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Empresários buscam inspiração na 
história de Brasília para superar 
momento de crise.
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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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Empresários e trabalhadores dos segmentos de livrarias, 
óticas e gêneros alimentícios assinam acordo com auxílio da 
Fecomércio para salvar empregos

Coronavírus provoca a maior queda da história na confiança 
do empresário do comércio

Influenciado pelos impactos econômicos do novo coronavírus, o Índice de Con-
fiança do Empresário do Comércio (Icec), medido pela Confederação Nacional 
do Comércio de Bens, Serviços e Turismo (CNC), registrou em maio sua maior 
queda mensal desde o início da realização da pesquisa, em março de 2011. O 
indicador caiu 20,9%, em sua terceira retração consecutiva, e, com 94,5 pontos, 
atingiu o menor nível desde setembro de 2016, chegando à zona de avaliação 
negativa (abaixo de 100 pontos) – o que não acontecia desde março de 2017. Em 
relação ao mesmo período do ano passado, a redução foi de 22,8%.

Com 75 pontos, o indicador que mede a satisfação dos empresários com as con-
dições atuais apresentou retração mensal de 26,5%. De acordo com a pesquisa, 
os comerciantes estão pessimistas, principalmente, com a economia. O item que 
mede este sentimento recuou 32,8% com relação a abril, registrando a maior 
redução na comparação com o mês anterior e atingindo 62,5 pontos – o menor 
patamar desde setembro de 2018. Além disso, para 67,2% dos entrevistados, a 
situação econômica atual está pior do que há um ano. É a maior proporção de 
avaliação negativa desde novembro de 2018.O presidente da CNC, José Roberto 
Tadros, reforça que, assim como aconteceu com os consumidores na última In-
tenção de Consumo das Famílias (ICF), a percepção ainda mais pessimista dos 
comerciantes quanto ao nível atual de atividade econômica está diretamente rela-
cionada ao alastramento da crise provocada pela pandemia de covid-19. 

até 31 de outubro de 2020. Entre as 
decisões acordadas estão: autoriza-
ção do home office, dispensando o 
aviso prévio da alteração no contrato 
de trabalho, com a continuidade do 
vale refeição pelo período em que 
durar o teletrabalho; redução de jor-
nada de trabalho em 25%, 50% ou 
70%, com a correspondente redução 
salarial e a permissão para conces-
são de férias coletivas e antecipação 
de férias individuais.
O acordo vem sendo debatido há 
algum tempo. Segundo o presidente 
da Fecomércio-DF, Francisco 
Maia, a assinatura do termo tem o 
objetivo de evitar demissões e dar 
uma orientação para as empresas 
do segmento. “Estamos vivendo 
um tempo de incertezas. O objetivo 
desse documento é dar informações 
aos empresários de como agir, 

C   om o objetivo de minimizar o 
avanço do novo coronavírus e 
tentar diminuir os impactos 

negativos no setor, além de visar a 
segurança jurídica do empreende-
dor, a Fecomércio-DF assinou no dia 
11 de maio um aditivo emergencial 
da Convenção Coletiva de Trabalho 
(CCT) junto ao sindicato dos traba-
lhadores e aos sindicatos empresa-
riais responsáveis pelos segmentos 
de óticas (Sindióptica); de papelarias 
e livrarias (Sindipel), açougues e flo-
riculturas (Sindigêneros). O período 
de vigência do aditivo é de 3 de abril 
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além do empregado saber seus 
direitos. Enquanto o problema não 
é solucionado, a Fecomércio está 
dialogando com o GDF e BRB para 
amenizar a crise”, informa Maia. O 
acordo também autoriza implantação 
de turnos e plantões, no intuito de 
reduzir o número de pessoas expostas 
à contaminação; prorrogação do 
pagamento do adicional de 1/3 de 
férias e suspensão temporária do 
contrato de trabalho. 
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Francisco Maia
Presidente do Sistema 
Fecomércio-DF: 
Fecomércio, Sesc, Senac
e  Instituto Fecomércio

editorial 

Modernos Bandeirantes

M uitos homens conquistam 
a realização na vida pela 
memória dos obstáculos 

que precisaram vencer. Assim foi 
a odisseia dos bandeirantes mo-
dernos que construíram Brasília. 
O caminhão com 256 migrantes 
trouxe os primeiros pioneiros, que 
traziam poeira vermelha nos olhos 
e sonhos na cabeça.

Saíam de estados do norte e 
nordeste, espremidos na carroce-
ria dos caminhões e rodavam 45 
dias em estradas de terra batida, 
até o local da primeira obra no 
meio do cerrado, para construir 
Brasília. Eram os candangos, mar-
ca registrada que entrou para a 
história e o dicionário. Cadango, 
uma expressão pejorativa nordes-
tina, virou medalha, que destinge 
os pioneiros no Distrito Federal.

