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CONFIRA AS VANTAGENS E ESCOLHA SEU PLANO AGORA.

Empregador do Comércio:  
graças à parceria da Qualicorp  

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

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

a partir de

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

1R$ 349,86 - Bradesco Saúde Efetivo III E CA Copart 7 (registro na ANS nº 480.477/18-5), da Bradesco Saúde, faixa etária até 18 anos, com coparticipação 
e acomodação coletiva (tabela de janeiro/2019 - DF). 2A disponibilidade e as características da rede médica e/ou do benefício especial podem variar 
conforme a operadora de saúde escolhida e as condições contratuais do plano adquirido. Planos de saúde coletivos por adesão, conforme as regras da ANS. 
Informações resumidas. A comercialização dos planos respeita a área de abrangência das respectivas operadoras de saúde, bem como a disponibilidade 
para cada entidade de classe. Os preços e as redes estão sujeitos a alterações, por parte das respectivas operadoras de saúde, respeitadas as disposições 
contratuais e legais (Lei nº 9.656/98). Condições contratuais disponíveis para análise. Julho/2019.
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Após corte do governo de 50%, parlamentares defendem Sistema S e apresentam emendas

Coronavírus já fez 
comércio perder R$ 
53,3 bilhões até o 
momento, diz CNC

Segundo estudo da Con-
federação Nacional do 
Comércio de Bens, Ser-
viços e Turismo (CNC), as 
perdas diretas impostas 
ao comércio pela crise do 
coronavírus devem chegar 
a R$ 53,3 bilhões nesta 
terça-feira, dia 7 de abril, em dez unidades da Federação: Amazonas, Ceará, 
Distrito Federal, Espírito Santo, Minas Gerais, Pernambuco, Rio de Janeiro, Rio 
Grande do Sul, Santa Catarina e São Paulo (responsáveis por 72,5% do volume 
de vendas do varejo nacional). O valor representa uma retração de 46,1% no 
faturamento do setor, em comparação com o mesmo período do ano passado.
O presidente da CNC, José Roberto Tadros, reforça que a Confederação enviou 
ao Governo Federal um documento com sugestões de medidas que possibili-
tam minimizar os impactos negativos da crise nas empresas, visando à manu-
tenção dos empregos. “Com o impedimento da operação de estabelecimentos 
comerciais no País, é preciso dar às empresas as condições para que possam 
atravessar este difícil momento, mantendo seus negócios e preservando os 
empregos”, afirma Tadros. “A CNC vem cumprindo o seu papel de buscar e 
propor soluções para que os empresários possam enfrentar esta crise sem 
precedentes.”

sugere que esse valor seja reduzido 
para 1,5 %.
Já o senador Paulo Rocha (PT-PA) 
sugeriu que o corte se limite a 20% 
das atuais alíquotas. O senador Izalci 
Lucas (PSDB-DF) pede que, após 
o período de vigência previsto na 
medida, o valor referente à redução 
das contribuições seja recolhido nos 
meses de julho, agosto e setembro de 
2020, sendo as alíquotas aumentadas. 
No Distrito Federal, o presidente do 
Sistema Fecomércio-DF (Sesc, Senac, 
Fecomércio e Instituto Fecomércio), 
Francisco Maia, explica que apesar 
dos cortes, o momento não pode ser 
de redução nos serviços oferecidos. 
Segundo ele, as ações de proteção 

A   pós corte do governo Federal 
em 50% das contribuições 
do Sistema S por 3 meses, 

o Senado e a Câmara dos Deputa-
dos apresentaram 118 emendas a 
favor do Sistema. O corte causou 
incômodo nos parlamentares e na 
população de todo o País. A Medida 
Provisória do governo também es-
tabeleceu que durante o período, as 
entidades terão que destinar à Re-
ceita Federal 7% do valor arrecada-
do, como retribuição pelos serviços 
de recolhimento e repassa. O per-
centual é o dobro do que era prati-
cado (3,5%). Em uma das emendas 
apresentadas pelos parlamentares, 
a senadora Leila Barros (PSB-DF) 
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não podem parar e o bem que 
as entidades fazem não pode ser 
cortado pela metade. “A iniciativa do 
governo federal infelizmente vai na 
contramão do que está sendo feito em 
diversos países, que têm ampliado 
a proteção social da população. 
O Sesc e o Senac continuarão a 
trabalhar incansavelmente para 
prestar serviços essenciais no Distrito 
Federal”, ressalta Francisco Maia.
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Francisco Maia
Presidente do Sistema 
Fecomércio-DF: 
Fecomércio, Sesc, Senac
e  Instituto Fecomércio

editorial 

 LIÇÃO DE UNIÃO

J á noite alta, sexta-feira, do dia 
3 do mês de abril, a Câmara 
dos Deputados aprovou o Or-

çamento de Guerra para enfrentar 
a batalha contra o coronavírus no 
país. Só mesmo instrumentos de 
guerra, são competentes para en-
frentar esses ventos de morte que 
varrem o planeta e chegaram ao 
Brasil.   

Já no começo de março, a so-
ciedade se organizava, solidária e 
unida, para resistir e sobreviver. As 
organizações sindicais deram um 
cívico exemplo. Todas as grandes 
áreas de circulação econômica 
estavam representadas pelos sin-
dicatos patronais. Para Brasília, 
cidade que basicamente sobrevi-
ve da prestação de serviços e co-
mércio, a Federação do Comércio 
do Distrito Federal foi um Estado 
Maior para a gerência das ações 
de seus 28 sindicatos. 

Quando a Organização Mun-
dial da Saúde (OMS), antes do 
meio de março, chamou o surto 
do Cevid-19 de pandemia, a Feco-
mércio-DF já trabalhava junto ao 
governo do Distrito Federal (GDF) 
para proteger o comércio, serviços 
e turismo. Logo, um grito de vitória 
ecoou dessa primeira barricada: 
uma linha de crédito no Banco de 
Brasília ( BRB ) de 1 bilhão de reais 
foi liberada para os empresários 
filiados à Fecomércio. 

A interação dos sindicatos e de 
seu comando unificado com sensi-
bilidade e sólida gestão do gover-
nador Ibaneis Rocha fizeram com 
que a operação fosse de alta efici-
ência.Preocupada com o assunto, 
a Fecomércio sugeriu ao GDF que 
os prazos do IPTU, a redução das 
alíquotas do ICMS, a prorrogação 
das parcelas vencidas do IPVA, 
como também o adiamento por 
120 dias, do pagamento de contas 
de energia, água e esgoto. Essas 
orientações ainda estão sendo 
analisadas pelo executivo local, 
mas a Federação mantém o diálo-
go para amenizar a crise. 

Os que estão vivendo esses 
momentos de dor, vão herdar a 
memória desse tempo. Estamos 
contando aqui os detalhes dessas 
histórias. Várias páginas estão 
retratando os instantes gloriosos 
dessa luta. Está sendo um com-
bate em que todos estão perdendo 
um pouco, para ganharem juntos.

Cada página de nossa história 
é um documento para o futuro. 
Leiam e guardem. Seus filhos e 
netos vão sabê-los vitoriosos, so-
breviventes e heróis. A grande lição 
que estamos aprendendo é que o 
preço de nossa vitória dependeu do 
outro que ajudamos salvar.

Essas histórias que vão co-
nhecer, são povoadas de gente. 
Gente que chora e celebra. Pes-
soas como a assistente social do 
Sesc que além do cuidado à vida, 
é incansável com a felicidade dos 
idosos. Pessoas sensíveis como 
mestres do Senac, que sabem que 
o desejo de aprender não pode ser 
violado, nem por feroz pandemia.



8  Revista Fecomércio DF Revista Fecomércio DF  9

entrevista

JANETE 
VAZ
Por Sacha Bourdette

 Natural de Anápolis (GO), a 
empresária, Janete Vaz, 65 anos, é 
bioquímica e fundou em 1984 o Laboratório 
Sabin junto com a sócia Sandra Costa. O 
grupo de medicina diagnóstica possui 296 
unidades de atendimento, espalhados por 
12 estados, além do Distrito Federal. Cerca 
de 5,7 mil pessoas trabalham na empresa 
e quase 80% desse total é composto por 
mulheres. Em entrevista para a Revista 
Fecomércio-DF, Janete fala sobre o 
fortalecimento feminino nos negócios e o 
trabalho para a detecção de novas doenças.
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1- No mês em que celebramos o Dia 
Internacional da Mulher, qual a sua 
visão sobre o empreendedorismo 
feminino hoje?
Eu venho de uma geração de mu-
lheres empreendedoras, não vivi 
esse momento de pensar nas difi-
culdades das mulheres, nem sabia 
que existia. Eu tinha uma avó que 
foi muito empreendedora, minhas 
tias também. Dos 36 netos da mi-
nha avó, homens e mulheres, todos 
formaram e trabalharam. Foi ao lon-
go dos anos que percebi que existia 
sim uma dificuldade para as mu-
lheres no mercado de trabalho, na 
ascensão de empresas e nos cargos 
de alta gestão. Foi por isso que nós 
abraçamos esta bandeira da mulher 
porque nós entendemos que existia 
poucas mulheres inspiradoras, pou-
cas mulheres que não desistiram, 
que foram a diante e que consegui-
ram ser vitoriosas como empreen-
dedoras bem-sucedidas.

2- Que avaliação você faz do movi-
mento feminista na sociedade e o 
impacto dele no mundo empresa-
rial?
Agora é bem verdade que estamos 
vivendo uma virada, nós estamos em 
uma época que literalmente existe 
uma virada, uma melhor compreen-
são por parte dos homens de aceitar 
este momento em que as mulheres 
precisam de oportunidades, muitos 
deles acham que simplesmente é 
meritocracia. Acreditamos que para 
você participar de uma diretoria e de 
um cargo alto em uma organização 
ou de um conselho, homens ou mu-
lheres precisam ter competência e 
serem preparados. O que diferencia 
não é a questão do gênero, mas a 
competência de cada um. O que falta 
para as mulheres é oportunidade, é 
isso que nós trabalhamos hoje, in-
clusive participando de movimento 
nacional que é o Grupo Mulheres do 
Brasil, no qual nós somos as funda-
doras. O nosso desejo é mostrar o 
caminho para as mulheres, ser ins-
piração, mostrar o empreendedoris-
mo que existe dentro delas, dar força 

“O que diferencia 
não é a questão 
do gênero, mas 
a competência 
de cada um. O 
que falta para 
as mulheres é 

oportunidade, 
é isso que nós 

trabalhamos hoje.”  

e acima de tudo mostrar que não 
precisa ter medo, que existe espaço 
e que ela merece e consegue. Os-
car Motomura fala que coragem é o 
desejo nobre do coração e é por isso 
que supera o medo. A madre Teresa 
de Calcutá fala que onde há vonta-
de, há caminhos. Então, o que nós 
hoje falamos nas diversas palestras 
e mentorias que fazemos para as 
mulheres é que ela tenha realmente 
força e coragem para buscar a sua 
felicidade, busque conhecimento 
porque este é o caminho e vá enfren-
tando os desafios que vai conseguir.    

3- Como foi o seu início? Quais os 
principais desafios encontrados no 
caminho?
Em 1984, quando fundamos o Labo-
ratório Sabin, foi uma fase difícil, pois 
tínhamos muito conhecimento técni-
co, mas pouca experiência adminis-
trativa de negócios, o que era natural 
para quem tinha quando chegou em 
Brasília um diploma e um sonho. 
Encontrei uma amiga que é a San-
dra, atual sócia fundadora do Sabin. 
Nós duas nos completamos muito, 
somos parceiras, uma estrada de 36 
anos juntas e eu venho de uma famí-
lia empreendedora. Meu pai foi  meu 
grande guru, que me ensinou mui-
to e ajudou. Aqui em Brasília os 15 
primeiros anos foram difíceis, mas 
tínhamos que enfrentar. Não foi fá-
cil, mas hoje só tenho a agradecer a 
Brasília por ter nós acolhido e acre-
ditado em nosso sonho. O propósito 
do Sabin hoje é inspirar pessoas a 
cuidar de pessoas e eu vejo que é o 
que fizemos desde o primeiro mo-
mento. Conseguimos vencer a resis-
tência justamente por sermos duas 
mulheres persistentes e muito de-
terminadas e que sempre buscamos 
os caminhos para sair de nossas 
dificuldades e neste caso foram as 
ferramentas da qualidade ISO 9001, 
uma certificação de qualidade in-
ternacional que atestava aquilo que 
já tínhamos certeza, a nossa gestão 
efetiva da qualidade técnica. Foi uma 
barreira vencida e com muita credi-
bilidade e orgulho.
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tworking porque uma pessoa sozi-
nha não consegue fazer. Segundo, é 
saber se relacionar com as pessoas, 
entender o cliente, ele é o principal 
objetivo do seu empreendimento. Ter 
a humildade de aprender, de buscar 
o que precisa e também saber servir 
e amar. Eu acho que o amor é a base 
de tudo e ter muita fé. Não é fácil 
empreender nesse país, você com 
certeza vai passar por momentos 
difíceis, mas é muito importante que 
tenha fé e coragem, garra, determi-
nação e muita ousadia. Buscar sem-
pre inovação, estar sempre adiante 
do que o mercado está trazendo, 
avançar buscando cursos que ajude 
a trazer as ferramentas de gestão 
para que as pessoas que trabalham 
com você também possam se profis-
sionalizar e crescer, além de procu-
rar fazer tudo com muita harmonia, 
alegria e vibrar em cada vitória. 

6- Nesses 60 anos de Brasília, o que 
mudou no segmento de laborató-
rios e no setor da saúde? Acredita 
que o Distrito Federal ainda é um 
lugar de grandes oportunidades?

Quando nós começamos, Brasília 
era uma cidade que propiciava qual-
quer tipo de negócio. Eu cheguei em 
Brasília em 1980 querendo montar 
um negócio. Em 1984 conseguimos 
abrir as portas do Sabin e hoje quan-
do olho para o futuro vejo uma Bra-
sília que se equipara a qualquer ca-
pital do País. Nós temos as mesmas 
dificuldades, os mesmos desafios do 
que qualquer outra capital. Então, o 

que eu vejo é que aqui ainda conti-
nua sendo um local de oportunida-
des e estamos vivendo a mudança 
da primeira geração para a segunda 
que está chegando com muita ino-
vação também, com muita tecnolo-
gia. É uma cidade que recebe todo 
mundo e acolhe. Brasília tem carac-
terísticas de uma cidade de interior 
onde as pessoas se conhecem, se 
ajudam, onde temos a maior diver-
sidade cultural de todo o Brasil. Isso 
é a maior riqueza que Brasília tem 
e que favorece muito os negócios. 
Brasília ainda continua sendo uma 
cidade de realizar sonhos. O seg-
mento de laboratórios mudou muita 
coisa. A saúde evoluiu muito na tec-
nologia e na inovação. Hoje, todos 
os nossos processos demandam de 
muita tecnologia e inovação, de mui-
to conhecimento técnico. Você não 
consegue mais abrir um laboratório 
sem que você já pense em todas as 
novidades que existem no mercado 
na área de saúde porque a saúde 
avançou muito.

7- Como enxerga o ambiente de ne-
gócios no DF hoje? Qual o maior de-
safio para uma empresa de Brasília 
ganhar mercado?
Não é fácil ganhar o mercado, o am-
biente de negócios de Brasília propicia 
você ter negócio, nós temos a área de 
serviço pujante aqui, mas eu acho que 
Brasília é uma cidade que merece 
pensar como uma metrópole grande, 
igual a São Paulo. E precisamos sim de 
governantes que ajudem os empresá-

4- Você chegou a sentir algum tipo 
de preconceito por ser mulher a 
frente de um negócio, enfrentou 
muitas barreiras?

Essa pergunta sempre surge nos di-
versos fóruns onde nós estamos. E 
não. A Sandra e eu nunca sentimos 
nenhum tipo de preconceito por ser-
mos mulheres. Sentimos preconcei-
to por ser farmacêutica e bioquímica 
diante de um negócio de análises 
clinicas e patologia clínica, mas por 
ser mulher nunca. Nós buscamos 
todas as ferramentas da qualidade, 
trouxemos processos, gestão, co-
nhecimento, buscamos pessoas al-
tamente competentes para o nosso 
negócio, criamos uma empresa pa-
drão, a qual ser mulher não é o gran-
de diferencial, o grande diferencial 
são os resultados com qualidade que 
nós entregamos para o nosso clien-
te. Temos a frente 77% de mulheres 
trabalhando, 74% em cargo de lide-
rança e 62% na alta gestão. Então, 
em momento nenhum nós sentimos 
preconceito por sermos mulheres, o 
nosso desafio foi outro.

5- Quais dicas daria para quem 
quer começar a empreender e tem 
medo?

Primeiro você precisa querer, e isso 
é importante que esteja dentro dela. 
Se tem um sonho, precisa buscar 
os caminhos para alcançar esse so-
nho. Buscar caminhos é composto 
de procurar conhecimento naquilo 
que você acha que tem habilidade 
ou formação, buscar fazer o seu ne-
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rios a desenvolver o seu negócio. Isso 
é a nossa grande dificuldade, ter um 
governador visionário. Eu até acho que 
chegamos nesse momento de poder 
sonhar de novo porque estamos viven-
do um período em que o empresário 
de Brasília é valorizado e está sendo 
ouvido. Esse tem sido o nosso grande 
diferencial nesse novo governo. Esta-
mos vivendo uma era nova para Brasí-
lia a qual é possível conseguir manter 
o governo alinhado com as empresas 
em prol da sociedade e do crescimento 
de Brasília.

8- Todos os anos surgem novas do-
enças e outras se intensificam. La-
boratórios particulares oferecem o 
teste para a detecção do coronaví-
rus, por exemplo. Como tem sido a 
atuação para esses testes mais ur-
gentes?
Quando o Brasil passou pela zika foi 
um momento de aprendizado para 
a área de laboratório e de desen-
volvimento. Nós temos dentro do 
Sabin um grupo que trabalha nisso 
que é o Núcleo de Desenvolvimento 
e Pesquisa. Desde que saiu o DNA 
do vírus COVID-19 nós já começa-
mos a desenvolver o PCR segundo 
a Organização Mundial de Saúde. E 
conseguimos sair a diante junto com 
outras grandes empresas do Brasil. 
Estamos vendo que é um momen-
to extremante delicado e de calma. 
Nós estamos trabalhando e dando o 
nosso melhor 24 horas por dia para 
trazer soluções para todo mundo. Eu 
tenho a certeza que o mundo será 

outro depois do coronavírus e es-
tamos fazendo o nosso papel. Não 
medimos esforços para ajudar o go-
verno e auxiliar a comunidade, além 
de trazer todo o nosso conhecimento 
para outras empresas também.

