Federal R$ 18,6 milhões entre maio
e junho, período de vigência do benefício. Este montante significou 58,5%
de crescimento no faturamento das
333 empresas habilitadas no projeto durante o ano passado. Segundo
José Aparecido, o cartão trouxe um
ganho para os empreendimentos da
cidade, além de trazer mais cidadania para pais e alunos da cidade. Este
ano foram 358 lojas cadastradas em
várias regiões administrativas do DF
para atender os alunos da capital do
País.
“Em 2019 o projeto evitou que inúmeras papelarias fechassem as portas.
Essas empresas corriam risco de
falir, mas graças ao material escolar

elas ganharam um novo fôlego para
continuar no mercado”, informa.
“O programa também trouxe mais
cidadania para pais e alunos que
puderam escolher o seu material
escolar”, completa José Aparecido.
Ele registra ainda que 600 empregos
temporários foram criados no setor
por conta do cartão durante o ano
passado. A expectativa para 2020 é
ainda maior.
O programa é um benefício disponibilizado por meio de um cartão
magnético, produzido pelo Banco
de Brasília, destinados as famílias
cadastradas no Bolsa Família do DF.
Cada cartão tem o crédito de R$ 320
para estudantes. Os valores são exclusivos para a aquisição de material
escolar, que incluem produtos como
mochilas, cadernos pautados e para
desenho, dicionários, lápis, canetas
e agendas. O cartão só pode ser usado nas papelarias cadastradas pela
Secretaria de Desenvolvimento Econômico.
Segundo José Aparecido, as vendas começam a aquecer o mercado
a partir do mês de janeiro, após as
festas de final de ano. “O mês de
janeiro é considerado o Natal das
papelarias, onde o empresário consegue realizar um grande volume de
vendas”, diz. Ele orienta ainda que os
empreendedores façam um estoque
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sindicato

Presidente do Sindepel, José Aparecido

maior para o período, para evitar dor
de cabeça. “Muitos pais e mães deixam para comprar na última hora e
o empresário precisa estar atento a
essa demanda para não acabar perdendo venda”, destaca.

CONCORRÊNCIA ILEGAL
Apesar da boa expectativa para o
ano, José Aparecido, faz uma reclamação que é recorrente no segmento e afeta diretamente as vendas nas
papelarias de todo o DF: a prática
ilegal de venda de livros nas escolas,
condicionada a efetuação de matrícula dos alunos. Aparecido explica

que essa é uma luta antiga da entidade. “Essa prática fere o Código do
Consumidor. Eles também não geram nota fiscal e não pagam impostos, o que cria um desacordo com a
lei”, explica José Aparecido da Costa
Freire. “Estamos trabalhando para
que isso não continue prejudicando
as livrarias e papelarias da cidade.
Esse tipo de atitude por parte das
escolas vem trazendo prejuízos diretos às empresas”, reclama. Segundo
o presidente do Sindipel, as escolas
não podem fazer a venda casada de
matrícula e livros, e tampouco podem vender material escolar sem
possuir a devida autorização (CNPJ
específico para tal atividade).

SOBRE O SINDICATO

Sindicato espera incremento de 5% nas vendas em 2020, quando comparado com 2019

O Sindicato do Comércio Varejista de
Material de Escritório, Papelaria e
Livraria (Sindipel) auxilia a categoria
desde 1991, data de sua criação. Filiado a Fecomércio no dia 29 de setembro de 1993, a entidade participa
de convenções coletivas (acordos fechados entre os sindicatos de trabalhadores e dos empresários), além
de batalhar contra a concorrência
ilegal no segmento, ajudando a fomentar o empresariado. A entidade
também realiza acordos em relação
a direitos, garantias e outras regras
das relações entre funcionário e empregador.
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doses econômicas

Parceria:

CORECON-DF VISITA A
SECRETARIA DE POLÍTICA
ECONÔMICA DO GOVERNO
A PTF ajuda a entender porque o
desperdício associado à má alocação
de recursos pode anular e até tornar
negativos os retornos sociais dos investimentos.
Com o objetivo de trocar idéias em
torno dessas questões, em 5 de dezembro de 2019 o Presidente do Corecon/DF
reuniu-se com o Secretário de Política
Econômica do Ministério da Economia.
Na conversa, o Secretário Sachsida,
fazendo referência à visão mais recente da literatura, enfatizou a alocação de
recursos como elemento chave na promoção do desenvolvimento econômico.
Hoje o desenvolvimento seria entendido
como questão essencialmente da área
da microeconomia - parte da Teoria
Econômica que lida com os problemas
de alocação de recursos no sistema
econômico. À macroeconomia caberia
lidar com problemas de ciclos e volatilidades, usando os instrumentos de
estabilização das políticas fiscal e monetária. O equilíbrio do sistema econômico seria condição necessária, mas
não suficiente para o desenvolvimento.
Assim se explicam iniciativas como
a MP da Liberdade Econômica, a eliminação do DPVAT e a autorização às empresas de publicação de seus balanços
e demonstrações financeiras apenas
em modo eletrônico. As mudanças em
marcos legais para facilitar a concorrência no mercado financeiro (Programa BC +). As iniciativas de abertura
comercial, como o acordo do Mercosul
com a União Européia. A flexibilização

Carlos Eduardo de Freitas
Economista
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CÂMARA DE MULHERES E ASSOCIAÇÃO DOS
JOVENS EMPRESÁRIOS FIRMAM PARCERIA
A união das entidades criou duas frentes de ações focadas no
desenvolvimento empresarial de jovens e mulheres da cidade.
do uso dos depósitos dos trabalhadores
no FGTS que reduz rotatividade desnecessária no mercado de trabalho. O
programa de desimobilização do patrimônio da União, por intermédio de privatizações e venda de imóveis.
No âmbito da política de estabilização macroeconômica, a conversa girou
em torno da PEC Emergencial e do
Pacto Federativo, que autorizam determinadas medidas excepcionais de ajustamento a entes federados que venham
a apresentar situações de insolvência.
Nesse particular o Corecon colocou
até algumas sugestões que estão detalhadas em texto divulgado em seu site.
Tudo isso tem por objetivo último o que
se denomina crowding in, isto é, reduzir
a presença do setor público em favor do
setor privado.
A normalização do mercado de crédito, eventual desdobramento da política fiscal de estabilização econômica
ao viabilizar taxas de juros baixas e, por
conseguinte, a prevalência do crédito
com recursos livres, contribuiria significativamente para a melhor alocação de
recursos.
Ficou do encontro um entendimento mais nítido de como o Governo vê o
problema do desenvolvimento econômico. Os representantes do Corecon
saíram com a impressão de que faz
falta na cobertura econômica da mídia
a compreensão mais aprofundada da
moldura analítica que dá sentido às políticas econômicas do governo.