A presença de comerciantes e 
empresários que pudessem suprir 
as necessidades básicas era in-
dispensável. Logo o governo criou 
atrativos para os negócios, como 
a liberação de alvarás, diminuição 
de impostos e empréstimos bara-
tos. Surgiu a semente da liberdade 
comercial em uma “Cidade Livre”.

Brasília nasceu junto com o co-
mércio e os serviços para a popu-
lação.

Dez anos depois da inaugu-
ração, um grupo de empresários 
pioneiros de Brasília fundou, em 
4 de outubro de 1970, a Federação 

do Comércio de Bens, Serviços e 
Turismo do Distrito Federal. O co-
merciante, poeta e jornalista New-
ton Rossi, foi o líder, empunhando 
uma bandeira que tanto se identifi-
cava com JK: trabalhar e progredir. 

Nesse duplo aniversário, 60 
anos de Brasília e 50 da Feco-
mércio DF, decidimos fazer nossa 
homenagem contando histórias 
e lembranças da capital do País. 
Veremos relatos comoventes de 
pessoas testemunhas da grande 
epopeia, que nos farão lembrar de 
episódios pouco conhecidos. 

Nossa celebração se faz em 
momento de dificuldades e dor. 
Notícias de mortes, desemprego e 
falências vão dar lugar à emoção 
nessa nossa edição da Revista.

A Cidade Livre, que marca tão 
bem o berço do comércio de Brasí-
lia, se tornou uma cidade-satélite: 
o Núcleo Bandeirante. Foi batiza-
da assim depois que o presidente 
Juscelino Kubitschek viu diversos 
candangos usando calça de brim e 
os chamou de “bandeirantes mo-
dernos”.

Na esteira das certidões de 
nascimento que revelam o em-
preendedorismo comercial dos 
pioneiros, está a crônica da Vila 
Planalto.

Foi a construtora Planalto que 
fez o batismo, por causa da boa 
comida do seu refeitório. O almoço 
da Planalto virou programa de fim 
de semana. 

A história das pessoas é que 
despertam tocantes sentimentos.  
Com eles construímos essa edi-
ção. Uma leitura que vai despertar 
sorrisos e lágrimas de alegria.

Boa Leitura!
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entrevista

FRANCISCO 
ARAÚJO
Por Sílvia Melo

 A luta contra a pandemia do novo 
coronavírus no Distrito Federal ganhou 
um reforço importante em março 
desse ano, quando Francisco Araújo 
Filho assumiu a Secretaria de Estado 
de Saúde do Distrito Federal. Natural 
do Maranhão e graduado em Serviço 
Social pela Universidade Federal de 
Alagoas (UFAL), possui especialização 
em Gestão e Saúde Pública, além de 
vasta experiência em gestão nas esferas 
municipal, estadual e federal. Nessa 
entrevista ele fala sobre as medidas que 
foram e estão sendo implantadas para 
conter o avanço da Covid-19 no DF e o que 
espera da pasta pós pandemia. Também 
fala sobre as parcerias público-privado e 
da importância da população fazer sua 
parte no combate ao coronavírus.
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1- O senhor assumiu a Secretaria 
de Saúde recentemente, em meio 
à pandemia do novo coronavírus. 
Qual foi seu maior desafio?
O desafio maior é o de criar as condi-
ções necessárias para que o sistema 
de saúde do DF atenda à demanda 
provocada pela pandemia, ofere-
cendo condições dignas às pessoas 
atingidas pela Covid-19, bem como 
aos profissionais de saúde que estão 
nessa frente de batalha. Ampliar os 
leitos, tanto de enfermaria, quanto 
de UTIs requer muito planejamento 
e investimento e isto nós estamos 
fazendo com bastante trabalho e 
determinação. Outra frente prepon-
derante é preservar a saúde física e 
psicológica dos nossos profissionais, 
que estão colocando toda sua com-
petência e dedicação para cuidar das 
pessoas. Temos 32 mil profissionais 
ativos, um verdadeiro exército com 
guerreiros incansáveis e que mere-
cem todo apoio efetivo.

2- A experiência que teve como di-
retor-presidente do Instituto de 
Gestão Estratégica da Saúde do 
Distrito Federal (Iges-DF), deu mais 
tranquilidade para assumir o novo 
cargo?
Digo que toda a minha trajetória pro-
fissional como gestor municipal, es-
tadual e no governo federal, faz com 
que me sinta bastante confortável 
em enfrentar esse momento de pan-
demia. Mas não estou sozinho nessa 
batalha. Temos uma equipe bastante 

“Temos 32 mil 
profissionais 

ativos, um 
verdadeiro 

exército com 
guerreiros 

incansáveis e que 
merecem todo 
apoio efetivo.”  

resolutiva e contamos com a coor-
denação e apoio do Governador Iba-
neis Rocha, que tem na saúde e no 
cuidado com as pessoas, sua maior 
preocupação. O governador é um 
gestor que imprime um sentimento 
humanista muito forte na sua gestão 
e isso está latente, principalmente, 
nas principais ações da Secretaria 
de Saúde.    