9- Qual a sua visão sobre qualida-
de, relacionamento com o cliente e 
a importância de ter um bom am-
biente de trabalho dentro de uma 
empresa?
Nós falamos muito sobre isso, na hu-
manização do atendimento. Tem gente 
que pergunta se isso é um processo, 
se está escrito e está. Isso porque tudo 
que nós praticamos temos um proces-
so, mas vem no nosso DNA. Trabalha-
mos com saúde que é a parte mais 
sensível das pessoas. A saúde abala 
qualquer pessoa quando é ela própria 
ou qualquer pessoa querida sofrendo 
algum tipo de doença e necessitando 
de cuidados médicos. Então, a nossa 
visão é de que temos um negócio que 
já é social. Trabalhamos a saúde de 
uma forma bem especial e nós olha-
mos cada detalhe na humanização do 
atendimento pensando nestes deta-
lhes, olhando a tecnologia no que tem 
de melhor e a comunicação para que 
ela seja eficiente. É importante que 
cada colaborador entenda que do ou-
tro lado tem uma pessoa que precisa 
dele. O cliente quando nos procura ele 
quer a verdade dele. É muito importan-
te que a gente seja transparente, que 
tenhamos conhecimento e tecnologia, 
aquilo que vai facilitar o resultado que 
o cliente espera ter e que a gente en-

tregue isso com a melhor qualidade 
possível. Mas lembrando que tecnolo-
gia sem humanização não tem o signi-
ficado que precisa ter quando se trata 
de saúde. 

10-Por fim, quais são os seus novos 
planos e como enxerga o futuro dos 
setores de comércio e serviços?
Planos para o futuro não faltam. Nós 
fizemos em 2010 o nosso planeja-
mento estratégico o qual buscamos 
a Fundação Dom Cabral e trouxemos 
o planejamento para o crescimento. 
Desenhamos o Sabin 2010-2020, de-
pois 2025, e hoje já estamos com o 
Sabin 3.0, o que olhamos é que esse 
futuro contemplou qualidade, desen-
volvimento e respeito à cultura. Em 
2012, nós começamos a entrar em 
outras cidades. Hoje, daquela úni-
ca unidade com três colaboradores 
estamos com quase 6 mil colabora-
dores, em 53 cidades e atendemos a 
quase 17 mil clientes por dia. Essa 
foi uma aposta que nós fizemos na 
nossa empresa. Essa veia empreen-
dedora que carregamos para outros 
Estados e vimos um resultado muito 
positivo. A área de serviço continua 
desenvolvendo e mesmo passando 
por momentos de dificuldade que 
o Brasil está sofrendo acreditamos 
muito no futuro, em Brasília e nas 
pessoas. Estamos em um momen-
to em que todos buscam esse lado 
de qualidade de vida e isso é ligado 
à saúde. Estamos vivendo um mo-
mento de mudança.
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Onúmero de animais de estimação no Brasil é pouco mais de 139 mi-
lhões de animais e a variedade é grande. Os mais comuns são os cães 
(54 milhões), aves (39,8 milhões) e gatos (23,9 milhões). Com números 

tão expressivos, o mercado voltado para esses bichinhos tem crescido cada 
vez mais. De acordo com a última pesquisa divulgada pelo Instituto Pet Brasil 
(IPB), em 2018 o setor faturou R$ 34,4 bilhões e teve um crescimento de 4,6% 
em relação a 2017. No Distrito Federal, além de petshops, clínicas veterinárias 
e lojas com produtos específicos para esse público, um nicho que vem cres-
cendo é o de hotéis para os animais de estimação. A princípio procurado para 
que os bichinhos ficassem durante as viagens de férias dos tutores, os locais 
têm inovado e estão oferecendo serviços como natação, aulas comportamen-
tais, musicalização, sociabilização, creche, adestramento, entre outros.

No hotel Espaço Pet Marcela Love Dog, durante a estadia, os cães escutam 
música clássica para acalmar. Normalmente a musicalização acontece nos 
horários de descanso, entre 12h e 14h, e à noite, período em que estão mais 
agitados. “Estudos mostram que a música acalma. Colocamos música para 
eles dormirem, para relaxar. É incrível, é só colocar e eles vão logo se acal-

serviço

HOTÉIS PARA PETS
Serviços de hospedagem têm inovado ao oferecer diversas atividades 
para  animais de estimação. No Distrito Federal, segmento vem crescendo
Por Sílvia Melo
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mando”, explica Marcela Marques, 
proprietária do espaço, que funciona 
em Águas Claras há um ano. “Sem-
pre gostei muito de cães e comecei, 
há quatro anos, hospedando na mi-
nha casa mesmo. E fui expandindo. 
Há aproximadamente um ano come-
cei a fazer cursos, me especializar, 
porque já estava visando abrir o meu 
negócio. Eu busquei me capacitar 
para poder abrir o espaço e poder 
cuidar de mais cães”, afirma.
O espaço, localizado em uma loja no 
térreo do Edifício Vintage Manacá, 
em Águas Claras, possui 110 metros 
quadrados e, além da hospedagem, 
que conta com monitoramento 24 
horas, oferece serviços de creche, 
day care (creche só para um dia) e 
adestramento. “A gente trabalha 
com creche educativa, como sou 
adestradora, trabalho adestrando 
eles positivamente, tanto os alu-
nos da creche, quanto os hóspedes. 
Procuro sempre trabalhar aquelas 
questões comportamentais que os 
donos não gostam que os cachorri-
nhos façam”, explica Marcela. 
Além disso, é oferecido passeios ex-
ternos e petiscos naturais, utilizados 
para fazer as estimulações, a educa-
ção comportamental e as brincadei-
ras. A área de convivência dos cãe-
zinhos é a mesma de dormir. “Não 
trabalho com baias e nem canil, 
então eles ficam todos livres, soltos, 
a hospedagem é livre, mas é preci-
so fazer um período de adaptação 
antes com esse cão para eu conhe-
cer e avaliar o comportamento dele 
no meio de outros, ver como ele vai 
reagir”, destaca Marcela, lembrando 
que o espaço funciona de domingo a 
domingo. 
O espaço recebe apenas cães de 
pequeno e médio porte e a diária de 
hospedagem varia de R$ 68 a R$ 78, 
dependendo do tamanho do cachor-
ro. Para a creche a diária é de R$ 60, 
para o período integral (8h às 19h30), 
e R$ 45 para meio período. “Quando 
a pessoa fecha pacote, temos política 
de descontos”, esclarece a proprie-
tária. O tutor pode fechar pacote de 
uma vez por semana ou por cinco 
dias (de segunda a sexta-feira). “Esse 

valor varia de acordo com o pacote. 
Quanto mais vezes na semana, me-
nor é o valor da diária”, explica.  
O São Chiquinho Hotel Fazenda Pet 
e Centro de Comportamento Canino, 
localizado no Condomínio Quintas do 
Itapoã, ao lado do Alphaville Brasília, 
a 50 km de Brasília, possui uma área 
verde de 600 metros quadrados, com 
piscina grande e média para cães 
maiores e tanquinhos para os de pe-
queno e médio porte, além de duas 
brinquedotecas. O hotel conta com 
um responsável técnico (zootecnista 
de formação e especialista em com-
portamento canino), um assistente 
cinófilo/recreador e um responsável 
por toda limpeza e assepsia das ins-
talações, além de médicos veteriná-
rios parceiros.
“Todas as atividades são focadas 
para a melhora do comportamento 
do animal, não é só uma hospeda-
gem com espaço para correr ou co-
locar comida no horário, prezamos 
pelo bem-estar como um todo, tra-
balhamos em todos os cães a parte 
comportamental. Além disso, acre-
dito que seja o único hotel para cães 
que permite a interação com ani-
mais de outras espécies, de maneira 
controlada e supervisionada, sempre 
divididos por turma de acordo com 
o porte”, destaca Kenia Mendes La-
mounier, proprietária do São Chi-
quinho. “Os pets ficam em atividade 
coletiva, aulas comportamentais, de 
natação e sociabilização”, explica.
O hotel fazenda oferece hospedagem 
em suítes individuais cobertas (em 
sistema de residência) onde os cães 
ficam para se alimentar, dormir e 
nos horários de descanso. Os servi-
ços oferecidos são a creche (duas ou 
três vezes por semana), o Weekend 
use (com check-in na sexta e che-
ck-out na segunda), e o Happy Week 
(com check-in na segunda e check-
-out na sexta). Além disso, tem ser-
viço de táxi dog e hospedagem por 
diárias, imersão voltada para com-
portamentalismo canino (personali-
zada) e banhista terceirizado.
Para que o cão possa participar de 
qualquer atividade no São Chiquinho 
é obrigatório que esteja com o ca-
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serviço

lendário de vacinas em dia e utilize 
algum produto anti pulgas e carra-
patos, além de coleira contra mos-
quito da leishmaniose. A diária de 
hospedagem custa a partir de R$ 50 
e aumenta de acordo com o porte do 
animal. 
O Cãoforto, localizado na quadra 5 
do Parkway, perto de Águas Claras, 
também trabalha com hotel e creche 
para cães, promovendo atividades 
direcionadas à espécie para saciar 
as necessidades básicas como roer, 
brincar e correr. “Às vezes eles têm 
muita necessidade até de cavar bu-
raco, então eles têm que fazer isso. 
Com o espaço livre, o ambiente na-
tural, não existe nenhum enrique-
cimento ambiental que substitua o 
ambiente natural e é isso que a gen-
te oferece”, destaca Daniel Braga, 
proprietário do local.
O Cãoforto trabalha com pacotes 
mensais para a creche e o cliente 
pode escolher se deixa o cãozinho 
uma vez por semana (R$ 240) ou 
cinco vezes (R$ 1 mil). Para poder 
aproveitar os serviços oferecidos, o 
cão tem que passar por uma avalia-
ção comportamental e um período 
de adaptação. O local não é aberto 
para o cãozinho simplesmente ir. O 
cachorrinho que nunca foi não pode 

Além de oferecer brinquedos cogni-
tivos, brinquedos para os cães des-
truírem, que pode ser artificial ou 
natural, eles terão a oportunidade de 
brincar com outros cães. O espaço 
oferece ainda atividades com águas. 
“Muitos cãezinhos sentem medo se 
você forçar a entrar em uma piscina. 
Então a gente faz atividades naque-
las banheiras grandes com água 
rasa. Eles podem entrar, deitar se 
quiser, e brincar por meio de ativi-
dades com as pessoas, como pegar 
brinquedos dentro da água quando a 
gente joga”, explica Daniel, lembran-
do que o Cãoforto também oferece 
banho e tosa, em um ambiente de no 
stress. “Esse serviço é voltado para 
os hóspedes e alunos da creche. Não 
tem gaiola e a gente sempre respeita 
o limite do cachorro”, finaliza.

simplesmente chegar lá e ficar de 
uma hora para outra. “Muitos preci-
sam passar por um período de adap-
tação antes porque tem cachorrinho 
que chega e fica muito arredio com 
as pessoas, então os monitores têm 
que conquistar a confiança desse 
animal para ele começar a expressar 
os comportamentos naturais. Não 
adianta nada você trazer um cachor-
ro para cá, que morre de medo de 
pessoas, e o cachorro ficar acuado 
em um cantinho o tempo inteiro. Al-
guns cães precisam passar por esse 
período de adaptação para poder 
curtir o espaço”, explica Daniel.
Para ficar hospedado no Cãoforto, 
também é necessário passar pela 
avaliação comportamental e o pe-
ríodo de adaptação. “Dessa forma 
a gente consegue conceder uma 
hospedagem de qualidade para ele 
porque um cachorro que nunca ficou 
em um ambiente diferente, princi-
palmente no seu hotel, pode ficar 
triste, deprimido, tem cãezinhos que 
vocalizam muito, não tem equilíbrio 
emocional. Então a gente precisa 
identificar esses cãezinhos para não 
forçá-los a ficar em um lugar que 
eles não fiquem à vontade, porque 
existe a possibilidade do cãozinho 
não se adaptar a um ambiente dife-
rente”, destaca.
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Marcela Marques, do Espaço 
Pet Marcela Love Dog

São Chiquinho Hotel Fazenda Pet e Centro de Comportamento Canino
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caso de sucesso

INDEPENDÊNCIA FINANCEIRA
Com curso do Senac, Andrea Borges deixou de ser dona de casa e 
virou empreendedora do segmento moda praia
Por Sílvia Melo

Casada há 17 anos, Andrea Bor-
ges da Silva, 41 anos, deixou o 
trabalho em uma loja de cos-

méticos em 2012 para se dedicar 
à criação dos filhos. Como sempre 
gostou de costurar, passou a fazer 
em casa pequenas peças para ven-
der e conseguir aumentar um pouco 
a renda da família. Começou a fazer 
um curso de técnico em enferma-
gem mas não se adaptou à área e 
desistiu. Quando surgiu a oportuni-
dade de fazer gratuitamente o curso 
de Costureiro no Senac, Andrea cor-
reu atrás e transformou um hobby 
em profissão. Hoje ela é proprietária 
da loja Andrea Borges Moda Praia, 
localizada no Gama, onde vende 
produtos feitos sob encomenda.

“Eu precisava de um curso para 
me orientar porque eu não sabia fa-
zer o acabamento. Precisava apren-
der e sempre tive vontade de fazer 
moda praia. Então comecei a pesqui-
sar e estudar e vi que era uma área 
que quase não tinha aqui em Brasí-

fazer. Antes eu buscava o acabamen-
to perfeito e isso o curso me propor-
cionou”, afirma, que depois do curso 
de Costureiro fez também no Senac o 
curso de Aperfeiçoamento em Corte 
e Costura.

A vida de Andrea mudou depois 
dos cursos, pois na época ela não 
tinha dinheiro para fazer o curso e 
a gratuidade foi fundamental para 
ajudá-la a realizar seu sonho. “Mi-
nha vida mudou muito, para melhor, 
principalmente na questão financei-
ra. Antes eu dependia totalmente do 
meu marido e hoje já não dependo 
totalmente dele. Antigamente eu 
não tinha nem cartão de crédito, era 
tudo do meu marido. Hoje eu tenho 
meu próprio cartão e compro minhas 
coisas. É muito bom”, destaca a em-
preendedora, que vende em média 55 
peças por mês, com preços que va-
riam entre R$ 45 (sunga para crian-
ça) até R$ 170, maiô mais sofistica-
do. “O preço varia de acordo com o 
grau de dificuldade para fazer a peça. 
Também faço viseiras, com a mesma 
estampa da peça de banho ou em cor 
neutra, e kit família, peças para mãe, 
pai e filhos com mesma estampa”, 
ressalta.

SOBRE O CURSO
Com carga horária de 212 horas, 

o curso ensina a realizar procedi-
mentos de corte, montagem, costura 
e acabamento de peças do vestuário 
masculino, feminino e infantil em 
tecidos plano. É oferecido nas unida-
des de Ceilândia, Sobradinho, Gama, 
Jessé Freire (SCS) e Ações Móveis. 

lia. Aqui tem muita costureira que 
conserta, que faz a peça inteira, mas 
poucas que trabalham com produção 
de maiôs, biquínis e sungas”, explica 
Andrea. “Fiz o curso no Senac há dois 
anos e fui me adaptando, fazendo 
uma calcinha, uma parte de cima do 
biquíni, até conseguir”, comemora.

Quando decidiu fazer o curso 
do Senac, Andrea não pensava em 
ter seu próprio negócio. Ela queria 
aprender a costurar para fazer suas 
próprias roupas. “Queria fazer umas 
coisas diferentes. Depois que fiz o 
curso, percebi que eu tinha que fa-
zer alguma coisa para aproveitar o 
que aprendi”, explica. “Eu achei o 
curso muito bom porque sou muito 
detalhista e perfeccionista e o curso 
exige muito isso. Você tem que fa-
zer bem feito, se você erra tem que 
desmanchar e fazer tudo novamen-
te”, explica. “A professora era muito 
exigente, mas hoje eu agradeço a ela 
todo o aprendizado. O acabamento de 
uma peça é tudo e isso eu aprendi a 

     @senacdf

/senacdistritofederal

www. df.senac.br/faculdade
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Proprietária da Andrea Borges Moda Praia
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combate ao covid-19

O  Sindicato do Comércio Vare-
jista de Materiais de Cons-
trução (Sindmac-DF), filiado à 

Fecomércio-DF, e a Associação dos 
Comerciantes de Materiais de Cons-
trução (Acomac), doaram milhares 
de mantimentos de limpeza e hi-
giene para o Comitê de Emergência 
Covid-19, criado no dia 25 de março 
pelo GDF, que conta com apoio do 
setor produtivo da cidade. As doações 
encheram três caminhões. O presi-
dente do Sindmac, Carlos Aguiar, ex-
plica que foi realizado um rateio com 
empresários e colaboradores do seg-
mento para conseguir as doações. A 
secretária de Justiça e Cidadania do 
DF, Marcela Passamani, que faz par-
te do comitê, recebeu as doações. 
Foram 5 mil unidades de Álcool Gel, 
de 500ml; 4,8 mil litros de Água Sani-
tária; 800 fardos de papel toalha e 4,8 
mil unidades de detergente. 

Carlos Aguiar afirma que é uma ale-
gria enorme ajudar quem necessita 
nesse momento difícil. “As doações 
encheram 3 caminhões de produtos 
e mais uma caminhonete. Reunimos 
os empresários e colaboradores do 
segmento de material de constru-
ção para ajudar nessa fase difícil. 
Estamos alegres de poder fazer o 
bem e ajudar, é uma oportunidade 
de ser útil. Poder ajudar as pessoas 
mais carentes é muito significativo”, 
ressaltou o presidente do Sindmac. 
Aguiar destaca ainda que as lojas de 
materiais de construção da cidade 
estão recebendo doações. 
O presidente da Fecomércio-DF, 
Francisco Maia, que também parti-
cipa do comitê de emergência, re-
presentando a Federação, informa 
que ações como essa demonstram 
o comprometimento do setor pro-
dutivo da cidade em ajudar a popu-
lação em tempos de crise. Ele des-

SINDICATO DE MATERIAIS DE 
CONSTRUÇÃO DOA PRODUTOS 
Entidade fez doações de 5 mil unidades de álcool gel e outros 
produtos para Comitê de Emergência do GDF
Por Daniel Alcântara

taca ainda que o Senac-DF elabora 
cerca de 3 mil máscaras para doa-
ção. O Comitê está recebendo ajuda 
de diversas naturezas, como bens 
móveis, arrecadação em dinheiro, 
insumos e equipamentos. As do-
ações em dinheiro devem ser cre-
ditadas exclusivamente pela conta 
corrente que consta no decreto: 
Agência 0100-7,Conta Corrente: 
062.958-6, CNPJ: 00.394.684/0001-
5131, Banco 070 – Banco de Brasí-
lia – BRB.
No caso dos bens móveis e imóveis, 
insumos e equipamentos, eles de-
verão ser entregues à Secretaria de 
Economia, no endereço SIA (Setor de 
Indústria e Abastecimento) – SAPS, 
Trecho 1, lote H. Vale destacar que to-
das as doações não contam com a in-
cidência de tributação: Imposto sobre 
Circulação de Mercadorias e Serviços 
(ICMS) e Imposto Sobre Transmissão 
e Doação (ITCD).