Por Daniel Alcântara
Fotos: Cristiano Costa

Aliteratura tradicional do
desenvolvimento econômico tinha
seu foco voltado à disponibilidade
de recursos produtivos. As estrelas
dos planos governamentais eram as
políticas de estímulos creditícios e
tributários à formação bruta de capital
fixo.
Mas, a tradição acadêmica não
ignorava o papel da produtividade. Tratadistas de referência, como Moses
Abramovitz e Evsey Domar, chamaram
a atenção para parcelas da variação do
Produto Nacional que não se explicavam apenas pelo aumento ou redução
da disponibilidade e utilização dos recursos produtivos - capital e trabalho.
Essa diferença traduz o que os economistas entendem como sendo a Produtividade Total dos Fatores – PTF.

novidades da base

A

Câmara de Mulheres Empreendedoras e Gestoras de Negócios da Fecomércio-DF e a
Associação dos Jovens Empresários
(AJE-DF) estabeleceram uma parceria para a realização de grandes projetos em 2020. A união das entidades
criou duas frentes de ações focadas
no desenvolvimento empresarial de
jovens e de mulheres da cidade: a
primeira delas é uma cooperação
entre a Câmara e o núcleo de empreendedorismo feminino da AJE; a
segunda ação é o programa Jovem
Exportador, pelo qual ficou definido
uma missão empresarial para a capital de Portugal, Lisboa, do dia 9 de
fevereiro a 16 do mesmo mês. A missão conta com o patrocínio e apoio
da Conaje, CACB e do Sebrae.
A missão visa a qualificar as empreendedoras participantes da Câmara
e os empresários da Fecomércio-DF,
criando um plano de internacionalização; imersão no mercado internacional; orientação de mercado e
conhecimento da forma de trabalho
em outros países. A presidente da
Câmara de Mulheres da Fecomércio, Beatriz Guimarães, explica que
essa é uma parceria inédita na cidade, com a liderança do presidente da
Federação, Francisco Maia. “O presidente da Fecomércio sempre busca
inovar, por isso estabelecemos essa
parceria, com o objetivo de fomentar

(Da esquerda para a direita) Presidente da AJE, Ronan Pires; coordenadora do
núcleo feminino da AJE, Cleide Benedito e Presidente da Câmara de Mulheres
Empreendedoras da Fecomércio-DF, Beatriz Guimarães

o segmento empresarial. O Programa Jovem Exportador é muito importante, tendo em vista o interesse
que as empresárias da cidade têm
despertado em internacionalizar os
seus negócios. Essa parceria com
a AJE será muito positiva para atingirmos os nossos objetivos”, disse
Beatriz.
O presidente da AJE, Ronan Pires,
diz que a parceria é de extrema relevância. “Sempre tivemos o desejo
de formalizar essa parceria para
fortalecer ações da AJE, ter o apoio
técnico da Fecomércio em nossos
projetos. Acredito que agora Brasília
terá excelentes ações em conjunto
de grandes entidades”, disse Ronan.
Sobre a missão empresarial, Ronan destaca que é uma experiência
importante para quem quer internacionalizar a sua empresa. “Uma
coisa é ter uma capacitação em sala

de aula, outra é uma experiência no
local, conhecendo a cultura e como
um produto ou serviço pode se adequar fora do brasil”, conclui.
Em relação a parceria com o núcleo
de empreendedorismo feminino da
AJE, a presidente da Câmara, Beatriz Guimarães, acredita que terá um
papel fundamental no investimento
da cultura jovem brasiliense em criar
negócios. “Vamos trabalhar para que
Brasília veja a importância de empreender e pare de pensar apenas
em fazer concurso. A coordenadora
do núcleo de empreendedorismo feminino da AJE, Cleide Benedito, diz
que o trabalho é com a mulher que
está no mercado e aquelas que buscam criar o seu negócio. “A ideia é
trabalhar uma caravana por todas as
regiões administrativas do DF para
trazer essa mulher que queira monta a sua empresa e o seu negócio”,
enfatiza Cleide.
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PACOTES PARA CONHECER BRASÍLIA
Pensando em desmistificar e mostrar a essência de Brasília, o Sesc
oferece pacotes turísticos com passeios a preços acessíveis

Foto: Cristiano Costa

Por Carolina Oliveira

P

ara quem só conhece Brasília
a partir das notícias veiculadas
nos jornais, não imagina quanta vida, cultura e lazer a cidade pode
proporcionar aos moradores e visitantes. Um céu espetacular, gastronomia, música e eventos ao ar livre
fazem parte da rotina do brasiliense. Talvez o turista não saiba, mas
Brasília possui um enorme lago
que comporta a maior frota náutica
do Brasil - Um belo atrativo para
curtir dias de sol. Pensando nisso,
o Sesc-DF oferece pacotes específicos para que o visitante conheça
esse lado mais humano da cidade:
além dos passeios tradicionais, a
equipe de turismo leva o pessoal de
fora para conhecer o rock da cidade
e passear por lugares que rendam
belas fotos para as redes sociais. O
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visitante também tem a oportunidade de realizar um tour cultural e
gastronômico em tradicionais feiras
do DF.
Brasília tem o título de “capital
do Rock”. Por isso, um dos passeios
que mais representa a capital é o
Brasília Musical – Tour do Rock. A
Idea do pacote é apresentar ao público um pouco mais sobre a história
do rock na capital, de forma dinâmica, fazendo com que os turistas possam voltar no tempo. O passeio é feito em locais que marcaram o início
do movimento roqueiro de Brasília,
que é berço das principais bandas
de rock dos anos 80. O tour visita os
pontos citados nas músicas dos artistas de Brasília, como o Parque da
Cidade, onde tem uma praça em homenagem a musica Eduardo e Mô-

nica, da Legião Urbana, plataforma
superior da Rodoviária, Torre de TV,
dentre outros lugares. No passeio,
os guias vão contando e relacionando as paisagens com as músicas.
De acordo com a técnica em turismo do Sesc, Rubia Borges, a ideia
é fazer com que a cidade se torne
mais atrativa ao público. Ela explica que os roteiros ofertados vieram
para consolidar a imagem da nossa
cidade como um forte potencial turístico que vai além daquela típica
visita à Esplanada dos Ministérios
e Praça dos Três Poderes, que está
no imaginário da maioria das pessoas. “Brasília tem uma diversidade
ainda pouco explorada de atrativos
que surpreendem e encantam os
mais variados tipos de turistas, sem
jamais deixar de lado a valorização

da nossa arquitetura e dos passeios
tradicionais”, explica.
Outro ponto forte da cidade é
a beleza da capital, capaz de render lindas fotos. Avenidas amplas,
prédios de vãos livres e esculturas
futurísticas, além das linhas da arquitetura moderna rendem belas
fotos. A capital do Brasil é considerada Patrimônio Histórico e Cultural
da Humanidade pela UNESCO e é
considerada uma das mais bonitas
cidades do mundo. Há quem diga
que Brasília é uma exposição a céu
aberto com obras do arquiteto modernista, Oscar Niemeyer. A cada
clique surge uma foto digna de cartão postal e esse é o objetivo do tour
fotográfico. Para que não haja erros
ou fotos sem qualidade, o pacote
ofertado pelo Sesc oferece um guia
fotográfico, que dá dicas aos passageiros de como tirar as melhores
fotos, especialmente com o celular,
com iluminação correta, foco e enquadramento.
Quer conhecer a essência de
uma cidade? Conheça suas feiras!
O Tour Cultural e Gastronômico
leva os turistas às principais feiras
do Distrito Federal. A ideia é apresentar uma Brasília mais real, lon-