3- Quando o senhor se tornou se-
cretário de Saúde, o DF contava com 
22 pessoas infectadas pelo novo co-
ronavírus. Esse número aumentou, 
mudando também a forma de con-
taminação. Como está a situação 
atual?
Essa era uma questão previsível 
diante do cenário internacional. Tra-
tamos de traçar planos e perseguir 
metas. Uma delas foi criar leitos de 
UTIs e estruturas de hospitais de 
Campanha para nos prepararmos 
para a demanda, outra foi reforçar 
os recursos humanos e preservar 
a saúde dos nossos colaboradores 
diretos e indiretos. Também nos 
preocupamos em não descuidar do 
dia a dia da saúde. As pessoas não 
adoecem apenas da Covid. Temos a 
nossa rede funcionando e atendendo 
aos pacientes de outras patologias 
e não paramos de fazer as cirurgias 
eletivas, aquelas que são programa-
das, nem as de emergências. Cria-
mos uma rede referenciada para 
pacientes da Covid-19 e separamos 
os outros pacientes.
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4- Inicialmente, os testes para de-
tectar as pessoas infectadas eram 
feitos somente nos hospitais, para 
casos suspeitos quando o pacien-
te apresentava os sintomas. Como 
está sendo realizado agora?
Com a aquisição de testes rápidos 
pela Secretaria de Saúde e também 
alguns fornecidos pelo Ministério da 
Saúde, o DF está conseguindo tes-
tar grande parte da população. São 
pontos de drive-thru, distribuídos em 
regiões administrativas destinados a 
pessoas que estejam sintomáticas e 
agora começamos a fazer essa tes-
tagem de maneira itinerante. O usu-
ário ainda tem a facilidade de agen-
dar o teste pelo site testa.df.gov.br, 
após preencher um cadastro.

5- Qual a importância de ampliar a 
testagem no DF?
Essa testagem em massa objetiva, a 
partir do mapeamento do vírus, tra-
çam estratégias de enfrentamento 
da pandemia e assim podemos evi-
tar o avanço desenfreado do vírus 
entre nossa população. 

6- Em relação aos leitos de UTI, 
como está a situação do Distrito Fe-
deral?
Atualmente, a Secretaria de Saúde 
conta com mais de 283 leitos de UTI 
para pacientes com a Covid-19. Com 
a contratação de recursos humanos 

“

“
 O uso de máscaras, a 
higienização das mãos 

com água e sabão 
ou álcool em gel, e o 
distanciamento, ou 

isolamento para aqueles 
que conseguirem 

realizá-lo, são ações 
que devem fazer parte 

da rotina da população a 
partir de agora.
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e aquisição de equipamentos, está 
sendo possível a abertura de novos 
leitos a cada semana, na rede. Além 
disso, estamos montando hospitais 
de campanha no Estádio Nacional 
Mané Garrincha - com 197 leitos-, 
no Complexo da Papuda – 40 leitos - 
e outro com 106 leitos no Centro Mé-
dico da Polícia Militar. Também, es-
tamos trabalhando para, em breve, 
ter mais um hospital de campanha 
em Ceilândia, nossa maior cidade.

7- Uma questão que preocupa o 
mundo inteiro é a falta de respira-
dores. Como o Distrito Federal tem 
administrado isso?
A rede pública de saúde conta com 604 
respiradores e está em andamento 
a compra de mais 300 novos equipa-
mentos. Estamos, ainda, com uma 
parceria com instituições do Sistema 
S para manutenção e conserto de 
mais de 100 respiradores que estavam 
inoperantes na rede.

8- Essa pandemia está colocando à 
prova o sistema de saúde do Distrito 
Federal. Como o senhor vê o futuro 
da pasta? Haverá mais investimen-
tos?
Toda a crise deixa lições e esta, es-
pecificamente, vai nos ensinar mui-
to. Certamente ninguém deseja uma 
situação como essa, mas temos que, 
diante dos grandes investimentos 

que estão sendo feitos, garantir um 
legado para a saúde do DF. Posso 
citar o exemplo da contratação de 
mais de mil profissionais (Médicos, 
enfermeiros, técnicos de enferma-
gem, entre outros) e a obtenção de 
equipamentos.