(Da esquerda para direita) Presidente do Sindmac, Carlos Aguiar; diretor do Sindmac, Hércules Isaac;  secretária de Justiça e 
Cidadania do DF, Marcela Passamani e presidente da Acomac, Mateus Carvalho
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Presidente da Câmara de Tributação, Charles Dickens
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setor gastronômico

Daniel Alcântara
Jornalista

setorgastronomico@gmail.com

@setorgastronomico

AJUDE O SEU 
RESTAURANTE 
FAVORITO 
Desde a recomendação para que 
as pessoas fiquem em casa, houve 
uma mudança importante na rotina 
de consumo. Isso significa que os 
restaurantes vão funcionar parcial-
mente ou até mesmo interromper 
suas atividades. Apenas na primeira 
semana de fechamento do comér-
cio, o segmento teve prejuízo de 60% 
no DF. Pensando em amenizar esse 
problema, a cerveja Stella Artois e 
seus parceiros criaram o movimento: 
Apoie Um Restaurante.

A plataforma permite que o cliente 
ajude seu restaurante preferido da 
seguinte forma: na compra de um 
voucher que vale R$100, o consumi-
dor ganha 50% de desconto, pagando 
somente R$ 50 reais, para usar quan-
do o estabelecimento reabrir. Partici-
pe desse movimento. Todos juntos 
nessa causa. Ou voucher é válido até 
dia 31 de dezembro, para comprar, 
acesse: https://apoieumrestaurante.
com.br/home.html

Receita de bolo de banana

EM TEMPOS DE CONFINAMENTO... 
Devido a todo o medo e incertezas relacionados à pandemia do COVID-19, 
somados às privações da nossa rotina normal, é comum que descontemos 
toda essa ansiedade nas nossas escolhas alimentares. O nutricionista Adil-
son Brasil Ferreira explica que o atual momento leva algumas pessoas ao 
consumo exagerado de alimentos, normalmente os processados e ricos em 
açúcar, tudo sob forma de compensação. Como consequência dessas es-
colhas, segundo Adilson, vem o ganho de peso, o aumento da ansiedade e 
tudo se repete como uma grande bola de neve. Então, nesse período de con-
finamento, é muito importante ter atenção nas nossas escolhas e fornecer 
nutrientes para um sistema imunológico eficaz e uma mente mais relaxada. 
Para isso, ele destaca algumas dicas valiosas nesse período e dá uma receita 
gostosa e saudável de um bolo de banana para se fazer em casa:

Evite o consumo: Carboidratos refinados (farinha branca e açúcar, por exem-
plo); gorduras pró inflamatórias (frituras, carnes gordurosas, salgadinhos); 
bebidas alcoólicas; cafeína – em excesso pode aumentar ansiedade;

Priorize o consumo: Frutas (ricas em antioxidantes, vitaminas e minerais), 
varie as cores; Alimentos integrais, ricos em fibras e vitaminas do complexo 
B; Ácido oleico (Nozes, castanhas, açaí, abacate e azeite de oliva); Ômega 3 – 
poder anti-inflamatório (sardinha, salmão, chia e linhaça); Chás – camomila, 
melissa, cidreira e maracujá – possuem compostos bio ativos que relaxam a 
mente.

Modo de preparo:

Bata a aveia no liquidificador até fi-
car bem fina. Passe em uma penei-
ra e reserve;

Bata no liquidificador os ovos, o açú-
car, o sal, a canela, as bananas e o 
óleo de coco até obter uma mistura 
bem homogênea. Feito isso, trans-
fira aos poucos todo esse conteúdo 
para o recipiente da farinha de aveia, 
mexendo lentamente para evitar 
grumos (bolinhas) e coloque a pitada 
de sal e o fermento. Unte uma forma 
redonda (pudim) com óleo de coco e 
leve ao forno médio (180C) por 40 
min. Pronto! Delicioso e prático

Igredientes:
2 xícaras de aveia em flocos finos
1 xícara de açúcar de coco;
½ xícara de óleo de coco;
4 ovos;
4 bananas;
1 colher de sopa de canela;
1 colher de sopa de fermento;
1 pitada de sal
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PERGUNTEI 
PARA A CHEF 

Ana Cláudia Morale, 34 anos, é brasiliense, formada em comunicação 
e trabalha com gastronomia desde 2007. A chef de cozinha vem de 
uma família italiana, onde muito se consumia e cultivava. Começou 
a cozinhar aos 6 anos de idade, quando sua avó Nonna colocou um 
banquinho em frente ao fogão e começou a ensinar tudo o que sabia. 
Desde então nunca parou de se apaixonar pela gastronomia. Hoje, 
Ana tem sua própria empresa e também trabalha em parceria com 
outra chef na realização de eventos.

Como é trabalhar com eventos gastronômicos na cidade? Qual é a 
aceitação do público?

A gente vê de um tudo e com isso consegue calibrar as expectativas 
de cada público. A aceitação tem sido bem boa e o reconhecimento 
vem chegando. O mais importante é ser honesto com o cliente. Se 
você vende doce com chocolate belga, use-o. Se você faz seu próprio 
molho de tomates, mostre para o cliente. 
Qual foi a sua inspiração para virar chefe de cozinha?
A Nonna, minha avó. Sempre entendi e aprendi que cozinhar é uma 
forma de amar. Pra mim, foi muito difícil precificar isso, entender dos 
custos e saber que a gente não escolhe sempre o cliente. Eu amo me 
relacionar com as pessoas, amo ofertar o meu melhor em forma de 
um prato ou uma sobremesa.

Descendente de italianos e integrante da Federação Italiana de Co-
zinheiros, como você definiria a comida italiana?

A comida italiana é uma comida simples, varia muito de acordo com 
a região e produção local. Mas é uma comida baseada no quintal de 
cada casa, ou região. E esse é o grande diferencial. Ela enaltece em 
cada lugar o que se cultiva e o que se cria.

DICA DE 
LEITURA 
A qualidade no consumo do vinho nos 
brinda com informações importan-
tes sobre um mercado que está em 
plena expansão. Nesta publicação, a 
autora Míriam Aguiar registra os re-
sultados de um projeto realizado em 
três cidades brasileiras que estabe-
leceu a harmonização entre vinhos e 
alguns pratos típicos da cozinha.

A FAVOR DOS 
PEQUENOS
Campanha da Fecomércio pede apoio 
aos pequenos empresários 
A pandemia provoca um impacto em 
toda sociedade e em diversos seg-
mentos do comércio . Nesta realidade, 
a Fecomércio-DF orienta os consumi-
dores a realizarem as suas compras 
na vizinhança, evitando aglomera-
ções, e apoiando os empreendedores.

MESA 
BRASIL
Comovida ao ver uma reportagem na 
televisão sobre o trabalho do Mesa 
Brasil Sesc, a aposentada Lázara de 
Jesus, decidiu fazer uma doação ao 
programa. Ela foi na manhã do dia 
3 de abril, na sede do Mesa Brasil, 
levar arroz, feijão, papel higiênico, 
sabonete e outros itens. Ao todo, sua 
doação somou 394,24 quilos.

Chef Ana Cláudia Morale
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somos sistema fecomércio-DF

Posto feminino   
Por José do Egito 

Nascida em Brasília, Magda Schmitt Monteiro de Barros, 52 anos, também faz 
parte do time da Câmara das Mulheres Empreendedoras e Gestoras de Negó-
cios da Fecomércio-DF. Formada em análise de sistemas pela Universidade 
Católica de Brasília (UCB), possui MBA em gestão e direito ambiental. A empre-
sária trabalha no ramo de posto de gasolina e loja de conveniência desde 1992. 
Atualmente, ela também é sócia proprietária de uma loja de conveniência, a 
Posto 6 Conveniência, e de uma franquia de produtos naturais localizada no 
Sudoeste, a Bio Mundo, adquirida em 2018. 
Na Câmara das Mulheres, Magda elogia o relacionamento com outras insti-
tuições também importantes para o empreendedorismo, como Sebrae, Senac, 
BRB. De acordo com ela, o acesso dessas empresárias aos serviços oferecidos 
por estes órgãos ficou mais fácil e rápido. “Vejo a Câmara das Mulheres como 
um importante apoio que as empreendedoras femininas têm, uma vez que 
promove encontros e trocas de informações entre várias mulheres que atuam 
em diferentes áreas, incentivando, desta forma, a integração e capacitação das 
mesmas”, disse Magda. Ela pontua que cada vez mais as empresas estão sen-
do geridas por mulheres. “A sociedade precisa de pessoas que queiram criar 
algo novo, que estejam dispostas a sair da sua zona de conforto e promover a 
mudança positiva para a comunidade”, explicou. O posto de gasolina da empre-
sária está sindicalizado no Sindicato do Comércio Varejista de Combustíveis e 
de Lubrificantes do DF (Sindicombustíveis), filiado a Federação do Comércio.

Referência de buffet 
Por José do Egito 

A empresária Renata La porta é chef de cozinha de um dos mais efi-
cientes serviços de buffet em Brasília e participa da Câmara de Mu-
lheres Empreendedoras e Gestora de Negócios da Fecomércio-DF. A 
Chef se juntou ao time de empresárias que trabalham para melhorar 
o ambiente de negócios das mulheres na capital Federal. Os estudos 
na Suíça aliados à formação em gestão transformaram a empresária 
em um caso de sucesso. “Eu comecei com uma lanchonete na Unb, 
um espaço muitíssimo pequeno. Atendia em média menos de duas 
mil pessoas por dia em um espaço de três metros quadrados”, con-
tou.
A paixão por comida e criativas combinações de ingredientes sempre 
com inspiração foram colhidas em viagens ao longo da vida, segundo 
Renata. O esforço resultou na criação do Renata La Porta Buffet, que 
há mais de 20 anos é referência em Brasília e atualmente realiza até 
seis eventos, de diferentes escalas, por dia. Algumas dessas lições de 
uma carreira de sucesso são colocadas em prática no apoio à Câma-
ra das Mulheres. Lá, Renata garante ser bastante atuante e defende 
a importância do empreendedorismo feminino.” Eu sempre acreditei 
na mulher dentro do mercado de trabalho. O resultado de um evento, 
de uma festa, é fruto de uma energia. Eu tento colaborar ao máximo 
dentro da Câmara porque acima de tudo eu acredito no que eu faço”, 
disse. Fundado na capital federal em 1998, o Renata La Porta Buf-
fet registra uma trajetória ascendente, reunindo em sua carteira de 
clientes empresas públicas e privados. Acesse renatalaporta.com.br 
e confira os serviços. Proprietária da Renata La Porta Buffet

Empresária, Magda Schmitt Monteiro
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Cinco perguntas 
para Beatriz 
Guimarães 

Beatriz Guimarães está à frente da atuante Câmara das 
Mulheres Empreendedoras e Gestoras de Negócios da 
Fecomércio-DF. 

Como está sendo sua experiência à frente da Câmara 
das Mulheres?

A experiencia à frente da Câmara tem sido inspiradora, 
desafiadora e inovadora, com muita dedicação, respon-
sabilidades, realizações e conquistas.

Que ações de capacitação e empreendedorismo estão 
sendo pensadas para público feminino?

Estamos trabalhando em 2 frentes: Uma, capacitar 
as nossas conselheiras, com temas como internacio-
nalização. A outra, capacitar mulheres que querem 
empreender. Para esse objetivo estamos fazendo uma 
parceria com o Senac, no projeto Sou Mais Mulher, da 
Secretaria da Mulher, para mulheres em situação de 
vulnerabilidade, e com a Rede Mulher Empreendedora 
– RME, focada principalmente em Soft Skills.  

Você acredita no poder de transformação das mulhe-
res por meio do empoderamento?

Acredito no poder de transformação das mulheres atra-
vés do auto conhecimento e do desenvolvimento das 
habilidades de Soft Skills.O primeiro passo é a mulher 
acreditar que pode.

De que forma a Fecomércio tem auxiliado a câmara?

A visão inovadora do presidente Francisco Maia, criou a 
câmara como primeira nesta gestão. Temos uma exe-
cutiva, Caetana Franarin, que tem sido mais 
que uma parceira. Contamos com a equi-
pe técnica, institucional, tributária, e a 
comunicação da Fecomércio, além da 
equipe do Sesc e do Senac. 

Como você acredita que será o 
futuro da Câmara das Mulheres. 
É possível antecipar alguma 
novidade para esse ano?

Para esse ano, temos vários 
projetos, queremos destacar 
o Seminário ONU Mulheres, 
com o objetivo de sensibili-
zar 60 empresas de Brasília 
para aderirem ao progra-
ma Selo Empresa Amiga 
da Mulher. 

Supermercados com 
liderança feminina
Por José do Egito

O casal mineiro vindo da cidade de Patrocínio do Muriaé, 
Gilmar e Zilmara Pereira, mudou-se para Ceilândia em 
1994. Na viagem, trouxeram o filho Caíque de 18 meses. 
Juntos, eles trabalharam em uma padaria por três me-
ses até assumirem uma padaria por arrendamento pelo 
período de 6 meses. “Foi um trabalho árduo que me re-
cordo até hoje. Antes de abrir o primeiro Supermercado 
já tínhamos arrendado outra padaria”, explica Zilmara. A 
empresária é proprietária, ao lado do marido, da rede de 
supermercados Caíque e também faz parte da Câmara 
das Mulheres Empreendedoras e Gestoras de Negócios 
da Fecomércio-DF. Segundo ela, toda sua experiência 
contribui para inspirar outras mulheres além de auxiliar 
outros negócios tocados por mulheres. “O trabalho da 
Câmara das Mulheres é fruto de um esforço tremendo 
da presidente Beatriz Guimarães e de mulheres empre-
endedoras engajadas e decididas”, disse.
A primeira loja de supermercado foi criada em março de 
1997. O nome foi em homenagem ao filho. Na Samam-
baia, a segunda, terceira e quarta loja foram inaugura-
das. A quinta loja foi aberta no Riacho Fundo I. Toda essa 
bagagem no ramo supermercadista entra em prática 
quando o assunto é ajudar na Câmara das Mulheres da 
Fecomércio. “A Câmara demonstra a importância que a 
mulher tem no cenário econômico de bens e serviços na 
capital”, disse Zilmara. Segundo ela, é importante atrair 
tanto o público feminino que possui um negócio de gran-
de porte, quanto o de pequeno e médio porte. “A ideia é 
conseguir mais engajamento”, explica. 

Por José do Egito

Proprietária da rede de supermercados Caíque, Zilmara Pereira
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DESDE COMEÇO DA 
PANDEMIA, FECOMÉRCIO 
NEGOCIA ALTERNATIVAS 
COM GDF PARA 
AMENIZAR CRISE
Entre as ações da Federação está a 
criação de um crédito orientado, no 
valor de até 1 milhões, junto ao BRB. 
Além disso, o Sesc e Senac trabalham 
em questões sociais para ajudar a 
população em um momento de crise
Por Carolina Oliveira, Daniel Alcântara, José do Egito, Sacha 
Bourdette e Silvia Melo 

capa 
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Desde o dia 13 de março, quan-
do a Organização Mundial 
daSaúde (OMS) decretou a 

pandemia do novo coronavírus, a 
Fecomércio-DF trabalha junto ao 
governo do Distrito Federal (GDF) 
para diminuir os impactos negativos 
da crise na economia, especialmen-
tenos setores de comércio, serviços 
e turismo. O Sesc e o Senac também 
estão oferecendo serviços à popula-
ção, como: elaboração de máscaras, 
doações pelo Mesa Brasil, apoio na 
vacinação contra a gripe, aulas onli-
ne e muito mais. Uma das principais 
ações realizadas pela Federação foi 
a obtenção de uma linha de crédito 
orientado, no valor de até R$ 1bilhão,  
junto ao Banco de Brasília(BRB), 
voltado para os empresários filia-
dos aos sindicatos empresariais da 
Federação. Além disso, também foi 
criada uma sala de situação para 
acompanhar informações sobre o 
novo coronavírus.

No lançamento do crédito para os 
empresários, no dia 16 de março, o 
presidente da Fecomércio, Francis-

co Maia, destacou que o montante 
oferecido é uma grande ajuda para 
as empresas de diversos segmen-
tos da capital do País. “A Federação 
tem uma relação estabelecida com 
o BRB, que ajuda muito na agilidade 
da liberação do crédito para as em-
presas lesadas. Além disso, temos 
uma agência na sede da Fecomer-
cio”, informou Maia. O presidente 
do Banco de Brasília (BRB), Paulo 
Henrique Costa, disse que o banco 
está atento aos desdobramentos da 
pandemia do coronavírus e não po-
deria deixar de atuar para ajudar as 
empresas do Distrito Federal. “Mon-
tamos uma equipe que fará as ope-
rações de uma forma simples e cri-
teriosa. O prazo para análise será de 
no máximo 72 horas para liberação 
do crédito”, disse Paulo Henrique. 
“Os sindicatos têm um papel funda-
mental para discutir o andamento 
dessa linha de crédito”, informou.
A Fecomércio-DF está em constante 
diálogo com o Executivo. “Desde o 
início da crise nós já nos reunimos 
com o governador Ibaneis e com o 

secretário de Economia do DF, An-
dré Clemente, para sugerir algumas 
medidas que amenizassem os pre-
juízos dos empresários”, informa. 
“Sugerimos adiamento do prazo de 
recolhimento do IPTU por 120 dias e 
redução da alíquota modal do ICMS 
de 18% para 17%, além de auto-
rização para férias coletivas”, diz. 
Segundo Francisco Maia, o governo 
elogiou o setor produtivo pela ini-
ciativa e viu as sugestões com bons 
olhos.
Também foi solicitada a prorrogação 
de parcelas vencidas do IPVA por 
120 dias; adiamento por 180 dias 
dos prazos de pagamentos celebra-
dos com a Companhia Imobiliária de 
Brasília (TERRACAP), decorrentes 
de vendas em licitação ou progra-
mas de desenvolvimento econômi-
cos e a suspensão por 120 dias, do 
pagamento de débitos de natureza 
tributária em processo de amorti-
zação por parcelamento, ou REFIS, 
além de o adiamento por 120 dias 
do pagamento de contas de energia, 
água e esgoto e outros pontos.