ge do centro político. O dia de feira
proporciona uma experiência única
e memorável. Na feira do Guará, o
público poderá conhecer a oferta de
roupas, a variedade de peixes frescos, as delícias das pastelarias e os
sabores das barracas de temperos
e ervas. Na Feira do Núcleo Bandeirante o pessoal pode conhecer a
variedade de comidas tradicionais.
Logo depois tem um almoço na feira
da Ceilândia, conhecida pela gastronomia nordestina. Na Feira dos Importados os turistas podem comprar
presentes para a família e amigos e
na Feira da Torre, o visitante, além
de conhecer um lindo cartão postal
de Brasília, também pode se deliciar
com comidas tradicionais e artesanato tipicamente brasiliense.
Já o Brasília sobre trilhos é uma
proposta diferente de apresentar a
capital brasileira e seus atrativos.
Esse é outro pacote que não tem um
foco exclusivo no centro da cidade
e sim nas outras Regiões Administrativas. O diferencial deste roteiro é
que ele é feito em transporte público, o metrô, e tem paradas em algumas estações e caminhada para os
atrativos. Saindo do planalto central,
tem paradas no Guará, Taguatinga e

Ceilândia, encerrando-se na Rodoviária do Plano Piloto com um tour
panorâmico pelo Eixo Monumental.
O tour da fazendinha JK leva o
turista para o entorno do Distrito Federal. A visitação guiada é uma aula
de história, a partir da vida e rotina
de Juscelino Kubtischeck, o presidente que foi pai da capital do país.
No local estão todo o mobiliário e
utensílios da casa. O jardim é nada
mais nada menos do que um exemplo do paisagismo de Burle Marx.
Na garagem o público conhece de
perto a Mercedes-Benz 1963, que foi
adquirida para a campanha de 1965
para presidente, que não pôde ser
concorrida por JK. O passeio termina no mirante onde se localiza a capela Santa Júlia, cuja construção foi
uma homenagem que JK fez à mãe
dele, que tinha esse nome.
Apolinário Da Silva Junior é
turista que veio de Alagoas para
conhecer a cidade e conta que se
surpreendeu com o que encontrou.
“Brasília sempre foi vista como uma
escala, uma passagem rápida, mas
descobri que existem outras óticas
aqui. Não podemos deixar que essa
visão política apague todo o potencial cultural que existe aqui”, afirma.

CENTRAL DE TURISMO:
Fone:
(61) 3445-4402 / 4437 / 4439 / 4441
Email:
centraldeturismo@sescdf.com.br
Site:
www.sescdf.com.br

@sescdf
/sescdf
Um dos pontos turísticos do DF: Igreja Nossa Senhora de Fátima, localizada na 307/308 Sul

www.sescdf.com.br
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caso de sucesso

graduação

ESPECIALISTA EM BELEZA
Empresária abre salão de beleza após realizar cursos no Senac

Novidades em 2020: Banco de dados; Gestão em Turismo e
Segurança da Informação; e Gestão de Turismo

Por Sacha Bourdette

Foto: Cristiano Costa

Empresária Caína Maria Barbosa

fissão porque eu sempre trabalhei
em lojas e sentia que não era reconhecida pelo meu serviço.”, disse.
“Eu queria muito fazer algo no qual
eu fosse realizada e ainda bem que
achei a opção certa para mim. Esse
curso no Senac foi a melhor coisa
que eu fiz e com toda certeza foi um
divisor de águas na minha vida, tanto
profissional como pessoal, O primeiro curso despertou ainda mais o meu
perfil empreendedor. Na metade das
aulas, com quatro meses eu decidi
abrir o meu primeiro salão”, contou.
Caína Maria revela que todas as
suas funcionárias também fizeram
os cursos do Senac. “Quando eu abri
o salão trabalhava sozinha, depois
contratei mais uma pessoa. Desde
2017 estou em uma localização melhor e com um projeto novo. Hoje, sou
eu e mais quatro funcionárias, todas
ex-alunas do Senac. A importância

do conhecimento que adquiri por
meio dos cursos mudou a minha vida
e das minhas colegas. Do meu salão
é de onde tiramos o nosso sustento e
é onde conseguimos aumentar a autoestima das clientes”, afirmou.
Ela avalia que os cursos do Senac
são excelentes. Segundo Caína, eles
formam os alunos e habilitam para
serem profissionais de excelência,
com reconhecimento no mercado de
trabalho. “Quando comecei a fazer
o curso eu não sabia pegar em um
secador de cabelo, fui me desenvolvendo aos poucos. Eu já tenho uma
quantidade boa de clientes e cada vez
crescendo mais. Com toda convicção
sou apaixonada pelo que faço. Tenho
muita gratidão pelo Senac. Eu tenho
certeza que um aluno que tenha foco
e seja proativo vai ser um profissional
de sucesso”, concluiu.
Senac-DF possui atualmente 15
cursos na área da Beleza, são eles:
Aperfeiçoamento de Corte de Cabelo
e Escova, Automaquiagem, Barbeiro,
Cabelereiro, Colorimetria, Depilador,
Design de Barba, Design de Sobrancelhas, Extensão de Cílios Fio a Fio,
Maquiador, Manicure e Pedicure,
Maquiagem Social, Microblading Fio
a Fio, Micropigmentação e Modelagem e Design de Penteados. Para
fazer um deles é preciso se matricular em alguma das unidades da instituição antes do início das aulas. As
vagas são limitadas.
Mais informações: 3313-8877.

@senacdf
/senacdistritofederal
www. df.senac.br/faculdade
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Por Luciana Corrêa
Foto: Cristiano Costa

N

ão faltam diplomas do Senac-DF para a empresária Caína
Maria Barbosa, 30 anos. Ela
começou no ramo da beleza fazendo o curso de Cabelereiro em 2015
e depois não parou mais. De lá para
cá, ela estudou sobre microbiologia
e biosegurança em serviços de embelezamento e estética, design de
sobrancelhas, manicure e pedicure,
maquiagem, penteados avançados,
barbeiro e aperfeiçoamento de corte
de cabelo e escova. Neste início de
ano, a empresária vai entrar na próxima turma do curso de depilação
do Senac.
Depois de fazer os cursos, ela
decidiu que poderia ter o seu próprio
negócio e abriu o salão, batizado de
Caína Maria: despertando a beleza
que existe em você, localizado em
Planaltina. “Eu decidi fazer o curso
do Senac para poder ter uma pro-