9- A Secretaria de Saúde tem rece-
bido doações de EPIs de diversas 
entidades, entre elas as do Sistema 
S, como Sesc e Senac. Qual a impor-
tância das parcerias com as diver-
sas instituições?
Neste momento, todos devem se unir 
no combate à Covid -19. Doações são 
sempre bem vindas e necessárias. Es-
tamos adquirindo R$ 20 milhões em 
EPIs. Esse material é de suma impor-
tância para a segurança dos nossos 
profissionais de saúde que atuam na 
linha de frente, por isso, as doações de 
entidades do Sistema S  vão contribuir 
muito. Só temos a agradecer por tudo 
isso.

10- Com a reabertura de parte do 
comércio, em maio, que cuidados 
a população deve ter para ajudar o 
governo a conter a pandemia?
É importante salientar que indepen-
dente de qualquer coisa, a população 
deve fazer sua parte no combate ao 
Coronavírus. Então, o uso de más-
caras, a higienização das mãos com 
água e sabão ou álcool em gel, e o 

distanciamento, ou isolamento para 
aqueles que conseguirem realizá-lo, 
são ações que devem fazer parte da 
rotina da população a partir de ago-
ra e certamente vão mudar o com-
portamento de todos de agora em 
diante.

10- O que a Secretaria tem feito em 
relação às pessoas em estado de 
vulnerabilidade social para evitar o 
contágio, já que grande parte não 
tem acesso às informações?
A secretaria possui o serviço de 
Consultório de Rua, com equipes 
formadas por médicos de família e 
comunidade, psicólogos, enfermei-
ros, odontólogos, técnicos de enfer-
magem e assistente social. Essas 
equipes têm um trabalho rotineiro de 
atendimento a pessoas em situação 
de vulnerabilidade social. Neste pe-
ríodo de pandemia, e em um traba-
lho de parceira com a Secretaria de 
Desenvolvimento Social, a população 
de rua que está abrigada no Autó-
dromo Internacional Nelson Piquet 
foi testada para Covid-19, além de 
receber acompanhamento médico 
para outras situações.
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O setor de eventos e entretenimento tem sido um dos mais impactados 
pelas medidas de isolamento social geradas por causa da pandemia. 
Toda essa mudança e regras atingiu direta e indiretamente diversas em-

presas que compõem a cadeia produtiva deste segmento, dentre elas produto-
res de evento, empresas de venda de ingressos, artistas, casas de espetáculo, 
entre outros. Em poucos meses, tudo parou. Um dos pontos mais fortes do 
turismo em Brasília é a movimentação e o retorno gerado pelo segmento de 
eventos, que contribui com criação de  empregos e movimenta a economia de 
todo o DF. cuidar de mais cães”, afirma.

O presidente da Fecomércio-DF, Francisco Maia, informa que entre cancelamen-
tos, suspensões e adiamentos, o setor de eventos no Brasil está praticamente 
parado. “Com agendas riscadas, empresários tentam minimizar os prejuízos nos 
próximos meses e manter a esperança de retomada no segundo semestre”, ex-
plica. Ele destaca ainda a parceria do setor produtivo que está se reunindo e se 
ajudando para que as atividades voltem a funcionar de forma segura.

paralisação

EMPRESÁRIOS BUSCAM SOLUÇÕES PARA 
A RETOMADA DOS EVENTOS NO DF
Entre cancelamentos, suspensões e adiamentos, o setor de eventos 
do Distrito Federal é um dos mais prejudicados
Por José do Egito e Daniel Alcântara

Um dos pontos mais fortes do turismo em Brasília é a movimentação e o retorno gerado pelos eventos
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O presidente da Câmara de Econo-
mia Criativa da Fercomércio DF e 
um dos sócios do Capital Moto Week, 
Pedro Affonso informa que a edição 
2020 do Moto Capital, maior encon-
tro de motociclistas da América Lati-
na, foi remarcada para outubro, entre 
os dias 8 e 17. Segundo ele, medidas 
como essa precisam ser pensadas 
e discutidas para o bem da popula-
ção. “Até lá, continuaremos acompa-
nhando a evolução do vírus e atentos 
as orientações das autoridades de 
saúde. Nosso objetivo é que a popu-
lação não seja exposta a riscos”, diz.  
Já o presidente do Sindicato de even-
tos (Sindeventos), Luís Otávio Rocha 
Neves, ressalta que a entidade está 
trabalhando junto ao GDF para evitar 
maiores prejuízos. “Estamos fazendo 
diversas reuniões para debater como 
o mercado vai se comportar após a 
pandemia. Com certeza haverá mu-
danças e elas precisam ser acompa-
nhadas”, explica.