Presidente da Fecomércio-DF, Francisco Maia, e  Presidente do BRB, Paulo Henrique, durante lançamento de crédito orientado
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CAMPANHA PARA AJUDAR 
O PEQUENO EMPRESÁRIO

No dia 23 de março, a Fecomércio-DF 
criou uma campanha para orientar 
os consumidores a realizarem 
as suas compras na vizinhança, 
evitando aglomerações, e apoiando 
os empreendedores. O presidente 
da Fecomércio-DF, Francisco Maia, 
diz que as empresas de comércio, 
serviços e turismo são as grandes 
empregadoras da capital e muitas 
correm o risco de quebrar.
A ação de fortalecer o empreendedor 
ganha força nas redes sociais e a 
Fecomércio-DF destaca que diversas 
empresas estão trabalhando na 
forma de delivery, ou se reinventando 
para chegar até o cliente. “O 
segmento de bares e restaurantes 
da cidade teve um prejuízo de 60% 
somente na primeira semana 
de pandemia. É importante o 
consumidor ter a consciência em 
ajudar o comércio local e realizar as 
suas compras em áreas próximas a 
sua residência, evitando fazer longas 
viagens e aglomerações”, destaca. 
“Com essa precaução, o consumidor 

evita espalhar o vírus e ajuda o 
empreendimento perto de sua casa. 
A Fecomércio apoia e incentiva esse 
tipo de comportamento. Vamos 
sair dessa crise juntos”, completa 
Francisco Maia.
As microempresas e as de pequeno 
porte, que segundo o Sebrae somam 
99% do total de empresas no país, 
representam hoje 27% do PIB. De 
acordo com a estimativa, referente 
a 2019, elas respondem por 54% do 
emprego formal e 44% da massa 
salarial dos brasileiros.
Quem também tem se engajado 
na campanha de apoiar o comércio 
local são artistas oriundos da 
capital federal. O cantor Oswaldo 
Montenegro entrou no coro de apoio 
e disse que se trata de cuidar de 
quem está sofrendo drasticamente 
com as medidas adotadas durante 
o período de pandemia. “Venho 
aqui pedir união para proteger e 
incentivar o pequeno comerciante, 
o pequeno empresário. Dá pra 
fazer isso consumindo o máximo de 
coisas da nossa vizinhança. Pedindo 
seja por telefone ou rede social o 

máximo possível de itens de pessoas 
que não tem infraestrutura para 
resistir a essa crise. Vamos ajudar de 
verdade os pequenos comerciantes. 
Quem precisa mais, precisa com 
mais urgência”, defendeu Oswaldo 
Montenegro.
No segmento de turismo, a 
Fecomércio também endossa a 
campanha “Não cancele, remarque.” 
A área turística é uma das mais 
afetadas, segmento em que o fluxo 
de caixa foi completamente abalado 
pela impossibilidade de viagens e 
vistações. Alguns eventos foram 
cancelados, mesmo com pacotes 
totalmente pagos. Somente nos 15 
primeiros dias de março, o volume 
de receita do segmento encolheu 
16,7% em relação ao mesmo período 
do ano passado, de acordo com 
dados da Confederação Nacional do 
Comércio (CNC). No mês inteiro, a 
CNC estima uma queda de 84% no 
faturamento em relação ao mesmo 
período de 2019.
“Os hotéis estão sem hóspedes e os 
empresários precisam manter uma 
estrutura enorme. As demissões 

capa 

Em tempo de crise, bares e restaurantes apostam em delivery
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estão começando a acontecer. Ainda 
não temos números, mas o prejuízo 
é grande. Estamos em crise”, 
informa Francisco Maia. “Quando 
reabrir, acredito que também será 
difícil reabsorver os funcionários, 
já que os empresários estarão 
sem capitalização”, diz. Sobre 
os restaurantes, Francisco Maia 
ressalta que além do prejuízo nas 
vendas, os lojistas estão perdendo 
insumos. “Conversei com a dona de 
um restaurante da cidade que me 
disse que precisou jogar mais de 50 
quilos de queijo fora, carnes e outros 
alimentos, por conta da validade”, 
conclui. 
De acordo com o presidente da 
CNC, José Roberto Tadros, o setor 
de turismo é diretamente afetado 
pelas ações necessárias para 
prevenção ao coronavírus, como a 
impossibilidade de viagens, reservas 
e visitações. “Essa perda histórica 
acontece devido à elevada correlação 
positiva entre o fluxo de passageiros 
e a geração de receitas no turismo. 
As atividades econômicas que 
compõem os setores representados 
pela CNC dependem da circulação 

de mercadorias e consumidores e, 
por isso, são os que apresentam 
maior potencial de impacto 
negativo”, afirma.
O economista da CNC responsável 
pelo levantamento, Fabio Bentes, 
chama atenção para o impacto 
que a paralisação das atividades 
econômicas provocará no ainda 
elevado nível de desemprego. 
“Historicamente, para cada queda 
de 10% no volume de receitas do 
turismo o nível de emprego no 
setor é impactado em 2%, ou seja, 
os prejuízos já sofridos pelo setor 
no mês passado têm potencial 
para reduzir o nível de ocupação 
em 295 mil postos formais em 
até três meses”, destaca Bentes, 
ressaltando que o setor de turismo 
vinha liderando o processo de 
recuperação econômica, antes da 
crise, e tinha tudo para voltar ao 
nível pré-recessão até o fim deste 
ano. “Este cenário, agora, está 
descartado.”
O presidente do sindicato de bares e 
restaurantes, Jael Antonio da Silva, 
relata que os empresários estão 
preocupados com a questão da saúde 

“As atividades 
econômicas que 

compõem os setores 
representados pela 

CNC dependem 
da circulação de 

mercadorias e 
consumidores e, 
por isso, são os 

que apresentam 
maior potencial de 
impacto negativo”

José Roberto 
Tadros, Presidente 

da CNC

Comércio fechado no Setor Comercial Sul durante o período de quarentena
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da população, contudo é notório que 
as empresas estão sofrendo muito 
com a situação. No dia 31 de março, 
foram cerca de 4 mil demissões 
no segmento. “A tendência é 
crescer se não sair nenhuma 
medida do Executivo. O empresário, 
infelizmente, não tem outra opção, 
já que não sabemos quando iremos 
reabrir e em quais condições 
retomaremos as atividades”, diz. 
O presidente do Sindhobar informa 
ainda que com o objetivo de minimizar 
o avanço da doença e tentar diminuir 
os impactos negativos para os 
empregos no setor, o Sindicato 
assinou uma Convenção Coletiva de 
Trabalho (CCT), no dia 19 de março, 
junto ao sindicato dos empregados 
do ramo e à Associação Brasileira 
de Bares e Restaurantes (Abrasel). 
Entre as decisões do acordo estão: a 
concessão de férias coletivas total ou 
parcial aos empregados sem o prévio 
aviso de 30 dias, com o pagamento 
das férias parcelado em três vezes. 
“Se não fosse essa Convenção 
os restaurantes e bares já teriam 
demitido muito mais funcionários”, 
conclui.

COMITÊ DE EMERGÊNCIA

A Fecomércio-DF continua arre-
cadando produtos para ajudar no 
combate ao novo coronavírus no DF. 
Junto com outras entidades do se-
tor produtivo, a Federação faz parte 
do Cômite de Emêrgencia Covid-19, 
criado no dia 25 de março pelo GDF. 
Estão sendo recebidas ajudas de 
diversas naturezas, como bens mó-
veis, arrecadação em dinheiro, in-
sumos e equipamentos. De acordo 
com o presidente da Fecomércio-
-DF, Francisco Maia, que também 
participa do comitê, representando 
a Federação, a ação demonstra o 
comprometimento do setor produ-
tivo da cidade em ajudar a popula-
ção em tempos de crise. “Sabemos 
da gravidade da situação e estamos 
procurando amenizar os proble-
mas. Para isso, incetivamos o Se-
nac do DF a fazer a produção de 3 
mil máscaras”, explica. Além disso, 
ele destaca que a Fecomércio vem 
mantendo um diálogo constante 
com o executivo local para amenizar 
a crise no comércio.
O Comitê de Emergência Covid-19 

Sabemos da 
gravidade da 
situação e estamos 
procurando 
amenizar os 
problemas. Para 
isso, incetivamos 
o Senac do DF a 
fazer a produção de 
3 mil máscaras

Francisco Maia, 
Presidente da 
Fecomércio-DF
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também é responsável por planejar 
e coordenar campanhas de arre-
cadação das doações. O secretário 
executivo do comitê e vice-presiden-
te da Fecomércio-DF, Álvaro Silvei-
ra Júnior, informa que a Federação 
está trabalhando e tentando contato 
com fornecedores para amenizar o 
número de doentes na cidade. “Es-
tamos buscando fornecimento de 
máscaras e respiradores. Esse pro-
jeto é de suma importancia, para 
darmos celeridade nas compras 
de equipamentos essenciais para o 
combate contra a doença, que está 
aumentando o número de infectados 
nos últimos dias”, informa.

PESQUISA

Para contabilizar os prejuízos e sa-
ber quais medidas estão sendo to-
madas, a Fecomércio-DF solicitou 
uma sondagem com empresários 
da cidade, dos setores de comércio, 
serviços e turismo, para o instituto 
Opinião Informação Estratégica em 
parceria com a Sphinx Brasil.

Em um questionário de múltipla es-
colha, o levantamento abordou quais 
providências as empresas estão 
adotando ou pretendem adotar na 
gestão sobre a crise: 12% dos entre-
vistados responderam que a tendên-
cia é a de fechar a empresa definiti-
vamente; para 40,1% a demissão dos 
colaboradores é uma possibilidade; 
51% disseram que as férias coletivas 
são a saída; 77% dizem que o fecha-
mento dos estabelecimentos para 
atendimento ao público está entre 
as decisões; 78% elaboraram plano 
de gestão de crise; e 37% colocaram 
os funcionários de home office, entre 
outras ações (percentuais arredon-
dados).
A coleta dos dados começou a ser 
feita no dia 23 de março. Por meio de 
amostras diárias, a sondagem conta 
com a participação de um grupo de 
142 respondentes sorteados da base 
da Fecomércio, com atualização di-
ária. Também foi perguntado qual o 
sentimento em relação à economia, 
considerando a pandemia do novo 
coronavírus. Os empresários res-

ponderam, em uma escala de 0 a 
10, onde 10 é o mais positivo e 0 é o 
mais negativo. Antes do fechamento 
das lojas, o sentimento atribuído foi 
representado por uma nota média 
de 7,6. Em uma visão do momento 
atual, a nota atribuída foi de 2,9; em 
médio prazo (1 mês), de 3,5; e a lon-
go prazo (3 meses) o número sobe 
para 4,4.

APÓS PEDIDO DA FECOMÉR-
CIO, GDF ANUNCIA ADIA-
MENTO DE COBRANÇA DO 
SIMPLES

Após pedido da Fecomércio-DF, o 
governo do Distrito Federal (GDF), 
publicou no Diário Oficial do DF, em 
edição extra do dia 4 de abril, a pror-
rogação do pagamento do Imposto 
sobre Circulação de Mercadorias e 
Serviços (ICMS) e do Imposto sobre 
Serviços (ISS) para contribuintes de 
empresas optantes do Simples Na-
cional, regime tributário específico 
para os pequenos negócios, onde a 
maioria dos empreendimentos da 
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capital estão enquadrados. O pre-
sidente da Fecomércio, Francisco 
Maia, diz que a medida criará uma 
alívio momentâneo para os peque-
nos empresários da cidade, que es-
tão sofrendo com o fechamento do 
comércio, por causa do novo coro-
navírus.
“Foi decido que os tributos dos micro 
empreendedores individuais, refe-
rentes ao mês de abril fossem para 
outubro, os de maio para novembro e 
os de junho para dezembro. Acredito 
que os pequenos negócios terão um 
alívio imediato. O problema é que es-
ses impostos vão para o final do ano 
e se juntarão com outros débitos, in-
clusive com a arrecadação referente 
aquele mês, o que pode virar uma 
bola de neve para o empresário”, 
informa Francisco Maia. Ele destaca 
que manterá contato com o governo 
para tentar parcelar esse montan-
te. “O GDF ainda está elaborando o 
Refis de 2020, Programa de Recupe-
ração Fiscal, que tem como objetivo 
facilitar a regularização de tributos 
em atraso. Vamos conversar, no 
sentido de que esses impostos pos-

sam ser parcelados. Vejo que existe 
possibilidade para isso, irá depender 
da situação de caixa do governo” in-
forma. Quando o comércio funciona 
normalmente, a média de arrecada-
ção do Simples é de R$ 36,7 milhões, 
por mês.
De acordo com o decreto, para os 
microempreendedores individuais, 
os tributos com vencimento original 
em 20 de abril de 2020 passarão a ter 
o prazo de pagamento até o dia 20 de 
outubro de 2020. Os impostos com 
vencimento em 20 de maio serão 
prorrogados para 20 de novembro. 
Os que venceriam em 22 de junho 
de 2020 passam a ter a data de ven-
cimento no dia 21 de dezembro de 
2020. No caso dos demais optantes 
do Simples Nacional, quem tem os 
impostos vencendo em 20 de abril 
de 2020, passa a ganhar dois me-
ses de carência, ficando com o novo 
vencimento em 20 de julho. Aqueles 
que têm prazo em 20 de maio podem 
pagar em 20 de agosto. Da mesma 
forma, os com data limite de 22 de 
junho de 2020 passam a vencer em 
21 de setembro de 2020.

AÇÕES DO SESC E SENAC 

A Fecomércio lançou um portal, no 
dia 24 de março, por meio do Sesc, 
para prestar informações para os 
empresários e para a população da 
cidade: observatorio.sescdf.com.
br. O site traz as principais e últi-
mas notícias que tratam sobre as 
mudanças ocorridas no comércio 
ocasionadas pelo novo coronavírus, 
além da atuação das instituições 
que compõem o Sistema (Fecomér-
cio, Sesc, Senac e IF). 
O diretor regional do Sesc-DF, Mar-
co Tulio Chaparro, explica a impor-
tância do site. “O objetivo é fazer um 
resumo do panorama do comércio 
durante a crise do coronavírus. Es-
tamos empenhados e trabalhando 
para que juntos possamos adminis-
trar da melhor maneira essa situa-
ção, além de prestar o máximo de 
informações”, aponta.

Além disso, o Sesc-DF está ofere-
cendo à população um serviço gra-
tuito de acolhimento online para aju-
dar as pessoas a conter o medo e a 
ansiedade. Em decorrência da falta 

capa

Área de educação do Sesc-DF produz máscaras para profissionais da saúde
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de Equipamentos de Proteção In-
dividual (EPIs), máscaras utilizadas 
por profissionais da saúde, a área de 
educação do Sesc-DF se mobilizou e 
começou a produzir máscaras com a 
ajuda de impressoras 3D que fazem 
parte dos Espaços Makers. A produ-
ção começou no dia 27 de março, na 
unidade de Taguatinga Norte, e foi 
aprovada e validada pela Secretaria 
de Saúde do DF. Para a confecção, 
são utlizados plástico biodegradá-
vel, acetado e liga elástica. O intuito 
é poder minimizar a problemática 
da falta de máscaras e como temos 
recursos é fundamental podermos 
contribuir de alguma forma para 
amenizar os prejuízos.
A coordenadora de Educação do 
Sesc-DF, Amanda Lopes, explica 
sobre o projeto. “Começou por con-
ta de um movimento de confecção 
de máscaras 3D para proteger os 
profissionais de saúde. Percebemos 
que temos instrumentos para fazer 
também por meio das impressoras. 
Portanto, reunimos todas as máqui-
nas na unidade de Taguatinga Norte 
e começamos a produzir para doar 
para a Secretaria de Saúde. Esta-
mos apoiando esse movimento. Essa 

semana vamos conseguir avançar 
bastante e estamos adquirindo mais 
insumos”, adiantou.
Segundo o secretário de Saúde do 
DF, Francisco Araújo Filho, essa con-
tribuição será muito bem-vinda nos 
hospitais. “Toda e qualquer doação 
é válida, não importa o valor nem a 
quantidade. Estamos atravessando 
uma situação de desabastecimento 
no mundo inteiro no que diz respeito a 
insumos e equipamentos específicos 
para o combate ao coronavírus. Essa 
ação do Sesc é muito importante para 
a saúde do DF”, agradeceu.
Além disso o Sesc está oferecendo nos 
restaurantes das unidades do Gama, 
Taguatinga Norte e Ceilândia refeição 
em marmita para os trabalhadores do 
comércio de bens, serviços e turismo 
e ao público em geral no valor de R$ 5. 
A medida é possível devido a publica-
ção do decreto 40.550, de 23 de março, 
que autoriza o serviço de alimentação 
na forma de takeout, ou seja, o con-
sumidor vai ao restaurante, compra a 
marmita e leva para casa. O Sesc-DF 
orienta por medida de segurança que 
os clientes, ao pegarem as marmitas, 
permaneçam a uma distância de um 
metro entre eles.

“Percebemos que 
temos instrumentos 
para fazer por meio 

das impressoras. 
Portanto, reunimos 
todas as máquinas 

na unidade de 
Taguatinga Norte 

e começamos a 
produzir para doar 
para a Secretaria de 

Saúde.” 

Amanda Lopes, 
Cordenadora 

de Educação do      
Sesc- DF

Sesc-DF oferece marmitas a R$ 5 nas unidades do Gama, Taguating Norte e Ceilândia
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Outro projeto importante é o aco-
lhimento dos moradores de rua. O 
Sesc, junto com a Secretaria de De-
senvolvimento Social, está apoiando 
no fornecimento de tendas, para a 
organização de um acampamento 
para essas pessoas. “Reafirmamos 
a disposição das entidades do co-
mércio na defesa permanente do 
setor para salvar os empregos, as 
empresas, os empreendedores e o 
mercado consumidor do DF”, con-
clui Francisco Maia.
O coronavírus se tornou um risco 
sério para os idosos e, por isso, as 
atividades do Grupo Mais Vividos do 
Sesc-DF foram suspensas. No en-
tanto, a equipe da instituição tem 
encaminhado para os alunos idosos 
orientações de trabalhos que podem 
ser feitos dentro de casa e, assim, 
manter uma rotina de exercícios 
que são tão importantes para essa 
faixa etária. As atividades têm feito 
tanto sucesso que a equipe do Sesc 
decidiu disponibilizar os exercícios 
para outros idosos da comunidade 

que não são alunos do Sesc. Para 
participar, basta enviar mensagem 
via Whatsapp para o número (61) 9 
9994-3652. 
A interação é feita diariamente por 
meio do aplicativo. São atividades 
lúdicas e sociais voltadas para o 
estímulo cognitivo e interação, por 
meio de jogos, karaokê, desafios, 
gincanas, entre outros. De acordo 
com a coordenadora de assistência 
social do Sesc-DF, Adriana Costa, 
o isolamento social também exi-
ge que os idosos se mantenham 
ativos e participativos. “É um mo-
mento em que não podemos dar as 
mãos, mas podemos oferecer amor 
e esperança. O resultado das nossas 
atividades tem sido um sucesso. Re-
cebemos vídeos, áudios e fotos dos 
idosos participando ativamente das 
atividades que estão sendo lançadas 
diariamente”, conta.
Os serviços prestados à população 
na área odontológica foram limita-
dos a urgências no Distrito Federal 
e restante do país. Entendendo a 

“Reafirmamos 
a disposição 
das entidades 
do comércio na 
defesa permanente 
do setor para 
salvar pessoas, 
os empregos, 
as empresas, os 
empreendedores 
e o mercado 
consumidor do DF.”