FACULDADE SENAC-DF OFERECE
VESTIBULAR AGENDADO

A

Faculdade de Tecnologia Senac-DF oferece cursos voltados para as necessidades do
comércio, com foco em trazer soluções diretas às empresas e aos empresários por meio de profissionais
gabaritados. Para ingressar na instituição, os interessados podem fazer
o vestibular agendado, com previsão de provas até março. Durante o
mês de janeiro, elas serão aplicadas
sempre na segunda-feira, às 15 horas, na terça-feira, às 18 horas, na
quinta-feira, às 15 horas, e sábado,
às 9 horas.
Para o primeiro semestre de 2020,
a Faculdade Senac traz três novidades: Banco de dados; Gestão em
Turismo e Segurança da Informação;
e Gestão de Turismo. Além das demais opções já conhecidas: Gestão
Comercial; Marketing; Gestão da
Tecnologia da Informação; Análise
e Desenvolvimento de Sistemas; e
Gestão de Recursos Humanos. Outra novidade é que todos os cursos
terão aulas manhã e noite a partir
desse ano.
A inscrição para o processo seletivo pode ser feita pelo site (www.
df.senac.br/faculdade) ou presencialmente na Central de Relacio-

namento com o Aluno na unidade,
localizada na 903 sul. O valor é de
R$ 20, que pode ser pago por boleto
bancário. A prova será realizada no
mesmo local. O edital completo do
1º Vestibular 2020 está disponível no
site e também anexado nos murais
da instituição.

MAIS DE 80% DOS GRADUADOS
ESTÃO EMPREGADOS
Pesquisa realizada pela instituição,
em outubro de 2019, apontou que
84% dos egressos das graduações
tecnológicas da instituição concluíram o curso empregados. O questionário foi aplicado entre os formandos do primeiro semestre de 2019
dos cursos de graduação em Gestão
Comercial, Gestão em Recursos Humanos, Gestão Pública, Marketing,
Análise e Desenvolvimento de Sistemas e Gestão da Tecnologia da Informação. Outro dado relevante é que
90% desses trabalhadores estão no
setor privado do comércio.

ENEM
A Faculdade de Tecnologia Senac-DF oferece 160 vagas para os candidatos aprovados no Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM) para o
primeiro semestre de 2020 em suas
oito graduações tecnológicas, sendo
10 em cada um e em cada turno. A
pontuação mínima prevista no edital
é de 400 pontos em cada uma das
áreas de conhecimento e 500 pontos
na redação. Quem alcançou a nota, é
só apresentar o resultado na Central
de Relacionamento da instituição, localizada na 903 sul.
Mais informações: 3313-8877/32178821, ou na Central de Atendimento
na unidade, de segunda à sexta-feira, das 8h às 20h, durante o mês de
janeiro.

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

passaporte para saúde

EXEMPLO DE DEDICAÇÃO

ATENDIMENTO NUTRICIONAL

Idosa de 98 anos treina toda semana na academia do Sesc da 913 Sul
e se torna espelho para outros alunos. Dona Maria malha desde 2013

Sesc-DF oferece consulta completa com nutricionista de forma
gratuita. O foco é a prevenção de doenças crônicas não transmissíveis

Por Sacha Bourdette

Por Carolina Oliveira

C

om muito foco e dedicação, Maria Isabel de Sant’Anna, 98 anos,
não perde uma aula de musculação na unidade do Sesc da 913 Sul.
Ela começou a treinar aos 91 anos,
em abril de 2013, e não parou mais
desde então. Todas segundas, quartas e sextas-feiras, assiduamente,
chega à unidade durante as tardes
para realizar o seu treino semanal.
Dona Maria, como é chamada,
contou sempre com o apoio dos profissionais do Sesc que acompanham
o treino. De acordo com o instrutor
da academia da 913 Sul, Arlindo
Dantas Júnior, ela é um exemplo de
dedicação. “A Dona Maria é muito
esforçada. Do tempo que ela está
aqui melhorou o desempenho e a
postura. O desenvolvimento dela foi
incrível. É muito animada, abraça e
fala com todo mundo”, conta.

A também instrutora da unidade,
Ivete Macedo de Oliveira, fala dos benefícios de se exercitar. “A disposição
da Dona Maria é fantástica, tanto na
questão dos movimentos que ela
consegue realizar e quanto a memória. Ela associa de forma bem fácil
todos os exercícios que ela tem que
fazer e o melhor é que executa tudo
certinho”, destaca Ivete. “O exercício
físico faz bem para a parte física, motora, mas também ajuda na socialização, na questão do cognitivo como
um todo. Ela é muito bem acolhida
aqui. Além disso, Dona Maria é bem
assídua e é raro ela não vir”, revelou.
Sendo bem ativa, Dona Maria vai
caminhando para a academia. O que
começou como uma necessidade,
para fortalecer as pernas, se tornou um grande prazer. “Aqui é muito
bom, ás vezes quando não posso vir

como nas férias, eu fico sentindo falta. E quando volto já me sinto bem.
Fazer os exercícios melhora a minha
saúde e disposição. Em casa já faço
bastante coisa, mas não é igual à atividade física” informa Dona Maria.
“Eu comento com as outras pessoas
para fazerem atividade e muitas têm
preguiça. Tenho muito carinho pelo
Sesc. Chego em casa feliz depois do
treino”, diz.
Sobre as academias – Com estrutura moderna e equipada, o Sesc
conta com academias em oito unidades no Distrito Federal. Todos os
meses, aproximadamente 20 mil
alunos frequentam os locais que
possuem infraestrutura para a prática de diversas modalidades, com
vestiários e instrutores qualificados.
As academias do Sesc funcionam de
segunda a sexta-feira, das 6h às 22h
(com exceção da unidade no Setor
Comercial Sul que é até 21h). Algumas também abrem aos sábados,
de 8h às 12h. Além das academias,
todos os serviços do Sesc estão disponíveis a comunidade, basta obter a
credencial da instituição.

T

er uma alimentação saudável
proporciona às pessoas diversos benefícios e é fundamental
para que o organismo funcione de
forma equilibrada. Sabendo dessa importância, o Serviço Social
do Comércio (Sesc) desenvolveu o
programa Passaporte para a Saúde
que oferece atendimento nutricional
gratuito em diversas regiões do Distrito Federal. O foco das consultas
é a prevenção de doenças crônicas
não transmissíveis, como por exemplo: diabetes, hipertensão e obesidade. No programa do Sesc, o paciente
conta com atendimento completo
com avaliação física e laboratorial.
Tudo para que o nutricionista possa avaliar qual a melhor dieta. Para
poder marcar a consulta, é preciso
ficar atento a agenda que conta com
vagas limitadas. O agendamento é
feito pelo site do www.sescdf.com.
br. Para marcar, o paciente precisa
possuir a credencial do Sesc (antiga
carteirinha).
Os atendimentos do programa
ocorrem nas unidades do Sesc da