Um dos idealizadores do PicniK, 
Miguel Galvão explica que o plane-
jamento era a realização de quatro 
edições este no. Segundo o produtor,  
cada edição movimenta uma rede 
com pelo menos 220 empreende-
dores criativos, sendo 3/4 residen-
tes das cidades satélites e 2/3 tem a 
atividade que apresentam no evento 
como principal fonte de renda fami-
liar. “Uma parte de nosso negócio é 
levar um público volumoso apto a in-
teragir com esses empreendedores. 
No atual estágio da pandemia, em 
nosso cenário mais otimista, execu-
tamos apenas 1 edição em 2020”, 
contou Miguel.  

O CEO da R2 produções, Wilson Kon-
toyanis, conta que com a incerteza 
do cenário este ano está fazendo a 
empresa viver sua pior situação em 
15 anos de historia. “Infelizmente 
tivemos que desmobilizar parte da 
equipe e isso seria algo impensável 
meses atrás, por exemplo”. Wilson 
conta que os prejuízos imediatos fo-
ram o cancelamento de três eventos 
que ocorreriam em maio e junho. O 
planejamento do Na Praia continua 
sendo feito com os projetos arquite-

tônicos e cenográficos, prospecção 
comercial, contratações artísticas 
e tudo que é do escopo de plane-
jamento. “Mas tomamos algumas 
atitudes justamente para preservar 
nosso público. Entre elas, a abertu-
ra de vendas, que há 5 anos aconte-
cia na primeira semana de maio, foi 
adiada. Estamos buscando o calen-
dário possível e segura”, explicou o 
CEO da R2.

LIVE EM BUSCA DE SOLUÇÕES
Em live promovida pela Câmara de 
Economia Criativa da Fecomércio-
-DF nesta segunda-feira (25), no 
Facebook, Youtube e Instagram da 
Federação, foram discutidas novas 
tendências de mercado e a expec-
tativa de retomada dos eventos na 
capital do País. O presidente da câ-
mara e sócio da Capital Week En-
tretenimento, empresa que realiza 
o Capital Moto Week, Pedro Affonso 
Franco, foi o responsável pela mo-
deração da conversa, que contou 
com a participação do presidente da 
Federação, Francisco Maia, secre-
tários de governo e com o sindicato 
de eventos da cidade. Durante a live, 
os participantes discutiram a possi-
bilidade da realização de eventos hí-
bridos, em um futuro próximo, onde 
uma parte seria realizado online e 
outra presencialmente. O cine Dri-
ve-in de Brasília também entrou em 
pauta, para a realização de shows, 
festivais, congressos e cultos. O es-
tudo de novas tecnologias também 
foi debatida.

O secretário de Cultura e Economia 
Criativa, Bartolomeu Rodrigues, 
disse lamentar muito a condição 
de confinamento, mas, ao mesmo 
tempo, se sente privilegiado por 
estar na posição de tomada de de-
cisão. Bartolomeu afirmou durante 
a conversa que existe um grupo de 
trabalho na secretária para viabili-
zar a retomada de eventos no DF, 
como é o caso do Festival de Cine-
ma de Brasília. “Temos ao nosso 
alcance o único cine Drive-in da 
América Latina, estamos em nego-
ciação para pensar em como o es-
paço pode ser útil para a realização 
do festival”, destacou o secretário. 
Ele também colocou a disposição a 
Concha Acústica para a realização 
de eventos após o período de crise, 
por ser um local aberto e espaço-
so, fazendo com que as pessoas 
possam ter um distanciamento na 
realização de shows, por exemplo.
Já a secretária de Turismo, Vanessa 
Mendonça, destacou o empenho da 
Fecomércio na volta gradual e se-
gura do comércio. Durante a live, a 
secretária informou que a falta de 
eventos impacta todos os setores 
da economia. “Desde o início da 
pandemia temos conversado para 
criar um movimento pelo turismo: 
criando novos produtos e reinven-
tando aquilo que já vinhamos fa-
zendo”, disse. “Também iniciamos 
a questão de tentar remarcar os 
eventos, no sentido de conversar 
com os organizadores para que não 
sejam cancelados, o que seria outro 
prejuízo”, disse.

Presidente da Câmara de Economia Criativa, Pedro Affonso
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serviço

TRABALHANDO DE CASA
Empreendedores mostram as vantagens e desvantagens de adotar 
o sistema home office, devido ao isolamento social
Por Sacha Bourdette