Francisco Maia, 
Presidente da 
Fecomércio-DF

Tendas do Sesc-DF sendo montadas para o acolhimento dos moradores de rua.

capa
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importância da continuidade desse 
serviço, o Sesc-DF disponibilizou 
dentistas para atender em caráter 
emergencial (dores de dente) o pú-
blico do Distrito Federal.
O atendimento é gratuito e realizado 
no Sesc Presidente Dutra, localizado 
no Setor Comercial Sul, quadra 02, 
nos períodos matutino e vespertino, 
das 9h às 16h, com a possibilidade 
de estender o horário dependendo 
do fluxo de pessoas.
Para a coordenadora de serviços 
odontológicos do Sesc-DF, Ludmi-
la Marinho, esse é o momento ide-
al de unir esforços em benefício de 
uma causa nobre. “Temos excelente 
infraestrutura, equipe qualificada 
e comprometida e um serviço de 
referência. Devemos utilizar tudo 
isso em favor da comunidade neste 
momento crítico pelo qual estamos 
passando”, enfatiza a coordenadora.
O pré-atendimento deve ser feito pe-
los telefones (61) 99649-4601/3319-
4401 ou 3319-4402. Para esse aten-

dimento, o Sesc-DF está seguindo 
os protocolos da Anvisa, do Ministé-
rio da Saúde, da Secretária de Saú-
de, do Conselho Federal de Odonto-
logia e das Forças Armadas.
Já o Senac-DF, anunciou alternati-
vas gratuitas durante o período da 
pandemia: o Senac EAD disponibi-
liza gratuitamente, diversos cursos 
de extensão universitária, nas áreas 
de Educação, Gestão e Saúde, e cur-
sos livres. A Faculdade de Tecnolo-
gia Senac-DF iniciou, no dia 30 de 
março, as aulas por meio da plata-
forma digital para os cursos de gra-
duação e pós-graduação. O objetivo 
é manter o conteúdo em dia e evitar 
que o semestre seja suspenso por 
conta das medidas adotadas pelos 
governos Federal e do Distrito Fe-
deral para conter o avanço do novo 
coronavírus. A decisão da Faculdade 
Senac faz parte do Plano de Contin-
gência implantado pela instituição. 
Os alunos dos cursos técnicos do 
Senac-DF também passaram a ter 

as aulas teóricas em plataforma 
digital, no dia 6 de abril. As aulas 
são ministradas nos mesmos dias 
e horários que aconteciam as aulas 
presenciais, suspensas temporaria-
mente por conta das medidas adota-
das pelos governos Federal e do Dis-
trito Federal para conter o avanço do 
novo coronavírus. 
“O objetivo do Senac-DF é manter 
o compromisso de garantir a qua-
lidade e dar continuidade às ativi-
dades educacionais, sem prejuízos 
pedagógicos. As aulas práticas se-
rão retomadas e repostas tão logo 
sejam autorizadas a reabertura das 
unidades educacionais de tal forma 
que a carga horária dos cursos será 
cumprida, não havendo prejuízo ao 
aluno”, destaca o diretor regional do 
Senac-DF, Antonio Tadeu Peron. As 
aulas virtuais acontecem por meio 
da plataforma Blackboard e os alu-
nos recebem via e-mail um convite 
contendo o link de acesso.

Sesc-DF disponibiliza gratuitamente serviço odontológico na unidade do Setor Comercial Sul, das 9h às 16h
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economia

Indicadores
do comércio
Por Eduardo Alves de Almeida Neto
Economista, especialista em Política e Administração 
Tributária,  ex-subsecretário da Receita e ex-secretário 
de Fazenda do Distrito Federal.                                                                                                                                     

Fonte: CNC

OOs atores políticos e econô-
micos dedicam-se ao enfren-
tamento da infecção humana 

pelo Covid-19. Os governos estadu-
ais com medidas restritivas, sus-
pensão de atividades, ampliação 
de leitos hospitalares e o governo 
federal anunciou um pacote de R$ 
147 bilhões em antecipação de des-
pesas do orçamento, sendo R$ 2 
bilhões para programas sociais. No 
último dia 20/03 o Congresso Nacio-
nal aprovou a decretação do estado 
de calamidade pública, que na prá-
tica autoriza o governo a expandir o 
déficit acima dos R$ 124 bilhões. A 
crise é global e seus efeitos devasta-
dores. Manter a folha de pagamento 
no setor público e privado é o grande 
desafio em face a queda de arreca-
dação.  A única certeza hoje é que 
a economia entrará em recessão e 
exigirá enormes esforços para pre-
servar empregos. Este cenário exige 
união e a construção de um plano 
de recuperação econômica capaz 
de reinserir no mercado de trabalho 
milhões de pessoas. Medidas fiscais 
e creditícias isoladas não serão sufi-
cientes. O dia seguinte exigirá união 
das lideranças políticas, empre-
sariais e da sociedade e os fatores 
externos serão determinantes para 
a economia entrar ou não em de-
pressão

Os indicadores antes da COVID-19,  
em fevereiro, a taxa de inflação na-

cional medida pelo IPCA (consumidor 
amplo) ficou em 0,25% e acumula 
em doze meses 4,01%, devidamente 
alinhado com a meta de inflação de-
finida pelo Banco Central em 2020, 
de 4,00% ante 4,25 para 2019.

No DF, a taxa de inflação em feve-
reiro de 2020 variou 0,35% em relação 
a janeiro, quando havia registrado de-
flação de -0,12%.  O índice teve contri-
buição positiva do grupo educação e 
negativa do grupo habitação.

A pesquisa da Confederação Na-
cional do Comércio – CNC divulgada 
em fevereiro em relação ao endivida-
mento das famílias do DF, indica que a 
dívida impagável se encontra estabili-
zada nos últimos três meses, enquan-
to os demais indicadores sofreram 
decréscimos quando comparados ao 
mês de janeiro: cartão de crédito -1,5 
pontos percentual, inadimplência -0,3 
ponto percentual e o endividamento 
geral, apresentou crescimento de -2,0 
ponto percentual.

PEIC - Endividamento e Inadimplência das Famílias Distrito Federal

Janeiro 2020

Cartão de Crédito
88,5%
94,2,5%
92,7%

Dívida impágavel
0,0%
0,1%
0,1%

Inadimplência
11,5%
12,5%
12,2%

Dívida Total
79,7%
81,1%
79,1%

Dezembro Janeiro Fevereiro
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O Indicador Geral de Intenção de Consumo das Famílias 
(ICF/DF), apresentou elevação no período dezembro 2019 
a fevereiro 2020, fechando o período em 103,8 pontos com 
crescimento de 1,5. Quanto às classes de renda o compor-
tamento na classe de até 10 SM, houve crescimento de 0,4 
ponto, enquanto na classe superior a 10 SM ocorreu uma 
elevação de 3,5 pontos.

O nível de otimismo dos empresários, nos três meses 
analisados, apresentou pequena elevação, com destaque 
para os indicadores de condições atuais que apresentou va-
riação positiva de 5,7 pontos e o indicador das expectativas 
que sofreu oscilação negativa de 2,5 ponto quando compara-
do a dezembro de 2019. 

As taxas de juros, continuam mantendo uma trajetória 
descendente, verificada desde junho, apresentando peque-
nas variações. As taxas mais representativas para o setor 
produtivo e para as pessoas, continuam em patamares ele-
vados e registraram os seguintes números em fevereiro: 1) 
para a Pessoa Jurídica, a taxa da Conta Garantida reduziu 
1,23 ponto percentual, fixando-se em 117,76%; 2) para a Pes-
soa Física, a taxa do Cheque Especial, apresentou pequena 
redução (0,78 ponto percentual), atingindo 133,70% em fe-
vereiro, enquanto a taxa do Cartão de Crédito sofreu queda 
de  0,78  pontos percentuais, fechando o mês de fevereiro em 
260,58%. 

Mais de
10 SM 115,4

115,5
118,9

102,4
102,9
103,8 

96,4
97,1
96,8

ICF - Intenção de Consumo das 
Famílias  Distrito Federal 

Fevereiro 2020

Até
10 SM

Geral

SM: Salário-Mínimo
Fonte: CNC

Indicadores de
investimento

Geral

Indicadores das 
expectativas

Indicadores das
condições atuais

110,9
114,5
112,0

171,3
169,5
168,8

113,5
113,6
119,2

131,9
132,6 
133,4

ICEC - Índice de Confiança do
Empresário do Comércio DF

Fevereiro 2020

Fonte: CNC

Novembro

Dezembro

Janeiro

Empréstimo 
pessoal
Financeiras

Cheque
especial

Empréstimo 
pessoal
Bancos

Cartão de
crédito

112,43%
111,95%
110,76%

272,02%
134,48%
133,70%

19,00%
18,72%
18,44%

75,93%
75,52%
75,12%

49,35%
49,02%
48,33%

265,28%
261,36%
260,58%

118,99%

118,49%

117,76%

19,84%

19,14%

18,72%

16,49%

16,21%

15,80%

Taxas de Juros Pessoa Jurídica

Taxas de Juros Pessoa Física

Fevereiro 2020

Fevereiro 2020

CDC
Automóveis

Juros do
comércio

Conta garantida
Desconto de
duplicatas

Capital
de giro

Fonte: ANEFAC

Fonte: ANEFAC

Dezembro

Dezembro

Dezembro

Janeiro

Janeiro

Janeiro

Fevereiro

Fevereiro

Fevereiro

Fevereiro Dezembro
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educação

SENAC-DF SELECIONA REPRESENTANTES 
PARA COMPETIÇÃO NACIONAL 
Projeto Competições Senac de Educação Profissional testará 
habilidades e conhecimentos de estudantes de todo o Brasil

Por Sílvia Melo

Aedição desse ano do Projeto 
Competições Senac, que vai 
indicar os melhores alunos da 

educação profissional de todo o Bra-
sil no setor de comércio e serviços, 
contará com três representantes do 
Distrito Federal nas ocupações de 
Cozinheiro, Técnico em Enferma-
gem e Cabeleireiro. O Senac come-
çou a treinar seis competidoras em 
março com aulas teóricas, práticas 
e acompanhamento psicológico. O 
treinamento segue até junho, quan-
do serão escolhidas as três finalis-
tas que irão para a etapa nacional do 
torneio, em agosto, em Vitória (ES). 
O objetivo é alcançar a excelência 
para que as representantes do DF 

possam absorver o máximo de co-
nhecimento”, afirma o diretor regio-
nal do Senac-DF, Antonio Tadeu Pe-
ron, lembrando que a instituição tem 
um histórico vencedor nesse torneio. 

Selecionada para competir na 
ocupação de Técnico em Enferma-
gem, Loren Cardoso do Nascimento, 
18 anos, acredita que sua participação 
na competição a fará crescer profis-
sionalmente, principalmente no que 
se refere ao tratamento humanizado. 
“Vou conhecer novas técnicas com as 
professoras especializadas. O trato 
humanizado é uma marca do Senac. 
Ser mais humana com as pessoas é 
o que eu quero levar para minha vida 
e para a profissão que eu escolhi”, 

cheguem à fase internacional, que 
é a WorldSkills, prevista para acon-
tecer em julho de 2021 em Xangai, 
na China. 

As estudantes selecionadas em 
suas respectivas ocupações, Jéssica 
de Oliveira Ramos e Loren Cardoso 
do Nascimento (Técnico em Enfer-
magem), Lorena Ramos Rodrigues 
e Ellen Cristina de França (Cozinhei-
ro), e Késia Araújo e Gesiane Santos 
Mourão (Cabeleireiro), participaram 
de um processo seletivo que contou 
com 29 inscritos no total. Todos os 
candidatos passaram por avaliação 
prática e entrevistas.  “Esperamos 
dos nossos selecionados uma parti-
cipação cheia de dedicação para que 

(Da esquerda para direita) Loren Cardoso do Nascimento e Jéssica de Oliveira Ramos, do curso Técnico em Enfermagem
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afirma a estudante, que começou o 
curso técnico em 2019 e abriu mão 
de realizar outros sonhos. “Optei pela 
competição porque é uma oportuni-
dade única na minha vida”, destaca.

Jéssica de Oliveira Ramos, 19 
anos, também competidora de Téc-
nico em Enfermagem, deixou o em-
prego em um hotel para se dedicar 
ao treinamento. “Crescimento. É isso 
que eu espero da competição. O trei-
namento vai me ajudar bastante a me 
desenvolver. Nesses primeiros dias já 
senti a diferença. A gente mudou a 
nossa forma de falar, o perfil e outras 
coisas que eu acho bem importante, 
sem contar o conhecimento que ad-
quirimos, que é o principal”, destaca 
Jéssica. “Representar o Senac é mui-
to importante, é uma honra. Vai ser 
um desafio muito grande e minha 
expectativa é conseguir o ouro”, fina-
liza a estudante, que pretende fazer 
faculdade de Enfermagem. 

Autodidata, Gesiane Santos Mou-
rão, 18 anos, cresceu vendo a mãe 
atuar como cabeleireira e se inspirou 
nela para seguir o mesmo caminho. 
Trabalhando como maquiadora e ca-
beleireira, é uma das finalistas dessa 
ocupação. “Fiz no Senac o curso de 
Maquiagem Profissional. Trabalho 
na área, faço cabelo, só que nunca 
fiz curso, o que eu sei aprendi com 
minha mãe, que tem 20 anos de pro-
fissão”, explica Gesiane. “Fiz questão 
de dar tudo de mim para represen-
tar o Senac porque é uma instituição 
que está fazendo e fez parte da minha 
vida. Eu sei que não vai ser fácil, vai 
ser uma longa caminhada, mas eu 
vou fazer de tudo para chegar ao meu 
objetivo, que é Xangai”, conclui.

Também finalista de Cabeleireiro, 

Kézia Araújo Figueiredo, 18 anos, es-
tava nas primeiras semanas do curso 
quando resolveu participar das Com-
petições Senac. “Eu vi uma oportu-
nidade e quis agarrar com todas as 
forças. Treinei bastante e graças a 
Deus eu consegui ser selecionada”, 
comemora a estudante. “Está sen-
do uma experiência muito legal e eu 
pretendo também dar o meu melhor, 
dar o meu máximo aqui e chegar em 
Xangai. Esse é o meu sonho”, finaliza. 

Selecionada na ocupação de Co-
zinheiro, Lorena Ramos Rodrigues, 
19 anos, fez o curso de Auxiliar de 
Cozinha em 2019 e por incentivo de 
um professor resolveu participar da 
seleção. “Estou muito esperançosa 
e feliz por ter concluído uma etapa. 
Estou me preparando e estudando 

para as próximas etapas, pois o que 
vai ficar é o aprendizado, a experiên-
cia e o conhecimento, que é algo úni-
co que ninguém tira de você”, afirma 
Lorena, que nunca havia se interes-
sado pela gastronomia. “Participei do 
curso do Senac, amei e descobri que 
é isso o que quero para minha vida. 
Essa é a profissão que eu quero se-
guir”, destaca Lorena, que pretende 
fazer faculdade de Gastronomia e de 
Administração.

Ex-aluna de Auxiliar de Cozinha e 
atualmente cursando Cozinheiro, El-
len Cristina de França Dias, 19 anos, 
sempre se identificou com a área e 
pretende aproveitar a oportunidade. 
“Está sendo uma experiência muito 
boa. Esses primeiros dias de treina-
mento têm sido ótimos porque as 
professoras são excelentes e os con-
teúdos que estão passando, mesmo 
que eu já tenha visto, estão abrindo 
muito mais a minha visão sobre o 
tema”, explica. “Vou levar para toda 
a minha vida o ensino que as profes-
soras estão dando, as técnicas e toda 
a base que eu realmente vou preci-
sar daqui para a frente nesse ramo”, 
afirma Helen que pensa em abrir um 
restaurante.

(Da esquerda para direita) Loren Cardoso do Nascimento e Jéssica de Oliveira Ramos, 
do curso Técnico em Enfermagem

(Da esquerda para direita)  Gesiane Santos Mourão, e Késia Araújo, estudantes do 
curso de Cabeleireiro

     @senacdf

/senacdistritofederal

www. df.senac.br/faculdade
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doses econômicas

COMPLIANCE: UMA 
ABORDAGEM CULTURALISTA 
NA AGENDA MICROECONÔMICA

Parceria:

Por Paulo Ricardo Grazziotin
Economista da Corecon-DF

Desastres como os da barragem 
do “Fundão”, em Bento Rodrigues-MG 
(2015), e da barragem “Mina do Feijão”, 
em Brumadinho-MG (2019), além da 
inestimável perda de centenas de vidas, 
sem mencionar os superlativos prejuízos 
ambientais, foram suficientes também 
para gerar indeléveis arranhões à ima-
gem institucional de tradicionais e no-
tórias organizações mercantis que têm 
operado, no Brasil, há décadas.

Até que riscos corporativos se ma-
terializem em problemas – a exemplo 
daqueles ocorridos em Minas Gerais – 
infelizmente, é comum que altas admi-
nistrações (tanto na estrutura de gover-
nança quanto nas diretorias executivas, 
incumbidas da gestão) se queixem de 
que o ambiente de negócios está amar-
rado mediante regulações excessivas a 
“asfixiar” a agenda microeconômica de 
empreendedores/investidores que ope-
ram no sentido da geração de empregos 
e renda, como se os fins justificassem os 
meios!

Desde as Leis distritais de nºs 6.112, 
de 2018, e 6.308, de 2019, a administra-
ção pública tem fomentado mecanismos 
e procedimentos internos de integridade 
no âmbito de pessoas jurídicas que cos-
tumam firmar relação contratual com a 
administração pública local, na esteira da 
Lei Anticorrupção (Lei nº 12.846, de 2013) 
e de práticas de compliance mundial-
mente aceitas e difundidas por institui-
ções internacionais como o Banco Mun-
dial, o Tribunal de Contas Europeu-ECA, 
o Instituto dos Auditores Internos-IIA e a 
OCDE, entre outras.