504 Sul, do Guará, de Taguatinga
Norte, de Ceilândia, do Setor Comercial Sul e do Gama. Além disso,
o programa conta com uma unidade móvel. Na consulta nas unidades
fixas, os pacientes são atendidos
em duas etapas, por uma equipe
composta por nutricionista e técnico de enfermagem. São realizados
exames clínicos e bioquímicos para
detectar possíveis alterações do
peso, da pressão arterial, das taxas
de glicemia, triglicerídeos e colesterol total, além do índice de massa
corporal. O objetivo é diagnosticar
precocemente o desenvolvimento
das doenças. O paciente é posteriormente encaminhado ao nutricionista, que avalia os resultados
dos exames e prescreve a conduta
alimentar que melhor atende aos
resultados.
Segundo a coordenadora de Serviços de Alimentação e Nutrição do
Sesc-DF, Sabrina Alves, é realizado
uma reunião durante a primeira visita e depois é marcada a consulta. “O
paciente passa por um acolhimento

@sescdf
/sescdf
Dona Maria de 98 anos na academia do Sesc
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Sesc Presidente Dutra - 3319-4410
Sesc Estação 504 Sul - 3217-9101
Sesc 913 Sul - 3445-4401
Sesc Taguatinga Sul - 3451-3501
Sesc Taguatinga Norte - 3451-9103
Sesc Ceilândia - 3379-9500
Sesc Gama - 3484-9100
Sesc Guará - 3383-9101

recebendo as orientações para o dia
da consulta, pois ele precisará estar de jejum de 8h para a realização
de exames laboratoriais. Após esse
processo, os resultados são encaminhados para a nutricionista poder
preparar o plano alimentar mais
adequado”, explicou
O programa Passaporte para
a Saúde foi implantado no Distrito
Federal em maio de 2003, com o
propósito de diagnosticar precocemente as pessoas que poderão fazer
parte do grupo portador de doenças
crônicas não transmissíveis. Dessa
forma, se promove a saúde, prevenindo doenças mediante ações educativas que estimulam a adoção de
hábitos saudáveis, além de identificar os principais fatores de risco relacionados ao surgimento de doenças cardiovasculares, hipertensão,
diabetes, obesidade e dislipidemias.
Cronograma de agendamentos em 2020
Fevereiro – 10/02
Março – 10/03
Abril – 13/04
Maio – 11/05
Junho – 10/06
Julho – 10/07
Agosto – 10/08
Setembro – 10/09
Outubro – 13/10
Novembro – 10/11
Dezembro – 10/12

@sescdf
/sescdf
www.sescdf.com.br
Programa Passaporte para a Saúde foi implantado no DF em maio de 2003
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direito da empresa

A RESPONSABILIDADE DOS SÓCIOS PELAS
DÍVIDAS TRABALHISTAS
Ao constituírem uma sociedade
limitada, os sócios desejam proteger o seu patrimônio pessoal das
dívidas contraídas pela empresa.
Assim, eles esperam que os seus
imóveis ou outros bens particulares não acabem sendo penhorados
para o pagamento dos fornecedores. A “blindagem patrimonial” está
prevista no artigo 49-A, Código Civil, o qual fixa expressamente que a
pessoa jurídica da empresa não se
confunde com os seus sócios. Mas,
esta importante regra tem sofrido
expressivas limitações no campo
trabalhista.
A sociedade empresária, em regra, possui empregados e, consequentemente, são devidos os pagamentos de várias obrigações, como
horas extras, insalubridade, adicionais e gratificações. No entanto,
nem sempre o caixa da empresa
tem disponibilidade suficiente para
pagar salários, fundo de garantia,
verbas rescisórias ou outras parcelas remuneratórias.

A jurisprudência da Justiça do Trabalho, com base na natureza alimentar dos créditos trabalhistas, sedimentou que, caso não
ocorra o pagamento dos empregados, o sócio pode sim ser chamado
a pagar a conta. Este entendimento
tem sido aplicado de forma muito ampla, gerando consequências
graves. Assistimos à responsabilização patrimonial de todos os sócios, incluindo majoritários e minoritários, administradores e não
administradores. De acordo com o
artigo 1.030, Código Civil, a responsabilidade recai até mesmo sobre o
ex-sócio, ou seja, sobre aquele que
já se retirou empresa. Para agravar
o quadro, destacamos que há inclusive a possibilidade do sócio ingressante responder pelas dívidas anteriores a sua admissão, com base no
artigo 1.025 do Código Civil.

ciedade limitada e os sócios atuais.

Com o objetivo de assegurar
uma maior proteção ao patrimônio
dos sócios, foram introduzidas duas
importantes alterações legislativas.
A primeira veio com a Reforma Trabalhista (Lei nº 13.467/2017) que
introduziu o artigo 10-A, na CLT. A
nova regra fixa que o ex-sócio apenas poderá ser responsabilizado
pelo período em que efetivamente
participou da empresa. A sua responsabilidade é subsidiária, devendo, primeiro serem cobrados a so-

		
Portanto, hoje, o
sócio deve estar bem ciente da possibilidade de vir a ser responsabilizado pelo pagamento das dívidas
trabalhistas. Seu patrimônio pessoal pode, assim, ser objeto de penhora para a quitação de salários,
indenizações e outras parcelas
remuneratórias devidas pela empresa. Em síntese, nas sociedades
empresárias, quando o assunto for
o pagamento aos empregados, vale
a regra “todo o cuidado é pouco.”

A segunda alteração sobreveio
com a entrada em vigor do novo
Código de Processo Civil, em 2016.
Segundo as regras introduzidas,
para o sócio ser atingido, o credor
deverá interpor ao juiz, o Incidente
de Desconsideração de Personalidade Jurídica, solicitando que os
integrantes do quadro societário
respondam pelas dívidas. Só então,
o magistrado decidirá se o incidente é procedente e responsabilizará
o sócio pela dívida. Da decisão cabe
recurso.

BOLETIM DA CONJUNTURA IMOBILIÁRIA - SÍNTESE
dados de NoVEMBRO/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.

Comercialização

Mesmo com estes avanços, a situação do sócio ainda se
encontra muito fragilizada no processo trabalhista. O juiz pode deferir uma tutela de urgência e ordenar de pronto a penhora provisória
de bens particulares dos integrantes do quadro societário.

locação

Antonio Teixeira

Advogado, mestre em Direito
Constitucional, com MBA em Direito
Tributário e Mercado de Capitais
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“É notório que a atual conjuntura econômica é benéfica para os
consumidores, haja vista que os preços de imóveis diminuíram no
Distrito Federal e que houve um possível aumento da quantidade
e do valor de financiamentos imobiliários no mês, fatores que
possibilitam o aquecimento da economia e um maior acesso à
propriedade privada”