Muitas pessoas têm se per-
guntando quando o trabalho 
vai voltar ao normal e se a 

rotina será a mesma depois da pan-
demia. A verdade é que muitos líde-
res de empresas terão que repensar 
as suas formas e dinâmicas de tra-
balho. O home office que antes era 
adotado no Brasil apenas por algu-
mas áreas, com o coronavírus tra-
balhar de casa virou realidade para 
milhares de brasileiros que exercem 
boa parte de suas funções no com-
putador, ou pelo telefone. Essa foi a 
alternativa encontrada para manter 
os postos de trabalho, a produtivida-
de das empresas e preservar a saú-
de dos empregados. De acordo com 
a pesquisa da empresa de monito-
ramento Hibou, em parceria com a 
plataforma de dados Indico, 59,9% 
brasileiros estão de home office, 
sendo que 41,6% estão usando fer-

tarquias Sul, Felipe Borba, fala da 
experiência de ter que trabalhar de 
casa. “Tivemos que fechar o escritó-
rio. Hoje, somos sete pessoas traba-
lhando de casa. Estamos acessando 
todos os documentos e processos 
remotamente por meio de um sis-
tema em nuvem”, diz. “Lá temos 
todas as ferramentas para trabalhar 
nos arquivos. As reuniões estão sen-
do virtuais e o trabalho está fluindo. 
Já estávamos preparados quando 
a pandemia chegou, com isso con-
seguimos estabelecer uma rotina 
para que todos pudessem trabalhar 
de casa. Um detalhe importante: a 
maioria dos processos tramitam de 
forma eletrônica. Muitos sistemas de 
tribunais estão funcionando”, contou.

Ele detalha ainda como tem sido 
trabalhar com os processos neste 
período. “O Conselho Nacional de 
Justiça emitiu uma norma suspen-

ramentas de videoconferências para 
reuniões.

Esse regime é regulamentado 
pela Lei nº 13.467/2017, mais co-
nhecida como Reforma Trabalhista,  
ao definir e estabelecer as regras 
para o teletrabalho. A legislação cita 
que essa forma é caracterizada pela 
prestação de serviços fora das de-
pendências do empregador, com a 
utilização de tecnologias de informa-
ção e de comunicação que não sejam 
caracterizados como trabalho exter-
no. Dessa forma, os serviços podem 
ser feitos dentro de uma biblioteca, 
de um café ou de uma praça de um 
shopping, por exemplo. Já o termo 
em inglês home office tem por ca-
racterística específica ser dentro de 
casa.

O advogado e sócio-fundador do 
Borba & Santos Advogados Asso-
ciados, localizado no Setor de Au-

Segundo pesquisa, 59,9% dos brasileiros estão de home office
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dendo os prazos. Apesar disso, in-
ternamente os tribunais estão fun-
cionando, e algumas decisões que 
não precisam de audiência, da parte 
e dos advogados, por exemplo, estão 
saindo. Vamos continuar trabalhando 
onde podemos atuar no momento e 
dando suporte aos nossos clientes”, 
detalhou Felipe Borba.

De acordo com o advogado e em-
presário, cada empregado do escri-
tório ficou responsável por sua rotina 
tendo como meta cumprir as deman-
das. “Não estabelecemos horários, e 
sim metas a serem cumpridas. Eu 
não estou trabalhando em horário 
comercial, tenho começado mais 
tarde e fico à noite trabalhando. Cada 
membro da equipe tem a sua manei-
ra desde que cumpra as demandas. 
Fazemos uma reunião semanal para 
alinhar os casos e os clientes. Ainda 
estou tentando encaixar na rotina, é 
questão de costume. Uma das des-
vantagens é que acaba misturando o 
ambiente de casa com o trabalho,aí 
acaba que temos que resolver pro-
blemas o dia inteiro”, comentou.

Para Felipe Borba esse regime 
de trabalho deve alterar a forma de 
muitas empresas atuarem depois da 
pandemia. “É um caminho sem vol-
ta. Muitas empresas vão adotar isso 
em definitivo. Diminuir os espaços 

das empresas, cortar custos.É pos-
sível trabalhar de casa, rendendo 
da mesma forma. Empresas com 
andares alugados já estão pensan-
do entregar os imóveis e encaixar a 
rotina de home office. Nós mesmo 
do escritório de advocacia estamos 
revendo a nossa estrutura física, sen-
timos falta de trabalhar em um am-
biente específico para isso, mas tudo 
é questão de costume. As reuniões 
virtuais também vieram para ficar. 
Não precisamos nos deslocar, pagar 
estacionamento e gastar tempo por-
que basta usar uma ferramenta que 
está na nossa mão”, concluiu.

A co-fundadora da empresa 
55Lab, que presta consultoria espe-
cializada em gestão de mudanças e 
lida com espaços coworkings, Ju-
liana Guimarães, fala desse modelo 
de trabalho. “O home office de hoje 
veio com uma carga maior pelo isola-
mento e para aqueles que têm filhos 
o desafio têm sido maior. Acabaram 
acumulando as duas funções se não 
fosse essa realidade. Já falamos há 
mais de 7 anos de home office, mas 
agora chegou para ficar”, informou. 
“Essa rotina impactou no meu dia a 
dia com os meus filhos, apesar de 
ter o costume trabalhar de casa. Por 
isso, para que essa dinâmica seja 
produtiva tenho seguido algumas re-

gras, como um espaço reversado de 
produção e adotado uma forma como 
se tivesse trabalhando fora de casa. 
Tenho avaliado também o que pode 
ser resolvido por mensagem ou por 
videochamada”, relatou.