Não faz muito tempo, os dois fra-
meworks internacionais de gestão de 
riscos – a ABNT NBR ISO 31000:2018 e 
o COSO ERM 2017 – conferiram impor-
tância ímpar à cultura organizacional no 
enfrentamento dos riscos de integridade 
(anticorrupção), inclusive, bem como ao 

comprometimento dos colaboradores 
na organização, dedicando aos fatores 
culturais a condição de princípio, numa 
onda de saudosismo à abordagem cul-
turalista do management, característica 
do final dos anos 1970, quando culturas 
organizacionais ímpares de organiza-
ções japonesas (Sony, Honda, Matsushi-
ta...) despertavam o interesse de estudio-
sos da microeconomia e da ciência das 
organizações.

Por cultura organizacional se enten-
de o sistema de significados partilhados 
pelos indivíduos de uma organização, 
distinguindo-a, à guisa de personalida-
de própria e exclusiva de determinada 
corporação, atuando como mecanismo 
informal de moldagem dos comporta-
mentos das pessoas na arena empre-
sarial.

Na lição de John P. Kotter (1947-, 
professor emérito da Harvard Business 
School), a cultura organizacional de de-
terminada empresa – considerada o 
conjunto de crenças, valores e compor-
tamentos – constitui-se em “sistema 
de valores profundamente enraizados”, 
o qual é capaz de moldar o comporta-
mento de empregados e colaboradores, 
inclusive. No mesmo diapasão, Peter F. 
Drucker (1909-2005, maior expoente da 
ciência das organizações no séc. XX) afir-
mava que “a cultura come a estratégia 
no café da manhã” (Sic), seguido pelo ex-
-CEO da Starbucks, Howard D. Schultz 
(1953-), o qual tem defendido a ideia de 
que “a cultura supera a estratégia”.

Nesse caldo cultural, a eficácia de 
sistemas de compliance passa, sobretu-
do, por novos significados, crenças e va-
lores pró integridade, numa ascendente 
subjetiva de níveis de consciência, catali-
sada por lideranças inspiradoras, naqui-
lo que a literatura houve por denominar 
tone at the top; merecendo o alerta de 
que a elevação de níveis de consciência 
escapa a uma racionalidade meramen-
te técnico-instrumental à luz da Lei nº 
12.846/13 (Lei Anticorrupção).

Organizações são constituídas por 
pessoas em busca de propósito no que 
realizam concretamente na mutante, e 
angustiante, arena corporativa do séc. 
XXI; o enfrentamento à corrupção e à 
fraude passa, na via de consequência, 
pela seara subjetiva do apropriar-se do 
trabalho pró integridade como sentido 
e da elevação de níveis de consciência, 
naquilo que Viktor Frankl (1905-1997, 
neuropsiquiatria austríaco que passou 
por quatro campos de concentração na-
zistas, criador da Logoterapia) afirmava 
como “sentido da vida”.

Soren A. Kierkegaard (1813-1855, 
filósofo existencialista dinamarquês), co-
nhecido por afirmar que o homem é um 
“ser angústia”, por seu turno, defendia 
alguns escapes na superação do desas-
sossego existencial; seu 2º escape era 
caracterizado como “estágio ético”, na 
medida em que a pessoa fosse do bem, 
no ocupar-se com coisas concretas, a 
angústia tenderia a desaparecer; o que 
se nos apresenta como muito interes-
sante no mundo atual onde a depressão 
é chamada de doença do século XXI.

Os valores constituem-se, portanto, 
nos elementos essenciais da eficácia de 
um sistema de compliance de 2ª linha 
de defesa da gestão, na medida em que 
representam regras e conceitos básicos 
na organização; constituem-se no “cora-
ção da cultura”, e acabam por definir, até 
mesmo, o sucesso (em termos subjeti-
vos para os empregados), além de esta-
belecerem padrões morais (ou culturais) 
que devam ser seguidos e almejados 
pelos profissionais, na organização de 
nossos dias.

Daí o porquê em o Conselho Re-
gional de Economia-CORECON/DF ter 
iniciado, desde 2019, Curso de Forma-
ção em Compliance e Gestão de Riscos 
(informações 61 3223-1429 ou cursos@
corecondf.org.br), haja vista o grande in-
teresse que o assunto tem despertado 
na agenda microeconômica nacional e 
mundial.
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A suA empresa
não está sozinha.
o sindicato
trabAlhA
com você.

A sua empresa pode fortalecer 

o trabalho do seu sindicato. 

Participe das reuniões, eventos e 

convenções coletivas e encontre 

soluções compatíveis com a 

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 

www.fortalecasuaempresa.com.br 

e saiba mais.

fo r t a l e c a s u a e m p re s a .c o m . b r

Ap
oi

o:
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APÓS SUGESTÕES DA FECOMÉRCIO E 
DO SINDEVENTOS, LEI DE INCENTIVO À 
CULTURA PASSA POR APERFEIÇOAMENTO
Entidades tiveram um papel importante para o aprimoramento das 
normas da nova Lei de Incentivo à Cultura(LIC)
Por Daniel Alcântara

A Lei de incentivo à Cultura (LIC) 
do Distrito Federal terá novos 
procedimentos para inscrição, 

execução e prestação de contas. As 
novidades foram publicadas no Diá-
rio Oficial do DF, no dia 27 de março, 
após diversas reuniões com o setor 
produtivo, representado pelo Sindi-
cato das Empresas de Eventos (Sin-
deventos-DF), e pela Câmara de Eco-
nomia Criativa da Fecomércio-DF. As 
entidades tiveram um papel impor-
tante para o aprimoramento das nor-
mas, para que de fato a LIC incentive 
a realização de eventos e cultura na 
capital do País, abrangendo grandes 
e pequenos empreendimentos. 

De acordo com o presidente do 

Sindeventos, Luis Otávio Rocha Ne-
ves, o objetivo de dialogar com o 
governo foi promover a geração de 
postos de trabalho e o crescimento 
de toda a atividade econômica rela-
cionada à cultura. Luís Otávio tam-
bém destacou a disponibilidade do 
governo em ouvir a categoria, o que 
foi fundamental para o sucesso da 
iniciativa, segundo ele. Das 48 suges-
tões encaminhadas pelos represen-
tantes, 42 foram aceitas pelo secre-
tário. “Foi um trabalho feito dentro da 
Fecomércio, por meio da Câmara de 
Economia Criativa e do Sindeventos. 
Tivemos reuniões importantes e qua-
se a totalidade de nossas sugestões 
foram acatadas. Avalio como mui-

sindicatos
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to positivo para a cultura da cidade. 
Acredito que irá fortalecer muito o 
segmento”, disse. 

O presidente da Câmara de Eco-
nomia Criativa e sócio da Capital 
Week Entretenimento, empresa que 
realiza o Capital Moto Week, Pedro 
Affonso Franco, informa que dentre 
as principais alterações na LIC, uma 
das mais importantes foi a garantia 
de isenção fiscal de 99% para as pa-
trocinadoras de eventos culturais. O 
texto anterior previa entre 80% e 99% 
de isenção. Outro ponto de destaque 
foi a definição do valor máximo do in-
gresso de eventos que utilizam a LIC 
- até o ano passado era de R$ 50 para 
entradas ofertadas ao público geral; 
com as mudanças passou a ser de 
10% do valor do salário mínimo vi-
gente. “Vários eventos tem o projeto 
de doação social, mediante a entrega 
de 1 quilo de alimento para meia en-
trada. Pela antiga legislação, o valor 
seria de no máximo 25 reais, o que 
acabava criando uma limitação para 
o organizador”, informa. “Os preços 
de comércio foram subindo, e dessa 

forma, os 25 reais da meia entrada 
não cobriam mais as necessidades 
do evento. Entendemos o momento 
atual da economia, mas era um pon-
to que precisava ser atualizado há al-
gum tempo”, diz. 

Pedro também ressalta a possibi-
lidade das empresas agora poderem 
divulgar seus produtos dentro do 
próprio evento. “Antes era proibido. 
Mas agora temos uma lei moderna, 
que engessa menos nossa atuação”, 
diz. “Com mais ferramentas à dispo-
sição, mais empresas vão atuar den-
tro do segmento e assim o governo 
entenderá que a cultura é um bom 
investimento para a cidade. A ideia é 
que esses projetos consigam nascer, 
crescer e em um determinado ponto 
não precisarem mais da Lei. Quanto 
mais conseguirmos voltar os olhos 
das empresas à cultura do DF me-
lhor”, enfatiza.

Para 2020, a verba destinada é de 
R$ 12 milhões. Cada projeto pode uti-
lizar até 5% deste montante, sendo o 
limite de R$ 600 mil. De acordo com 
Pedro, em 2019 foram disponibiliza-
dos R$ 11 milhões, com valor limite 
de R$ 550 que não foram plenamente 
utilizados por ser uma “lei engessa-
da”. A Secretaria de Cultura informa 
que a essência dessas alterações 
busca promover a democratização de 
acesso aos eventos, inclusive no sen-
tido de levá-los a regiões administra-
tivas mais afastadas do Plano Piloto.

Tivemos reuniões 
importantes e quase 

a totalidade de 
nossas sugestões 
foram acatadas. 

Avalio como muito 
positivo para a 

cultura da cidade. 
Acredito que irá 

fortalecer muito o 
segmento

Luis Otávio Rocha 
Neves, Presidente 

do Sindieventos

Sindeventos e Câmara de Economia Criativa durante reunião com secretário de cultura 
sobre novas normas da Lei de Incentivo à Cultura (LIC).
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tecnologia

renato.neves.carvalho@gmail.com
Renato Carvalho
Scrum Master na Wiz Soluções

A GUERRA CONTRA O CORONA

Desde o final de fevereiro de 2020, 
um único assunto tomou conta 
dos noticiários de todo o mundo. 

Um novo tipo de coronavírus, oficial-
mente batizado de Sars-CoV-2 ou Co-
vid-19, originado em Wuhan na China, 
tem espalhado muita apreensão entre 
os habitantes do nosso planeta. No 
momento em que essa coluna está 
sendo escrita, já tínhamos a confirma-
ção de 179.029 casos e 7.057 mortes. 
Além disso, governos de diversos paí-
ses estão tomando medidas de con-
tenção como o fechamento de aero-
portos, a suspensão de aulas e eventos 
ao público e o isolamento de pessoas 
contagiadas.

A orientação atual para a prevenção 
ao contágio inclui: (1) Lavar as mãos 
com frequência, usando água e sabão 
e higienizando ocasionalmente com 
álcool em gel 70%; (2) Ao tossir ou 
espirrar, cobrir nariz e boca com lenço 
ou a parte interna do braço (não com 
as mãos); (3) Se estiver doente, evitar 
contato físico com outras pessoas e 
ficar em casa até melhorar; (4) Evite 
tocar olhos, nariz e a boca com as 
mãos não lavadas. Ao tocar, lave 
sempre as mãos com água e sabão; 
(5) Não compartilhar objetos pessoais 
como talheres, toalhas, copos e 
pratos; (6) Evitar aglomerações e 
mantenha ambientes ventilados; (7) 
Ao cumprimentar alguém, evite dar as 
mãos ou trocar beijos.

E como não poderia deixar 
de ser, a tecnologia também tem 
desempenhado um grande papel na 
luta contra o novo vírus, ajudando tanto 

as autoridades quanto os profissionais 
de saúde no combate a essa nova 
pandemia. 

Na China, por exemplo, scanners 
termais e câmeras de reconhecimento 
facial instalados em estações de trem 
e aeroportos conseguem identificar 
aqueles passageiros que apresentem 
febre. Esse sistema também ajuda 
a entender um pouco como se dá a 
transmissão, ao mostrar com quem 
as pessoas contaminadas tiveram 
contato.

Já na Europa, a empresa 
dinamarquesa UVD Robots fechou 
uma parceria com uma empresa 
chinesa para distribuir seus robôs no 
país oriental. Essa máquinas circulam 
pelos corredores de hospitais e 
utilizam luz ultravioleta para desinfetar 
os ambientes por onde passa.

E por falar em empresas, um 
dos grandes aliados nesse momento 
são as ferramentas que permitem 
o trabalho remoto. A própria Google 
disponibilizou gratuitamente algumas 
de suas ferramentas para seus 
funcionários, educadores e alunos 

para que possam trabalhar de casa. 
Também anunciaram recursos novos 
ao Youtube para suportar a demanda 
crescente por transmissão ao vivo.

Além disso, existe um grande 
esforço ao combate a desinformação 
e às chamadas “Fake News”, 
principalmente devido a ascensão de 
boatos em redes como o WhatsApp 
e as redes sociais. Nesse sentido, 
vemos iniciativas como o lançamento 
do aplicativo “Coronavírus SUS”, 
que reúne informações, dicas de 
prevenção, telefones importantes e a 
possibilidade de encontrar a unidade 
de saúde mais próxima para consulta. 
Importante ressaltar também a página 
oficial do Ministério da Saúde, que 
reúne as informações mais atualizadas 
sobre o Covid-19.

Para finalizar essa edição, é 
importante lembrar que os sintomas 
do coronavírus são tosse, febre 
e dificuldade para respirar. Caso 
apresente um desses sintomas, pode 
ligar para o telefone 199. Em casos 
suspeitos, o GDF disponibiliza equipes 
volantes para fazer o exame onde a 
pessoa estiver. 

• MAIS DE 179 MIL: NÚMERO DE PESSOAS INFECTADAS COM O CORONAVÍRUS COVID-19

• USD 1,275 TRILHÃO: VALOR DE MERCADO DA MICROSOFT 
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NOVO XBOX ESTÁ 
CHEGANDO AÍ
O próximo console da Microsoft, o Xbox Series X, teve sua ficha técnica divul-
gada pela empresa nesta segunda-feira, dia 16. O vídeo game, que ainda não 
tem uma data de lançamento nem preço divulgado, irá chegar com CPU 8x 
Zen 2 Cores a 3.8 GHz (3.6 GHz com SMT); GPU 12 teraflops, 52 CUs a 1.825 
GHz, RDNA 2 customizado; performance 4K a 60 quadros por segundo, até 120 
fps; Processador TSMC 7nm aprimorado; Memória 16 GB GDDR6; memória 
interna de 1 TB NVMe SSD customizado; memória expansível 1 TB; armaze-
namento externo USB 3.2 HDD Support; drive óptico 4K UHD Blu-Ray Drive; 
Velocidade da IO 2.4 GB/s (Raw), 4.8 GB/s (Comprimida); tamanho da matriz 
360,45 mm2 e largura de banda de memória (Bandwidth) 10 GB a 560 GB/s, 6 
GB a 336 GB/s.  
Valor: ainda não divulgado

PARA AJUDAR QUEM 
PRECISA FICAR EM CASA
Uma das medidas adotadas para a contenção do Covid-19 é o isolamento da pessoa 
infectada durante o período de incubação do vírus. Na China, que também passou por 
essa situação, houve um aumento no número de pedidos sendo feitos por aplicativos 
de delivery. Indo ao encontro dessa tendência, a Rappi anunciou no último dia 13 uma 
nova modalidade de entrega na plataforma: o Rappi Mall. Essa nova funcionalidade 
permite que as compras feitas pela internet em lojas de shopping sejam entregues aos 
clientes em menos de uma hora. Para ajudar na divulgação do lançamento do novo 
serviço, a Rappi está disponibilizando um voucher de 20% de desconto na primeira 
compra realizada através da funcionalidade. Essa promoção é válida para pagamentos 
efetuados via PayPal, com descontos de até R$50 e valor mínimo de compra de R$200  
Valor: app gratuito para baixar

TCHAU, TIO BILL!
Nesse mês de março, o fundador da Microsoft, Bill Gates, 
anunciou que deixou o cargo do conselho de diretores da 
Microsoft. De acordo com a empresa, a decisão foi tomada 
para que o ex-CEO da companhia tivesse mais tempo para 
se dedicar às suas atividades filantrópicas com a funda-
ção que iniciou com sua esposa, Melinda French, em 
2000. A fundação se concentra em questões como saúde 
global, desenvolvimento, educação e mudanças climáti-
cas. Gates, que já havia deixado o cargo de CEO em 2000, 
recebeu os comprimentos de seus companheiros de em-
presa por toda a liderança que ele representava e agora 
deixa o conselho da Microsoft com 12 membros, incluindo 
Hugh Johnston, VP e diretor financeiro da Pepsico, Teri L. 
List-Stoll, VP executiva e diretora financeira da Gap Inc. e 
Satya Nadella, o atual CEO da Microsoft.

• 22.821: NÚMERO DE CASOS DE COVID-19 CONFIRMADOS NO BRASIL ATÉ 13 DE ABRIL
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saúde

ATENDIMENTO MÉDICO
Sesc oferece atendimento em seis especialidades de saúde. 
Novidade deste ano é a área de psicologia
Por Sacha Bourdette

enfoque para o resultado, mas tem o 
trabalho humano que é uma forma-
ção global. O aluno tem a prepara-
ção para o projeto de vida dele onde é 
elencado todos os pontos que deseja 
alcançar”, explica a diretora.
A coordenadora de Serviços Médicos 
e Educação em Saúde, Lucce Lopes, 
destaca a qualidade dos atendimen-
tos. “Oferecemos preços acessíveis 
e com qualidade. Muitos clientes 
passaram a conhecer os nossos ser-
viços e fidelizaram. Na última pes-
quisa, nosso serviço recebeu 97% de 
satisfação pelos próprios usuários, é 
um índice de excelência e isso nos dá 
bastante orgulho. Os nossos exames 
de mamografia e Papanicolau tam-
bém são destaque”, contou. 
Para se ter uma ideia ao todo o Sesc 
conta com 36 médicos, sendo 2 do 
trabalho, são 10 enfermeiros e 19 

Você sabia que o Sesc possui 
consultórios médicos? São 
seis especialidades que in-

cluem clínica médica, ginecologia, 
oftalmologia, pediatria, cardiologia 
e dermatologia. Para complementar 
e atender a uma demanda da clien-
tela, em março começam os atendi-
mentos na área de psicologia. Todos 
os serviços são oferecidos a preços 
acessíveis e basta possuir a creden-
cial (carteirinha) do Sesc.  .