Ovídio Maia, presidente do Secovi-DF

Acompanhe as
principais oportunidades de
negócios imobiliários:
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www.imovelsecovi.com.br

tecnologia

5G VEM AÍ
Renato Carvalho
Scrum Master na Wiz Soluções

A internet 5G já começou a ser distribuída pelo mundo, sendo implantada em
alguns países da Europa e cidades dos Estados Unidos. O Brasil já se prepara para entrar nesse universo, sendo que a Anatel prevê o leilão das redes
5G para o segundo semestre de 2020. Com esse cronograma, é provável que
o serviço comece a ser oferecido aos clientes brasileiros em 2021. Essa implantação ainda precisa superar alguns desafios políticos e tecnológicos, entre
eles, a necessidade das operadoras cobrirem com velocidade 4G, ou superior,
as áreas que não forem contempladas com 5G. A meta da Anatel é que 95%
de áreas urbanas com menos de 30 mil habitantes possuam essa cobertura.
Além disso, existe uma dificuldade de caráter técnico, já que a faixa de frequência liberada para a rede 5G é a mesma usada por televisões parabólicas, o
que pode gerar interferência. Quando esses problemas forem superados e a
rede 5G for oferecida, usuários contarão com velocidades de internet até 50x
mais velozes do que as atuais redes 4G, oferecendo velocidade de até 5 GB/s
em condições ideais.

renato.neves.carvalho@gmail.com

O MARKETING DIGITAL EM 2020

C

hegamos em 2020. Passadas as
festas e as comemorações, nós
focamos em mais um ano que
começa cheio de desafios e oportunidades. Um ano no qual teremos eleições regionais, olimpíadas em Tóquio
e diversos outros eventos grandes e
pequenos.

PARA OS PAPAIS
TECNOLÓGICOS

E para começar o primeiro ano da
nova década (ou último ano da década
atual, dependendo do que preferir)
reunimos alguns pontos que serão
tendência no Marketing Digital, tanto
para o bem ou para o mau.
Para começarmos, um ponto que
não é mais novidade para ninguém: a
popularidade dos influenciadores digitais.
Umapesquisapelahashtag“Seguidores”
mostra que aproximadamente 43%
dos internautas seguem algum
influenciador. No ano passado, já vimos
a movimentação dessas celebridades da
internet para as mídias tradicionais e isso
tende a continuar. Inclusive, tivemos uma
novela global em que uma das atrizes
fazia o papel de uma influenciadora. O
investimento nesse meio pode gerar
um impacto grande para sua marca se
feito de forma correta, então, não deixe
de avaliar essa possibilidade para sua
empresa.
Já no lado negro da força, uma
tendência para o próximo ano é
o Deepfake, versão em vídeo das
fake news. Durante as eleições
presidenciais de 2018, o fake news foi
um dos assuntos mais comentados
e agora, com a possibilidade de
modificação de rostos em vídeos,

tememos as formas como isso possa
ser usado nas eleições deste ano para
manipular os eleitores, principalmente
em meios de propagação rápida e
descontrolada de informações como
as redes sociais e o WhatsApp.
Em seguida temos a continuidade
do reinado do Instagram. Atualmente
ela já é a rede social com maior retenção
de audiência no Brasil, e muitos já a
consideram como a principal rede de
comunicação, muito a frente de outras
redes como o Facebook, Twitter, entre
outros. Muitos recursos de Ads irão
migrar para a publicidade na rede e
qualquer estratégia digital precisa
considerar fortemente a inclusão do
Instagram em suas ações.
Também vale a pena mencionar a
popularização do Podcast como meio
de comunicação. Segundo um estudo
do Spotify, o consumo de podcasts no
Brasil cresceu 67% em 2019. Esse meio

possui grandes possibilidades ainda
não exploradas, pois pode alcançar
a pessoa até em horário de trabalho.
Vale lembrar que redes sociais são
mais acessadas no período da noite.
Isso permite uma maior oportunidade
de exploração de conteúdo por parte
dos criadores de podcasts.
Por último, vale destacar a
tendência de divulgação de preços
pelas redes sociais. Muitas marcas
evitavam colocar preços nas redes, mas
isso está mudando. Recentemente,
inclusive, a Dior, marca de produtos
de luxo, tem divulgado seus preços em
todas as postagens de Instagram. Isso
gera transparência e evita frustração
por parte dos clientes.
Esperamos que 2020 seja uma ano
de muito sucesso para as empresas
do Distrito Federal. Aproveitem as
tendências que estão se fortalecendo,
reforcem o planejamento digital da sua
empresa e bons negócios para todos.

• 5 GB/S: VELOCIDADE DA REDE 5G EM CONDIÇÕES IDEAIS
• 240: QUANTIDADE MÉDIA MENSAL DE FRALDAS USADAS POR MÊS POR UMA CRIANÇA ATÉ
OS 2 MESES DE IDADE
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Quem é pai sabe o aperto no coração que sentimos quando nossos
filhos pequenos ficam com assaduras por conta de fraldas sujas. Foi
pensando nisso que a Pampers criou um dispositivo que avisa quando a
fralda do seu bebê está suja. Apresentado na CES 2020, o produto batizado de Lumi conta com um sensor, deixado próximo ao berço da criança, e uma câmera HD que consegue monitorar a umidade da fralda. O
Lumi fica conectado a um aplicativo de celular dos pais, que podem então acompanhar informações sobre a higiene do bebê. O aplicativo envia
uma aviso para o telefone quando for hora de trocar a fralda.
Valor: R$ 1.466,99 (em conversão direta)

VAMOS BRINCAR DE STEVE JOBS?
Foi anunciado na CES 2020 uma novidade muito bacana para quem é fã de informática. A Smartykit está
lançando um novo pacote que permite a construção
de uma réplica funcional do primeiro computador lançado pela Apple em 1976, o Apple I. Esse pacote vem
com todos os componentes que são necessários para
a montagem, incluindo processador de 1 MHz de velocidade e 4 KB de memória RAM. Também é possível
adicionar um drive de armazenamento que grava e lê
dados de fitas cassete. A empresa garante que, para a
montagem, o usuário não precisa de conhecimentos
muito avançados de eletrônica. O kit foi desenvolvido
justamente para despertar o interesse em quem deseja aprender sobre eletrônica e ciência da computação.
Valor: 99 USD

• 1976: ANO DE LANÇAMENTO DO APPLE I, PRIMEIRO COMPUTADOR DA APPLE
Revista Fecomércio DF 49

agenda fiscal

E O QUE ESPERAR PARA 2020?
É fato que circunstâncias externas afetam a economia de um país e que 2019,
não foi diferente com o Brasil, pois queda dos juros, a retomada do crescimento e o dólar a R$ 3,50, não aconteceram
como planejado, e, ainda que a Bolsa de
Valores tenha crescido, o desemprego
permaneceu alto e o dólar superou R$
4,00. Reagimos com a reforma da previdência, com a queda dos juros, com
a Declaração de Direitos de Liberdade
Econômica, com o aumento do índice
de confiança e a redução do nível de
desemprego, mas não foi o suficiente. O

Calendário

governo federal, sem caixa para investir,
injetou na economia recursos importantes, como 13º salário para o Bolsa Família, liberação do saque do FGTS, PIS/
Pasep, e, leilões para exploração de petróleo. Mas...e o que esperar para 2020?
Sem dúvida, precisamos de mais...
Novas concessões na área de infraestrutura (portos, aeroportos, ferrovias,
rodovias e óleo e gás) que podem trazer
recursos internacionais, até porque prefeituras e estados estão sem caixa para
manter diversos instrumentos públicos,
como pontes, rodovias e prédios, obras

e manutenções importantes e geradoras de emprego; Reforma Tributária
(redução da quantidade de tributos, de
obrigações acessórias, do risco de multas e do tempo para apuração desses
tributos); novas políticas ambientais;
novas políticas de incentivo à produção
industrial de maior valor agregado; e reformas políticas, como a PEC do pacto
federativo, a PEC Emergencial, e a PEC
dos Fundos Públicos. E que 2020 seja
melhor para todos.

fecomércio df

1º a 28/02/2020
O QUÊ e QUANDO pagar?
06/FEV

Data limite para pagamento dos Salários referente à 01/2020.