Para Juliana nesse momento é 
preciso ser compreensivo e as em-
presas devem se adequar. “É impor-
tante praticar a empatia, pois no meio 
de uma chamada vai ter um cachorro 
latindo, uma criança chorando e ain-
da os empregados com uma carga 
emocional elevada por conta do iso-
lamento”, explica. “A pandemia ace-
lerou os processos que já estavam 
em andamento. Algumas empresas 
já tem uma política de ter menos as-
sentos e de trabalhar de forma hori-
zontal e transparente, sem a ideia de 
salas separadas, por exemplo. Não 
faz sentido alguém que pode traba-
lhar de casa ter que ficar 4 horas no 
trânsito, poluindo a cidade e se des-
gastando. Temos que aproveitar os 
serviços de telecomunicações. Para 
isso, é importante um investimento 
na inclusão digital. É um caminho 
sem volta e as empresas estão mais 
do que na hora de se adequarem”, 
afirmou.

Empresário Felipe Borba fala da experiência de trabalhar em casa

Co-fundadora da empresa 55lab, 
Juliana Guimarães
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reabertura

O  s shoppings do DF reabriram 
no dia 27 de maio e a Feco-
mércio constatou que os cen-

tros comerciais da capital do País 
estão cumprindo as medidas de 
prevenção contra o novo coronaví-
rus, respeitando o decreto publi-
cado pelo governo local. No dia da 
abertura, houve fila nos principais 
shoppings da cidade, mas controla-
da por funcionários dos shoppings, 
alocados para fazer a organização. 
Nos empreendimentos maiores, 
como o Park Shopping, por exemplo, 
as portas de entrada e saída foram 
selecionadas: apenas quatro para 
entrada e duas para saída; com o 
objetivo de controlar melhor o aces-
so de pessoas. As escadas rolantes 
também foram um ponto de atenção 
— tinham avisos no chão alertando 
para o distanciamento de cinco ou 
três degraus, dependendo do centro 
comercial. Nas lojas maiores, como 
as de departamento, a entrada tam-
bém estava sendo monitorada, com 
o intuito de evitar aglomerações.

Para o presidente da Fecomércio-DF, 
Francisco Maia, a reabertura foi um 
sucesso. Segundo ele, os empresá-
rios entenderam a necessidade de 
tomar cuidado, visando a saúde dos 
clientes e funcionários. “Foi muito 
tranquilo a reabertura. Pelo que ve-
rificamos, os estabelecimentos esta-
vam cumprindo todas as medidas – 
essa é a nossa maior preocupação”, 
disse. “Assim, o comerciante trans-
mite tranquilidade ao cliente e de-
monstramos que outros segmentos 
podem reabrir daqui 10 dias, como 

bares e restaurantes, um dos mais 
afetados por essa crise”, conclui 
Francisco Maia.

No Pátio Brasil, foi instalada uma 
câmera de medição de temperatu-
ra, que também contabiliza quantos 
clientes entravam no local – das 13h 
às 14h foram duas mil e trinta pesso-
as que tiveram acesso ao estabeleci-
mento. O Conjunto Nacional também 
está tomando os cuidados necessá-
rios. Foi o shopping que estava mais 
cheio. Avisos fixados no chão alerta-
vam sobre o distanciamento de dois 
metros. O Brasília Shopping, JK Sho-
pping, Taguatinga Shopping e Terraço 
Shopping informaram que adotaram 
todos os protocolos de segurança re-
comendados pela Organização Mun-
dial de Saúde (OMS).

SHOPPINGS REABREM DE FORMA 
SEGURA E ORGANIZADA
Empresários entendem o momento e trabalham seguindo normas de 
saúde, usando máscaras, álcool em gel e respeitando distanciamento  
Por Daniel Alcântara

A superintendente do Taguatinga Sho-
pping, Eliza Ferreira, informou que 
apenas 40 estabelecimentos, das 245 
operações do empreendimento, não 
abriram. “As lojas que não voltaram 
a funcionar tiveram problema com 
o teste dos funcionários. Algumas já 
abrem amanhã”, disse. Sobre o movi-
mento, a superintendente explica que 
a expectativa de clientes foi atendida. 
“Foi um movimento razoável, sem 
muita aglomeração, dentro do espe-
rado. Tomamos todos os cuidados 
possíveis. Não registramos nenhuma 
incidência de febre entre os funcio-
nários e clientes”, informou. A maior 
movimentação no shopping concen-
trou-se nas empresas de telefonia, 
que prestam serviços de manutenção 
de celulares. Mas, segundo Eliza, tudo 
controlado e dentro das normas.