As três estudantes aprovadas pelo 
PAS estudam no Módulo de Edu-
cação e Cultura (MEC) do Sesc-DF, 
localizado em Taguatinga Norte. A 
diretora da escola, Ana Maria, expli-
ca que o resultado das alunas é foco 
de um trabalho feito visando uma 
formação global do aluno. “A entra-
da para a universidade é a parte final 
de um processo. Nós oferecemos o 
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técnicos de enfermagem. Para rea-
lizar exames radiológicos, são dois 
técnicos de radiologia. Uma psicólo-
ga também foi contratada. Os aten-
dimentos ocorrem nas unidades do 
Sesc do Setor Comercial Sul (Presi-
dente Dutra), 504 Sul, 913 Sul, Gua-
rá, Taguatinga Sul, Taguatinga Nor-
te, Ceilândia, Gama e unidade móvel 
Sesc Saúde Mulher. As consultas 
ocorrem de segunda a sexta-feira, 
e eventualmente aos sábados e do-
mingos, como nas unidades de clu-
bes. Para marcar a consulta, basta ir 
até a unidade mais próxima.   
A estrutura conta com 40 consultó-
rios e salas de exames. Em 2019, a 
área médica realizou 149 mil aten-
dimentos. A unidade de Taguatinga 
Norte e unidade móvel realizaram 
4,1 mil exames de mamografia e 
1.229 citopatológicos. O Sesc tam-
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bém oferece fisioterapia, Repro-
gramação Postural Global (RPG), 
acupuntura, auriculoterapia, hidro-
terapia e exame laboratorial. Além 
disso, são quase 90 convênios com 
hospitais, clínicas e laboratórios.

NOVA ÁREA

A psicologia clínica tem como obje-
tivo o trabalho terapêutico de ques-
tões emocionais, psíquicas e com-
portamentais e atua no sentido de 
prevenção, tratamento, intervenção 
e cura para um bem-estar individual 
e social. Cada sessão custa entre R$ 
28,00 (trabalhadores do comércio, 
dependentes/ conveniados/geronto-
logia) e R$ 49,00 (público em geral). 
O atendimento dura em torno de 45 
a 50 minutos. Podem se consultar 
desde crianças de 3 anos até idosos. 
As salas são novas para garantir o 
conforto e a equipe qualificada. O 
atendimento ocorre desde o dia 23 
de março na unidade da 504 sul.

Para os adolescentes será ofertado 
gratuitamente o serviço de psicolo-
gia coletiva.  São oficinas temáticas 
direcionadas à oito adolescentes, de 
15 a 18 anos, no sentido de estimular 
a capacidade de se entender e possi-
bilitar o compartilhar das vivências. 
O trabalho realizado por profissio-
nais com formação, ocorrerá tam-
bém no Sesc 504 Sul.

PARA AS CRIANÇAS

Quem tem filho conhece bem a di-
ficuldade que é encontrar um bom 
serviço de pediatria com preço aces-
sível. Pensando na promoção da 
saúde como bem-estar social, o Ses-
c-DF oferece atendimento de quali-
dade para crianças de até 12 anos de 
idade em seis unidades: Presidente 
Dutra (Setor Comercial Sul), 504 Sul, 
913 Sul, Taguatinga Norte, Ceilândia 
e Gama. O valor da consulta é R$ 28 
para dependentes de comerciários e 
R$ 49 para o público em geral.

Para o assistente da Coordenação 
de Serviços Médicos e Educação em 
Saúde do Sesc-DF, Marcos André 
Viana, o foco é ter uma equipe de 
profissionais qualificada e um ser-
viço com preço acessível. “Prioriza-
mos ter em nosso quadro pediatras 
que buscam constantemente a atua-
lização do conhecimento para que o 
atendimento seja o melhor possível”, 
afirma o assistente. Marcos André 
acrescenta ainda que a consulta de 
pediatria tem duração aproximada 
de 30 minutos, variando de acordo 
com a necessidade da criança. Para 
o agendamento, a clientela deve pro-
curar a central de atendimento de 
saúde na unidade de sua preferência 
e efetuar o pagamento.

     @sescdf

/sescdf

www.sescdf.com.br

UNIDADES DO SESC COM 
ATENDIMENTOS DE SAÚDE:
- Sesc Presidente Dutra

Especialidades: clínica médica, gine-
cologia, pediatria, oftalmologia, car-
diologia e dermatologia
Endereço: Setor Comercial Sul, Qd 2, 
Edifício Presidente Dutra, Brasília – DF
Telefone: 3319-4401

- Sesc Estação 504 Sul
Especialidades: clínica médica, gine-
cologia e pediatria
Endereço: W3 Sul, Quadra 504/505, 
Bloco “A” Brasília – DF
Telefone: 3217-9101

- Sesc 913 Sul
Especialidades: pediatria
Endereço: W4 Sul, Qd. 713/913, Lote F, 
Brasília – DF
Telefone: 3445-4401

- Sesc Guará
Especialidades: clínica médica
Endereço: QE 04, Área Especial, Guará 
I – DF
Telefone: 3383-9101

- Sesc Taguatinga Norte
Especialidades: clínica médica, gine-
cologia, pediatria, oftalmologia, car-
diologia e dermatologia. Exames de 
mamografia e Papanicolau 
Endereço: CNB 12, AE 2/3, Taguatinga 
Norte – DF
Telefone: 3451-9103

- Sesc Taguatinga Sul
Especialidades: clínica médica
Endereço: Setor F Sul, AE 03, Tagua-
tinga – DF
Telefone: 3451-3501

- Sesc Ceilândia
Especialidades: clínica médica, gine-
cologia e pediatria
Endereço: QNN 27, Lote B, Ceilândia 
Norte – DF
Telefone: 3379-9500

- Sesc Gama
Especialidades: clínica médica, gine-
cologia, pediatria e oftalmologia
Endereço: Setor Leste Industrial, QI 1 
Lotes 620, 640, 660 e 680 Gama – DF
Telefone: 3484-9105

- Unidade móvel
Especialidade: Sesc Saúde Mulher – 
exames de mamografia e Papanicolau 
Endereço: Sesc Taguatinga Sul Setor F 
Sul, AE 03, Taguatinga – DF (até 16/4)

Em 2019, área médica do Sesc realizou 149 mil atendimentos
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NÚMERO DE ENDIVIDADOS NO DISTRITO 
FEDERAL  REGISTRA QUEDA EM MARÇO
Em março, 91,8% dos entrevistados afirmaram estar comprometidos 
com o cartão de crédito

Por Daniel Alcântara

Oendividamento das famílias 
brasilienses diminuiu em 
março de 2020 na compara-

ção com fevereiro. De acordo com a 
Pesquisa de Endividamento e Ina-
dimplência do Consumidor (Peic), 
divulgada pela Fecomércio-DF, o nú-
mero de famílias com algum tipo de 
dívida na capital passou de 787.755 
em fevereiro para 786.885 no tercei-
ro mês do ano. Significa que 78,9% 
das famílias brasilienses estão endi-
vidadas, ante 79,1% em fevereiro. O 
montante de famílias com contas em 
atraso também diminuiu: passou de 
121.274 mil famílias para 105.919 em 
março. Na comparação com o ano 
passado, o endividamento também 
está um pouco mais baixo. Em mar-
ço de 2019, o percentual de famílias 
endividadas era de 80,3%.

O presidente da Fecomércio-DF, 
Francisco Maia, explica que os da-

endividados; 10,4% mais ou menos 
endividados; 67,1% pouco endivida-
dos e 21% não tem dívidas. Dentre os 
endividados, 41,5% disseram possuir 
algum tipo de dívida há 30 dias; 33% 
entre 30 e 90 dias e 23,9% acima de 
3 meses. Em março, 91,8% dos en-
trevistados afirmaram estar compro-
metidos com o cartão de crédito. Em 
fevereiro o percentual era de 92,7% 
A Pesquisa de Endividamento e Ina-
dimplência do Consumidor (Peic) 
orienta os empresários do comér-
cio de bens, serviços e turismo que 
utilizam o crédito como ferramenta 
estratégica, uma vez que permite o 
acompanhamento do perfil de endivi-
damento do consumidor, com infor-
mações sobre o nível de comprome-
timento da renda do consumidor com 
dívidas, contas e dívidas em atraso, e 
sua percepção em relação à capaci-
dade de pagamento.

dos referentes a pesquisa do mês de 
março foram coletados do dia 20 de 
fevereiro ao dia 5 de março, pouco 
antes da crise causada na economia 
pelo novo coronavírus. Segundo ele, a 
pandemia deve impactar os dados de 
endividamento no mês de abril, já que 
as pessoas não estão usando cartão 
de crédito ou saindo de casa. Em 
relação aos dados de março, Maia 
explica que o percentual observado 
é alto, apesar da pequena queda no 
número de endividados. “Isso signifi-
ca que o espaço para contrair novas 
dívidas é muito pequeno, o que acaba 
explicando a queda na proporção de 
endividados no DF”, informa. “Um 
dado positivo é a questão de a ina-
dimplência ter diminuído, mostrando 
que as pessoas estão conseguindo 
pagar suas dívidas em atraso”, con-
clui o presidente da Fecomércio-DF.
O estudo mostra ainda que 1,5% dos 
entrevistados afirmaram estar muito 
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transformando vidas

     @sescdf

/sescdf

www.sescdf.com.br

AMOR PELO TRABALHO
Patrícia Matos faz estágio de pedagogia há um ano no Programa 
Esportivo Social e Cidadania (PESC) e afirma que quer se formar na área
Por Carolina Oliveira

O rgulhosa pelo trabalho que 
realiza. É assim que podemos 
descrever a Patrícia Matos, 

estagiária de pedagogia do Sesc-DF. 
Desde março de 2019 ela atua no 
Programa Esportivo Social e Cidada-
nia (PESC), que auxilia crianças em 
estado de vulnerabilidade social. O 
amor pelo que faz é tão grande que 
2020 ela pediu para renovar o contra-
to, na unidade de Taguatinga Sul.  “Eu 
me apaixonei pelo Pesc e esse traba-
lho social que fazemos”, explica.

Durante o ano, o Pesc realiza ati-
vidades pedagógicas como oficinas, 
sala de ciências, educação física, tê-
nis, recreação, música entre outras 
atividades para crianças de 7 a 12 
anos. Aluna do 8º semestre em uma 
instituição privada do Distrito Fe-
deral, a estudante afirma que quer 

continuar a trabalhar com crianças 
depois de formada. “Quero continu-
ar nessa área depois de formada”, 
afirma. 

O Programa Esportivo Social e 
Cidadania (PESC) atende crianças 
matriculadas em escolas da rede 
pública das cidades do Gama, Vila 
Estrutural e Taguatinga Sul. Eles 
recebem atendimento nas Unidades 
do Sesc Gama, Guará e Taguatinga 
Sul, usufruindo de infraestrutura em 
lazer, esporte, cultura, saúde e as-
sistência. Os atendimentos são re-
alizados três vezes na semana, fora 
do horário escolar.

As crianças selecionadas são 
de escolas de cidades, que tenham 
proximidade com as unidades ope-
racionais do Sesc-DF, com menor 
nível de renda do DF e que apresen-

tem problemas de infraestrutura ur-
bana; além de poucas possibilidades 
de assistência em saúde, esporte, 
lazer, educação complementar. A 
programação inclui atividades es-
portivas, de lazer e também reforço 
escolar e nutricional, educação para 
a saúde, informações sobre o meio 
ambiente, cidadania e oficinas. “Tra-
balhar com essas crianças é um di-
ferencial porque elas nos ensinam a 
ver felicidades nas pequenas coisas. 
Eu amo trabalhar com as crianças”, 
conta. 

Patrícia Matos estagiária de pedagogia do Sesc-DF e alunos do PESC
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Contador da FECOMÉRCIO e do IF. CRCDF 8.867

7/ABR

• Sistema de Escrituração Digital das Obrigações Fiscais, Previdenciárias e Trabalhistas (e-Social) 
a SRF/MF referente à 03/2020 (Nota: acompanhe cronograma de obrigatoriedade do envio).
• Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (CAGED) ao MTE 
referente à 03/2020 (Nota: veja no e-Social quem está dispensado).

14/ABR Escrituração Digital do PIS/Pasep, da COFINS e da Contribuição Previdenciária 
s/Receita (EFD Contribuições) a SRF/MF referente à 02/2020.

15/ABR Escrituração Fiscal Digital de Retenções e Outras Informações 
Fiscais (EFD-Reinf) a SRF/MF referente a 03/2020.

20/ABR Escrituração Fiscal Digital ICMS-IPI (EFD ICMS-IPI) a SRF/MF referente a 03/2020, 
incluindo os contribuintes do ISS (Portaria SEFP/DF nº 2580/2019).

22/ABR Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais (DCTF Mensal) a SRF/MF referente a 02/2020.

30/ABR

• Declaração de Operações Imobiliárias (DOI) a SRF/MF referente à 03/2020.
• Declaração de Operações Liquidadas com Moeda em Espécie (DME) a SRF/MF referente à 03/2020.
• Declaração de Movimentação com Criptomoedas a SRF/MF referente à 03/2020.
• Declaração de Ajuste Anual do Imposto de Renda da Pessoa Física 
(DIRPF) a SRF/MF referente ao ano calendário 2019.

O QUÊ e QUANDO entregar?

1º a 30/04/2020Calendário

O QUÊ e QUANDO pagar?

06/ABR Data limite para pagamento dos Salários referente à 03/2020.

07/ABR • FGTS (GFIP - Guia de Recolhimento do Fundo de Garantia e Informações à Previdência Social) referente à 03/2020.
• Contribuição Previdenciária (empregado doméstico) referente à 03/2020.

15/ABR •  Contribuição Previdenciária (contribuintes individuais e facultativos) referente à 03/2020.

20/ABR

• Contribuição Previdenciária (SIMPLES e Empresas em Geral, incluindo retenção de 11% e empresas 
desoneradas) referente à 03/2020.
• Contribuição Mensal do Microempreendedor Individual referente à 03/2020.
• Imposto de Renda Retido na Fonte (IRRF) nos códigos 0561, 0588 e 1708 referente à 03/2020.
• COFINS/CSLL/PIS retenção na fonte, referente à 03/2020.
• SIMPLES NACIONAL referente à 03/2020.
• ISS e ICMS referente à 03/2020 (observar datas específicas para o ICMS – ST e outras situações).

24/ABR PIS e COFINS referente à 03/2020.

30/ABR

• Contribuição Sindical Laboral e Mensalidade Sindical laboral mensal referente à 03/2020.
• 1ª quota do IRPJ e da CSLL referente ao 1º trimestre/2020 pelo Lucro Real, Presumido ou Arbitrado.
• IRPF do Carnê Leão referente à 03/2020.
• IRPJ e CSLL referente à 03/2020, por estimativa.
• Parcela do REFIS, do PAES, do PAEX, do Parcelamento do SIMPLES Nacional e do Parcelamento da Lei 
11.941/2009 (consolidado).

CORONACRISE...MAS AINDA TEMOS O SABÃO...
Uma pergunta: O que uma gripe pode 
causar numa economia mundial? Logo 
no início dessa crise, o petróleo en-
saiou uma guerra mundial de preços, 
o que afetou vários mercados, mas já 
sob “controle”. Depois, a suspensão 
das atividades industriais de fabricação 
de inúmeros produtos, concentrados 
na China, que afetou ainda os setores 
comercial e de serviços em diversos 
países. Também, o impacto nas com-
panhias aéreas incluindo o fechamen-
to de aeroportos; nas companhias de 
navegação tanto no cancelamento de 
fretes marítimos, quanto no transporte 

de pessoas em cruzeiros; na rede ho-
teleira mundial com cancelamento de 
reservas; tudo isto afetando ainda res-
taurantes e os mercados de turismo e 
do entretenimento, com novas regras 
de convivência e cancelamento de 
eventos. Até o esporte mundial foi afe-
tado. E ainda estamos vivendo a perda 
de renda daqueles que trabalham por 
demanda e a concentração da riqueza 
em ativos mais “fortes”, como imóveis, 
ouro e dólar. É essa malha produtiva in-
ternacional que se provou frágil, frente 
a uma gripe... Mas, isso vai além. Tudo 
leva à redução do ritmo de crescimento 

da nossa economia, em especial. Mas...
temos que agir. Empregadores e em-
pregados, com adesão ao “teletraba-
lho” e a antecipação de férias ou férias 
coletivas; e os governos, com liberação 
de crédito e parcelamento de impostos. 
O problema, é a urgência em acordos 
entre patrão e empregado, a geração 
de caixa para pagar as contas e as res-
trições legais impostas aos gestores 
públicos. Será um excelente momento 
para reavaliar nosso Brasil. É verdade 
que o álcool gel aumentou de preço e fi-
cou escasso, mas, ainda temos o sabão.

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

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

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

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

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

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

facebook.com/InstitutoFecomercioDF

www.institutofecomerciodf.com.br

conheca nossos servicos

instituto
fecomércio df

SOMOS MAIS QUE 

UM INSTITUTO. 

SOMOS PROMOTORES DA 

FORMAÇÃO PROFISSIONAL, 

DO EMPREENDEDORISMO 

E DO DESENVOLVIMENTO 

SUSTENTÁVEL DAS 

EMPRESAS.
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direito da empresa

Antonio Teixeira
Advogado, mestre em Direito 

Constitucional, com MBA em Direito 
Tributário e Mercado de Capitais

A RESPONSABILIDADE DO SÓCIO POR 
CONFUSÃO PATRIMONIAL 

Ao ser aberta, a empresa passa 
a ser uma pessoa jurídica dotada 
de patrimônio próprio e totalmente 
separado do patrimônio dos seus 
sócios. Caso haja a mistura de bens 
e de obrigações entre a empresa e 
os integrantes do quadro societário 
teremos a denominada confusão 
patrimonial. Neste caso, o direito 
aplica a grave sanção da desconsi-
deração da personalidade jurídica. 
Ou seja, o sócio poderá ter as suas 
aplicações financeiras, os seus ve-
ículos, os seus utensílios domésti-
cos ou, até mesmo, os seus imóveis 
penhorados para o pagamento das 
dívidas da empresa. Consequen-
temente, o patrimônio pessoal do 
sócio deixará de estar protegido e 
será utilizado para quitar os valores 
devidos aos credores da sociedade 
empresária.

 O artigo 50 do Código Civil 
fixa as três hipóteses que caracteri-
zam a confusão patrimonial. A pri-
meira ocorre quando a sociedade 
arca com o pagamento das obriga-

que os três sócios da empresa te-
riam o seu patrimônio pessoal atin-
gido para o pagamento das dívidas 
da sociedade.

Na terceira hipótese, o legisla-
dor permite que o julgador decida, 
com autonomia, se o caso anali-
sado pode ou não ser enquadrado 
como confusão patrimonial. Pode-
mos exemplificar com a decisão do 
STJ, no REsp. 1793073, confirman-
do a desconsideração da persona-
lidade jurídica por confusão patri-
monial, em determinada situação 
envolvendo uma empresa que, ao 
ser executada, não mais foi encon-
trada no seu endereço comercial. 
Neste lugar, havia outra empresa 
funcionando. No entanto, ao ser 
investigado na junta comercial do 
Estado de São Paulo, restou evi-
denciado que ambas eram dirigidas 
pelo mesmo empresário. 