07/FEV

• FGTS (GFIP - Guia de Recolhimento do Fundo de Garantia e Informações à Previdência Social) referente à 01/2020.
• Contribuição Previdenciária (empregado doméstico) referente à 01/2020.

14/FEV

• Contribuição Previdenciária (contribuintes individuais e facultativos) referente à 01/2020.

20/FEV

• Contribuição Previdenciária (SIMPLES e Empresas em Geral, incluindo retenção de 11% e empresas
desoneradas) referente à 01/2020.
• Contribuição Mensal do Microempreendedor Individual referente à 01/2020.
• Imposto de Renda Retido na Fonte (IRRF) nos códigos 0561, 0588 e 1708 referente à 01/2020.
• COFINS/CSLL/PIS retenção na fonte, referente à 01/2020.
• SIMPLES NACIONAL referente à 01/2020.
• ISS e ICMS referente à 01/2020 (observar datas específicas para o ICMS – ST e outras situações).

25/FEV

PIS e COFINS referente à 01/2020.

28/FEV

• Contribuição Sindical Laboral e Mensalidade Sindical laboral mensal referente à 01/2020.
• 2ª quota do IRPJ e da CSLL referente ao 4º trimestre/2019 pelo Lucro Real, Presumido ou Arbitrado. • Contribuição
Previdenciária (empregado doméstico) referente à 12/2019.
• IRPF do Carnê Leão referente à 01/2020.
• IRPJ e CSLL referente à 01/2020, por estimativa.
• Parcela do REFIS, do PAES, do PAEX, do Parcelamento do SIMPLES Nacional e do Parcelamento da Lei
11.941/2009 (consolidado).
• Contribuição Sindical Patronal Anual 2020.

O QUÊ e QUANDO entregar?
7/FEV

14/FEV

Cristiano Costa

instituto

• Sistema de Escrituração Digital das Obrigações Fiscais, Previdenciárias e Trabalhistas (e-Social)
a SRF/MF referente à 01/2020 (Nota: acompanhe cronograma de obrigatoriedade do envio).
• Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (CAGED) ao MTE referente
à 01/2020 (Nota: Grupos 1, 2 e 3 do e-Social estão dispensados).
• Escrituração Digital do PIS/Pasep, da COFINS e da Contribuição Previdenciária
s/Receita (EFD Contribuições) a SRF/MF referente à 12/2019.
• Escrituração Fiscal Digital de Retenções e Outras Informações
Fiscais (EFD-Reinf) a SRF/MF referente a 01/2020.

20/FEV

• Escrituração Fiscal Digital ICMS-IPI (EFD ICMS-IPI) a SRF/MF referente a 12/2019,
incluindo os contribuintes do ISS (Portaria SEFP/DF nº 2580/2019).

21/FEV

Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais (DCTF Mensal) a SRF/MF referente a 11/2019

28/FEV

• Declaração de Operações Imobiliárias (DOI) a SRF/MF referente à 12/2019.
•Declaração de Operações Liquidadas com Moeda em Espécie (DME) a SRF/MF referente à 12/2019.
• Declaração de Movimentação com Criptoativos a SRF/MF referente à 12/2019.
•Declaração do Imposto de Renda Retido na Fonte (DIRF) a SRF/MF referente ao ano calendário 2019.

SOMOS MAIS QUE
UM INSTITUTO.
SOMOS PROMOTORES DA
FORMAÇÃO PROFISSIONAL,
DO EMPREENDEDORISMO
E DO DESENVOLVIMENTO
SUSTENTÁVEL DAS
EMPRESAS.

conheca nossos servicos
PROGRAMA JOVEM APRENDIZ
Programa que promove a transformação social através da
qualiﬁcação de jovens para o mercado de trabalho.
PROGRAMA DE ESTÁGIO
A empresa cria a oportunidade do aprendizado prático e o
estagiário, de impulsionar o seu crescimento proﬁssional.
DESENVOLVIMENTO DE PESQUISAS
Pesquisas de mercado estratégicas aplicadas com
softwares altamente tecnológicos para orientar os mais
diversos segmentos e permitir decisões mais acertadas
para as empresas.

SCS Qd 06 - Ed. Jessé Freire - 5º andar - Brasília-DF
(61) 3962-2019 / 3962-2024 (opção 1) ou 3962-2023 (opção 7)
facebook.com/InstitutoFecomercioDF
www.institutofecomerciodf.com.br

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

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

SENAC ABRE INSCRIÇÕES PARA CURSO
DE INGLÊS E ESPANHOL
Para o primeiro semestre de 2020 serão 12 turmas nas unidades do
Senac de Taguatinga e Jessé Freire, no Setor Comercial Sul.
Por Carolina Oliveira

car Bezerra, existe um déficit de formação em uma segunda língua no
Brasil. “Em Brasília, esse déficit se
acentua no setor de bens, serviços e
turismo. Por isso, houve uma indicação da Câmara Setorial de Turismo
da Fecomércio-DF para a criação
do curso foco em ampliar oportunidades de acesso à cursos de língua
estrangeira”, explica.

QUALIDADE

Fotos: Cristiano Costa

O Senac explica que o método de
ensino é amparado por docentes
constantemente capacitados, recursos tecnológicos incorporados
ao ambiente educacional e material
didático atualizado. A metodologia
de aprendizagem tem foco em conversação e os alunos terão acesso a
uma plataforma virtual e um aplicativo para as aulas de inglês. O material didático a ser utilizado no curso
foi adquirido com editoras de padrão
internacional, como a Oxford (para o
curso de inglês) e Sgel (para o curso de espanhol). Ao final do curso, o
aluno recebe um certificado com va-

Aulas serão ofertadas nas unidades de Taguatinga e do SCS

lidade nacional.
Uma parceria com a Embaixada dos
Estados Unidos da América, vai permitir que os professores passem por
formação continuada. O Objetivo é
fazer com que o corpo docente conheça métodos de ensino inovadores
e mais eficazes para não nativos da
língua inglesa. Em janeiro, os professores já passaram por formação
com a equipe americana.
O programa do curso tem como
objetivo a fluência e compreensão
auditiva tanto do inglês como do

ESPANHOL BÁSICO 1 (SEMESTRAL) - 60H
LOCAL

DATA DE INÍCIO

HORÁRIO

SENAC JESSÉ FREIRE

02/03/2020 (terça e quinta)

17h às 18h30

SENAC TAGUATINGA

04/03/2020 (quarta e sexta)

13h às 14h30

INVESTIMENTO: DE R$ 640,00 POR R$ 480,00: CARTÃO DE CRÉDITO EM ATÉ 12X OU BOLETO EM ATÉ 4X R$ 120,00.

P

ara quem deseja começar 2020
aprendendo uma nova língua, o
Senac agora oferece curso de
Inglês e Espanhol. As inscrições já
estão abertas para o nível básico e
as aulas começam em março deste ano. A proposta do curso é fazer
com que os estudantes aprendam a
se comunicar em contextos reais de
interação e conectados com o mundo do trabalho.
Serão dois encontros semanais
com 1h30 de duração. No primeiro
semestre de 2021, o Senac DF vai
lançar ainda os níveis intermediário
e avançado para que os alunos possam completar o curso de inglês ou
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ESPANHOL BÁSICO COMPLETO (ANUAL) – 160H
espanhol. O curso completo terá duração de três anos.
Para o primeiro semestre de 2020,
serão 12 turmas nas unidades do
Senac de Taguatinga e Jessé Freire,
no Setor Comercial Sul. Os estudantes podem contratar um plano semestral ou anual. Os valores variam
de R$480 a R$1.236, a depender do
plano e do curso e já incluem o material didático. As inscrições devem
ser feitas presencialmente nas unidades.
Para participar do Senac Idiomas é
necessário ter 16 anos. De acordo
com o coordenador de produtos educacionais do Senac DF, Murilo Alen-

LOCAL

DATA DE INÍCIO

HORÁRIO

SENAC JESSÉ FREIRE

23/03/2020 (terça e quinta)

19h às 20h30

SENAC TAGUATINGA

18/03/2020 (quarta e sexta)

19h30 às 21h

INVESTIMENTO: DE 1.616,00 POR R$ 1.236,00: CARTÃO DE CRÉDITO EM ATÉ 12X OU BOLETO EM ATÉ 12X R$ 103,00.

INGLÊS BÁSICO 1 (SEMESTRAL) - 60H
LOCAL

DATA DE INÍCIO

HORÁRIO

SENAC JESSÉ FREIRE

02/03/2020 (terça e quinta)

17h às 18h30

SENAC TAGUATINGA

04/03/2020 (quarta e sexta)

19h30 às 21h

espanhol. O aluno estudará estruturas gramaticais, vocabulário e expressões em situações contextuais.
Durante as aulas serão realizadas
leitura de frases e textos com entonação, pronúncia e ritmo para a interpretação correta, além da escrita
de frases, pequenos textos, para o
uso do vocabulário, expressões, estruturas gramaticais em situações
contextuais. Os estudantes também
participarão de conversações para a
compreensão auditiva do idioma em
situações cotidianas.
“Nosso produto possui diferenciais
como qualidade do material didático
de editoras com padrão internacional, preço, condições de pagamento, método de aprendizagem, professores e recursos de apoio. Tudo
isso somado a força e referencial de
qualidade do Senac, o que tornam os
nossos cursos de idiomas uma excelente opção”, afirma Bezerra.Ele
diz ainda que o curso está de acordo
com a missão do Senac, que é promover e facilitar o acesso à educação de qualidade. “Nosso objetivo é
ampliar oportunidades de acesso à
formação em uma língua estrangeira, democratizando o ensino, promovendo a qualificação e melhorando o
setor de serviços”, explica.

INVESTIMENTO: DE R$ 656,00 POR R$ 492,00: CARTÃO DE CRÉDITO EM ATÉ 12X OU BOLETO EM ATÉ 4X R$ 123,00

INGLÊS BÁSICO COMPLETO (ANUAL) - 160H
LOCAL

DATA DE INÍCIO

HORÁRIO

SENAC JESSÉ FREIRE

23/03/2020 (terça e quinta)

19h às 20h30

SENAC TAGUATINGA

18/03/2020 (quarta e sexta)

19h30 às 21h

INVESTIMENTO: DE 1.648,00 POR R$ 1.236,00: CARTÃO DE CRÉDITO EM ATÉ 12X OU BOLETO EM ATÉ 12X R$ 103,00.

@senacdf
/senacdistritofederal
www. df.senac.br/faculdade
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Aumento das
passagens de ônibus
e Metrô no DF

Zoo de Brasília recebe
maior espécie de cobra
do mundo

Vagas privatizadas
no estacionamento
do Mané Garrincha

pesquisa relâmpago

Daniella Ribeiro
Coordenadora do curso de
Medicina Veterinária do
Uniceplac

Silvia Eveline
Técnica em suporte

Alexandre Sampaio
Presidente da Federação
Brasileira de Hospedagem
e Alimentação (FBHA)

Saulo Araujo
Jornalista do site
Metrópoles

Rayane Mariz
Engenheira Florestal

BOM

BOM

BOM

RUIM

RUIM

Existem outras formas de
incentivar o morador a
evitar dirigir e estacionar
nas vagas da região central
da cidade e privatizar tais
espaços não é uma delas.

O estacionamento deve ser
público e acessível a todos.

O espaço receberá recursos
O espaço trará mais
A privatização permite maior
voltados à manutenção,
segurança para quem deixar
controle e segurança. A
incluindo a construção de
seu veículo no local
economia do DF também será
ambientes de convivência
movimentada
com a medida.
na área que liga o estádio ao
Deve-se levar em consideração,
autódromo Nelson Piquet, o
porém, os valores que serão
que trará geração de empregos
aplicados no estacionamento.
e investimentos.

BOM

BOM

BOM

BOM

RUIM

É um privilégio termos
um exemplar da espécie
Eunectes murinus, a sucuriverde, que pode chegar
a 100kg e que a partir de
agora poderá ser vista pelos
brasilienses.

Aumentam as opções de lazer
para conhecer espécies pouco
conhecidas pelo público

O zoológico, além de auxiliar
os animais ameaçados de
extinção, possibilita que
o público tenha educação
ambiental. O espaço
também é importante como
ponto turístico.

Toda iniciativa com
intenção de se diferenciar
é positiva, pois gera
mais interesse e, por
consequência, mais público
e renda para a manutenção
do espaço.

O lugar de animais
silvestres é na natureza ou
em santuários ecológicos.

RUIM

RUIM

RUIM

RUIM

O transporte público não
condiz com a realidade do
preço das passagens

Os transportes no DF
apresentam limitações de
trajetos, o que dificulta a
circulação na cidade. Para os
moradores – e também para os
visitantes que vêm à capital –
as alternativas de condução são
limitadas.

O governo já repassa um
subsídio muito grande
às empresas e colocar o
usuário para pagar essa
conta me parece ser a
solução mais cômoda
encontrada pelo governo.

O acesso ao transporte
público deve ser cada vez
mais inclusivo, e não o
contrário.

RUIM
O País vive um momento
de crise econômica, com
uma taxa de desempregados
expressiva. O aumento
impacta, negativamente, a
vida de muitas famílias.

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.

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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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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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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