Hoje, portanto, pelas regras vi-
gentes, o sócio pode sim ter seus 
bens pessoais alcançados para o 
pagamento das dívidas da empre-
sa, caso haja confusão patrimonial. 
Logo, esta situação deve ser evita-
da de todas as formas e por todos 
os meios. Caso contrário, é possível 
que os credores acabem por redire-
cionar a cobrança dos seus valores, 
para o patrimônio particular dos in-
tegrantes do quadro societário. 

ções particulares de determinado 
sócio. Seria o caso, por exemplo, da 
empresa pagar a fatura do cartão 
de crédito, a conta de luz, aluguéis 
ou até mesmo despesas com turis-
mo e lazer. O Tribunal de Justiça do 
Paraná já decidiu sobre um caso 
onde a sociedade havia pago paco-
tes turísticos para os sócios faze-
rem cruzeiro marítimo. 

A segunda hipótese ocorre 
quando há a transferência de ati-
vos e passivos entre a sociedade 
empresária e os seus sócios, sem 
qualquer contraprestação. Aqui te-
mos vários casos possíveis, como 
a transferência de dívidas particu-
lares do sócio para a empresa, ou 
a situação na qual o sócio reside 
em imóvel da sociedade sem pa-
gar qualquer valor. Recentemente, 
o Superior Tribunal de Justiça, STJ, 
confirmou, no REsp 1.362.690-DF, 
decisão do TJDF, que reconheceu 
a confusão patrimonial em certa 
empresa, cujo capital social era 
superior a quatro milhões e sete-
centos mil reais. No entanto, ao ser 
executada, ela não possuía mais 
qualquer bem em seu nome, sem 
que houvesse qualquer explicação 
sobre o destino dado ao elevado 
patrimônio desaparecido. Ficou evi-
denciado que ocorreu a transferên-
cia de ativos para os sócios. Diante 
deste quadro, o Tribunal decidiu 
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Sala Comercial - Locação. Sala Comercial - Comercialização.

Loja - Locação. Loja - Comercialização.

3061

16409

884

8814

Apartamento - Locação Apartamento - Comercialização

Casa - Locação Casa - Comercialização

BOLETIM DA CONJUNTURA IMOBILIÁRIA - SÍNTESE
dados de Agosto/2019

O índice Imobiliário Secovi-DF reflete o comportamento geral dos preços de aluguel e de venda dos 
imóveis ofertados no DF. Demonstra ainda as tendências do mercado imobiliário auxiliando nas tomadas 
de decisão, tanto de empresários quanto do público em geral.

Amostragem

Comercialização

locação

Acompanhe as
principais oportunidades de

negócios imobiliários: 
www.imovelsecovi.com.br

“Observa-se uma elevação geral dos indicadores inflacionários, 
e cabe destacar que a taxa Selic atingiu, novamente, o mais 
baixo patamar da história, o que gera inúmeras expectativas 
para esse indicador.”

Ovídio Maia, presidente do Secovi-DF

Apartamentos e Casas Loja  e Salas Comerciais
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SEGMENTO DE FARMÁCIAS DO DF SE REÚNE COM 
DIREÇÃO DO PROCON PARA TRATAR DO PREÇO DO 
ÁLCOOL EM GEL MANIPULADO
Por Daniel Alcântara

O Sindicato do Comércio Varejis-
ta de Produtos Farmacêuticos 
do Distrito Federal (Sincofar-

ma-DF), juntamente com a Associa-

ção Nacional de Farmacêuticos Ma-

gistrais (Anfarmag), se reuniram na 

sede do Procon-DF 
para tratar do pre-
ço do álcool em gel 
comercializado nos 
estabelecimentos de 
manipulação. O en-
contro ocorreu no dia 
19 de março e ficou 
definido que as far-
mácias que manipu-
lam o produto devem 
enviar, quando soli-
citado pelo Procon, 

uma defesa que justifique o preço 
mais elevado do que o produzido 
pela indústria..

O vice-presidente da Fecomércio-
-DF, Álvaro Silveira Júnior, represen-
tou o Sincofarma-DF na reunião. “A 

SINDICATO DOS SUPERMERCADOS GARANTE 
ABASTECIMENTO E DIZ QUE NÃO HÁ NECESSIDADE 
DA POPULAÇÃO ESTOCAR MERCADORIAS
Por Daniel Alcântara

O Sindicato dos Supermercados 
do Distrito Federal (Sindsuper-
-DF) orienta os brasilienses a 

manterem o padrão normal de con-
sumo. Os estabelecimentos possuem 
estoque para 60 dias e estão sendo 
reabastecidos diariamente. “Não há 
necessidade de lotar os mercados e 
realizar estoques em casa”, ressal-
ta o presidente da Fecomércio-DF, 
Francisco Maia. O presidente do Sind-
super-DF, Gilmar Pereira, destaca 
que é preciso manter a calma para 
que ninguém seja prejudicado. “Nos-

so interesse é vender, mas dentro da 
normalidade e de um equilíbrio. Os 
supermercados fazem parte de um 
comércio fundamental no mundo in-
teiro e não vamos interromper nos-
sas atividades”, afirma. O Sindsuper 
registrou um aumento de 30% nas 
vendas somente nesta semana.

A procura maior tem sido por ali-
mentos e itens de higiene, que foram 
os mais visados pelos consumidores. 
“Os mercados estão sendo abasteci-
dos e com estoque, só estamos com 
falta de álcool em gel”, diz Gilmar. 

intenção foi mostrar ao Procon a jus-
tificativa dos preços que são pratica-
dos nas farmácias de manipulação ao 
comercializar o álcool em gel. Dessa 
forma, ficou definido que cada farmá-
cia apresente a sua defesa”, contou. 
O diretor regional da Anfarmag-DF, 
Carlos Oliveira, dá detalhes dessa 
diferenciação. “O álcool em gel ma-
gistral é produzido individualmente e 
personalizado, diferente do que é feito 
em grande escala pela indústria. As 
farmácias de manipulação utilizam 
um processo artesanal o que justifica 
o preço mais elevado”, destacou. Es-
tiveram presentes também o diretor 
do Procon-DF, Marcelo Nascimento, 
e o representante da Anfarmag, Tiago 
Jost.

novidades da base

Em relação a aumento de preços, o 
sindicato informa que não tem ob-
servado nenhum relato de aumento 
abusivo nos produtos. “O sindicato é 
totalmente contrário a essa questão 
e recomenda aos lojistas a consci-
ência na prática de preços”, ressalta. 
Atualmente, existem 2,8 mil merca-
dos em funcionamento no Distrito 
Federal. A região também conta com 
uma rede ampla de atacarejos, o que 
coloca a capital federal em uma posi-
ção privilegiada em termos de abas-
tecimento.
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SINDICONDOMÍNIO-DF DEFENDE AÇÕES PARA 
MANTER EMPREGOS E VIABILIDADE ECONÔMICA 
DOS CONDOMÍNIOS E EDIFÍCIOS DOS SHOPPINGS 
Por Daniel Alcântara

O Sindicato dos Condomínios 
Residenciais e Comerciais 
do Distrito Federal tem atu-

ado para evitar demissão de fun-
cionários do setor. Um dos atos 
praticados pela entidade sindical 
foi possibilitar aos empregados de 
Condomínios de Shoppings tirarem 
férias antes de completar 12 meses 
de serviço. Segundo o sindicato, a 
decisão foi tomada antes da publi-
cação da MP 927/2020, do Governo 
Federal. “Nossa luta é para que me-
didas como essa sejam incluídas na 
nossa convenção coletiva”, explica 
do presidente da diretoria executiva 

do Sindicondomínio, Antônio Paiva.
Ele conta ainda que nos acordos co-
letivos de trabalho firmados com os 
Condomínios de Shoppings, o sindi-
cato conseguiu manter alguns direi-
tos para os trabalhadores afastados 
durante a vigência do decreto do 
GDF, que determinou o fechamento 
do shoppings. “Conseguimos vale 
alimentação integral, plano de saúde 
e 40% da remuneração. Vários sho-
ppings ainda estão firmando acordo 
coletivo de trabalho. Tenho assinado 
muitos documentos essa semana 
para manter esses direitos para os 
trabalhadores e, assim, manter mais 

de mil empregos, preservar vidas e 
possibilitar a saúde financeira dos 
empreendimentos”, explica.
O próprio Sindicato dos Condomínios 
Residenciais e Comerciais do Distrito 
Federal optou por fazer home office 
para garantir a saúde dos funcioná-
rios e manter os atendimentos com 
qualidade. Todas as ligações da en-
tidade, no número 3225-9552, são 
transferidas para os celulares dos 
empregados, que por sua vez as en-
caminham para os Vice-Presidentes 
de plantão e para a assessoria jurí-
dica.

SINDIGÊNEROS FIRMA PARCERIA 
COM O SEBRAE PARA AUXILIAR 
EMPRESÁRIOS
Por Daniel Alcântara

O Sindicato do Comércio Vare-
jista de Carnes, Gêneros Ali-
mentícios, Frutas, Verduras, 

Flores e Plantas (Sindigêneros-DF) 
firmou uma parceria com o Sebra-
e-DF, no dia 11 de março, com o 
objetivo de alavancar o segmento na 
capital do País. O vice-presidente da 
entidade, Joaquim Pereira dos San-
tos, informa que o Sebrae oferecerá 
uma consultoria para as empresas 
da área e outros serviços. “É uma 

injeção de ânimo, onde o Sebrae nos 
ajudará bastante com a elaboração 
de eventos, palestras e serviço das 
empresas”, diz Joaquim. Ele infor-
ma ainda que esse é mais um ser-
viço do sindicato para os associados. 
“Isso mostra que o sindicato está 
trabalhando em prol dos empreen-
dedores, focando na melhoria dos 
negócios da cidade”, ressalta.
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literatura 

EDITORA SENAC-DF LANÇARÁ OITO 
TÍTULOS EM 2020
As três primeiras obras já estão à venda por meio do site da instituição
Por Sílvia Melo

AEditora Senac-DF lançou no 
início desse ano três títulos 
que abordam temas como: 

vendas porta a porta, segurança em 
redes domésticas e introdução à ali-
mentação para crianças alérgicas. 
Entre esses títulos está o primeiro 
e-book da instituição, com o título 
Como Manter Segura Sua Rede Em 
Casa – PC / Computador Portátil e 
seu Celular, de Renato Oliveira. As 
outras obras lançadas foram Intro-
dução à alimentação complementar 
para crianças alérgicas, de Amanda 
Biete e Camila Biete, e Venda Direta 
no Século XXI - Os novos caminhos 
para o vendedor porta a porta, de 
Anselmo Lino Bispo. Até o fim do 

início ao fim um material útil para 
usarem e ensiná-los a como navegar 
com segurança na Internet, como 
ler um e-mail com segurança e não 
ser infectado por um ‘malware’ e ter 
seus dados roubados ou criptografa-
dos. Ensina como proteger sua rede 
WI-FI”, destaca Renato. 

“É um livro que pode e deveria ser 
utilizado por todos, sem exceção, es-
pecialmente dadas todas as fraudes 
que ocorrem no Brasil”, completa, 
lembrando também que empresas 
pequenas que não possuem um 
profissional de TI podem se bene-
ficiar da obra, pois ela ensina como 
se proteger dos perigos cibernéticos. 
Além disso, o livro é importante para 

ano, a Editora Senac pretende lan-
çar mais cinco títulos, entre livros 
impressos e e-books.

Escrito por Renato Oliveira, o li-
vro digital Como Manter Segura Sua 
Rede Em Casa – PC/Computador 
Portátil e seu Celular é um guia rá-
pido, prático e simples com o objeti-
vo de esclarecer dúvidas e colaborar 
com os usuários das redes, especial-
mente os leigos, que se interessam 
pela segurança de seus equipamen-
tos eletrônicos. Com 143 páginas, a 
obra custa R$ 37,50 e possui infor-
mações básicas sobre como se livrar 
dos hackers, como evitar os vírus, 
como manter o celular seguro, entre 
outras. “Os leitores vão encontrar do 
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todos que tem a preocupação de te-
rem dados clonados, de modo geral. 
“Este livro tenta mostrar como pro-
teger desde seu roteador wi-fi em 
casa, seu celular, até seu cartão de 
crédito”, explica. Atualmente, Rena-
to ministra palestras e seminários 
sobre Segurança de Dados no Bra-
sil e na Europa. É dono da empresa 
e-NetSec Ltd e presta consultoria de 
segurança de dados para empresas 
na Inglaterra. Começou sua carreira 
na área de informática em 1992, atu-
ando em várias empresas no Brasil. 

Já o livro Introdução à Alimen-
tação Complementar para Crianças 
Alérgicas, das nutricionistas Aman-
da e Camila Biete, mostra, com uma 

linguagem simples 
e direta, o passo a 
passo da introdução 
alimentar, com foco 
especial em bebês e 
crianças com  algum 
tipo de alergia. O livro 
possui 168 páginas e 
custa R$ 56. “Além 
de explicações téc-
nicas sobre os tipos 
de alergia e suas in-
tercorrências, o livro 
traz informações so-
bre o papel do leite 
materno na preven-
ção de alergias, a im-
portância da dieta da 
mãe que amamenta, 
informações sobre os 
principais alimentos 
alergênicos, ensina 
a preparação e su-
gestão de montagem 
dos pratos infantis 
no caso de crianças 
alérgicas, além de 
receitas de prepara-

ções para introdução à alimentação 
complementar”, explica Camila Bie-
te.

Segundo Amanda Biete, a ideia 
de escrever um livro sobre o tema 
surgiu depois de atender diversas fa-
mílias com problemas e dúvidas so-
bre alergia alimentar e ver que o nú-
mero de casos de crianças alérgicas 
aumenta a cada dia. “Pensamos em 
ajudar. A comida não pode ser motivo 
de exclusão e medo, ainda mais nos 
primeiros anos de vida da criança. O 
livro foi escrito com muito carinho e o 
cuidado que nossos anos de estudo 
e experiência em introdução à ali-
mentação complementar nos trouxe-
ram”, destaca Amanda.

Venda Direta no Século XXI - os 
novos caminhos do empreendedor 
porta a porta, de Anselmo Lino Bis-
po, é uma obra voltada a vendedores, 
consultores, líderes e empreendedo-
res dessa modalidade de comércio. 
“Nesse livro o leitor vai encontrar 
os mais modernos, abrangentes e 
flexíveis modelos de atuação com 
vendas externas, assim como se dá 
a dinâmica, além de uma radiografia 
do atual mercado da venda direta, e 
também vai encontrar as mais ade-
quadas ferramentas de marketing 
para se trabalhar com venda direta, 
bem como modelos de gestão que 
facilitam o trabalho do(a) consultor(a) 
e empreendedor(a) desse segmen-
to”, explica o autor. A obra possui 94 
páginas e custa R$ 58. Anselmo é 
empreendedor, consultor, instrutor e 
palestrante corporativo, com atuação 
junto às instituições Sebrae, Sesc, 
Senac, FME, CDL, ACI, Correios, den-
tre outras. 

SERVIÇO
Para comprar  qualquer obra da 

Editora e Livraria Senac-DF, acesse 
o site www.df.senac.br/editora. A pá-
gina conta com uma loja virtual onde 
é possível adquirir os livros por meio 
da ferramenta PagSeguro, cartão de 
crédito ou débito e boleto bancário.
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Jéssica Eufrásio
Jornalista do Correio 

Braziliense

Mariani Chater
Advogada e sócia 

do escritório Chater 
Advogados em Brasília

Thiago Sampaio   
Sócio-diretor do Colégio 

Seriös

Ariene Ramos   
Estudande de pscicologia 

www.fecomerciodf.com.br

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

BOM

BOM

BOM BOM

RUIM

RUIM

RUIM RUIMRUIM
Se tratando das medidas adotadas, 
boa parte dos governadores têm 
ido no caminho certo. Em nível 
federal, contudo, há ressalvas.

A pandemia, de efeitos ainda 
incertos, sinaliza a necessidade de 
maiores investimentos na saúde e 

adoção de medidas céleres e eficazes 
que assegurem o restabelecimento 
do crescimento econômico do país.

O conhecimento e a informação são 
peças relevantes para o trabalho de 
prevenção. É importante também 

mantermos a tranquilidade e o 
bom senso, não deixando que o 

medo e o desconhecimento pare o 
funcionamento do país, pois estar 

vivo significa também estar em 
exposição.  

Não estamos preparados pra 
uma pandemia. Nos hospitais 
faltam materiais básicos, além 
da superlotação, ausência de 

médicos e enfermeiros e falta de 
estrutura física. 

Mudança na contribuição 
previdenciária é uma necessidade 

no Brasil. Não é preciso ser 
especialista em economia ou 

políticas públicas para perceber 
que se não forem tomadas medidas 

preventivas hoje, amanhã essa 
conta não irá fechar.

Acredito que as mudanças 
foram positivas.

Se comparada a outras capitais 
mundiais e até mesmo a outras 
capitais do Brasil, Brasília ainda 

estaria vivendo sua infância. 
Como toda criança em fase de 

envelhecimento, vejo em Brasília 
um campo fértil para aprendizados 

e oportunidades.

 Brasília é uma cidade linda, com um 
potencial gigante em diversidade 

cultural para seus moradores 
e turistas de todo o mundo. No 

entanto precisa melhorar em alguns 
aspectos, tais como transporte 

público, saúde, segurança.

Brasília é cheia de encantos, mas 
ainda há muito o que melhorar, a 

exemplo do transporte público e da 
inviabilidade de utilização de meios 
de locomoção sustentáveis, seja por 
falta de segurança ou por falta de 

planejamento. 

Ainda há mudanças que devem 
ser promovidas, a exemplo da 

equalização entre os trabalhadores 
da iniciativa privada e os servidores 
públicos, e da adesão dos governos 

estaduais. De todo modo, as 
alterações aprovadas foram muito 

positivas.

Importante passar por 
atualizações periódicas 

para atender às mudanças 
demográficas, mas ainda há 

algumas incongruências em torno 
do modelo adotado.

Em uma cidade perto de 
completar 60 anos e prestes a 

apresentar uma pirâmide etária 
de corpo e topo mais largos, 

muito precisa ser feito para suprir 
demandas estruturais e sociais.

REGULAR

REGULAR REGULAR
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CERTIFICAÇÃO DIGITAL COM 
DESCONTOS E VANTAGENS INCRÍVEIS 

SÓ NA FECOMÉRCIO-DF.
Mais segurança para a sua empresa. 

Mais tecnologia em seus negócios.

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

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

ACESSE WWW.FECOMERCIODF.COM.BR/CERTIFICACAO
E SAIBA TUDO SOBRE AS NOSSAS VANTAGENS.
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BRB. Inteiro pra você.

Tudo que você precisa está bem aqui, no BRB.

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?