Entrada de clientes nos centros comerciais da cidade está sendo monitorada

Foto:C
ristiano Sergio/Fotoforum
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tecnologia

E  m encontro online promovido 
pela Fecomércio-DF, em suas 
redes sociais, no dia 26 de maio, 

a presidente do Conselho do Magazi-
ne Luiza, a empresária Luiza Helena 
Trajano, comentou sobre como a ino-
vação e a integração entre o físico e 
o digital podem favorecer os empre-
endimentos. Luiza também falou de 
como tem se mobilizado para ajudar 
os micro e pequenos negócios do 
País, com o projeto: Parceiro Ma-
galu. Lá, o empreendedor vende por 
meio da loja da Magazine e recebe 
comissões. A live contou ainda com a 
presença do presidente da Fecomér-
cio-DF, Francisco Maia, e com a me-
diação da jornalista Samanta Sallum.

Francisco Maia agradeceu a presen-
ça da empresária e contou que ad-
mira muito o trabalho realizado pela 
Magazine Luiza. “Estamos buscando 

entender o novo mundo que está se 
formando. Hoje, o e-commerce é um 
fato e a Luiza é uma das maiores en-
tendedoras do assunto”, disse. “Com 
inovação e coragem, a Magazine se 
tornou uma grande empresa, ocu-
pando um espaço enorme na inter-
net. Eu vejo que muitos empresários 
não prestam atenção nesse ponto e 
acabam não se atualizando. Tenho 
uma preocupação enorme com esse 
assunto e gostaria de desafiar os em-
preendedores a pensarem diferente: 
ter uma visão do futuro, em especial, 
pelos tempos em que estamos viven-
do”, comentou Francisco Maia.

INOVAÇÃO

Em sua fala durante a live, Luiza He-
lena Trajano, disse que entende como 
é ser pequeno e depender dos resul-

EM LIVE DA FECOMÉRCIO, LUIZA 
TRAJANO FALA SOBRE INOVAÇÃO
Em tempos de mudança, a empresária Luiza Helena, da Magazine 
Luiza, dá dicas fundamentais para começar no e-commerce 
Por Daniel Alcântara

tados de uma semana para sobre-
viver à próxima. A empresária falou 
ainda da necessidade de adequação 
em momentos de crise. Segundo 
ela, é necessário que o empresário 
entenda o momento e procure ajuda 
de entidades, como a Fecomércio-DF. 
“É preciso ter coragem, aprender de 
novo. Vamos ter uma nova realidade, 
essa é a verdade. O mercado não vai 
ser o mesmo, não vai ter jeito”, disse. 
“Temos que enxergar esse momento 
como uma transição difícil, mas pas-
sível de ser superada: com procedi-
mentos mais eficientes”, destacou.
A Magazine Luiza nasceu no físico e 
foi migrando para o digital. Hoje, o 
empreendimento trabalha com os 
dois modelos em harmonia: um com-
plementando o outro. Em 2019, as 
vendas das lojas físicas da empresa 
cresceram 25%; nas digitais o au-
mento foi de 50%. Só em maio deste 
ano, as vendas tiveram um acréscimo 
de 40% nos sites da loja.
“Quando entramos na bolsa, nossa 
empresa valia R$ 4 bilhões. Foi diante 
dessa crise que decidimos trabalhar 
o digital em complemento do físico. 
Contudo, o mercado não acreditou 
na gente e a empresa chegou a valer 
R$ 400 milhões. Mesmo assim, nós 
enxergamos que daria certo”, disse. 
A empresária contou que foi traba-
lhando com a criação de laboratórios, 
desenvolvendo aplicativos até chegar 
ao modelo de hoje. “Misturamos toda 
a parte de tecnologia e inovação, alia-
dos ao atendimento. Hoje temos um 
sistema integrado, em que o cliente 
pode comprar na loja digital e retirar 
na loja física, ou receber o produto em 
sua casa em até uma hora”, explicou. 
“Hoje, a empresa vale R$ 100 bilhões 
na bolsa.”

Empresária da Magazine Luiza, Luiza Helena Trajano
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setor gastronômico

Daniel Alcântara
Jornalista

setorgastronomico@gmail.com

@setorgastronomico

DIETA? ACHO QUE NÃO!
Depois do hambúrguer de costela, o Ricco Búrguer ata-
ca novamente: Queijo Brie, com catchup de Mirtilo. Deu 
água na boca, né? Eu já experimentei e posso garantir 
que é uma delícia. Você pode encontrar essa iguaria no 
Ifood, ou retirar na loja da hamburgueria, na 206 Norte. 
Vale a pena conferir essa e outras receitas. 

FEIJOADA NA QUARENTENA
Não é porque estamos em casa que não podemos sabore-
ar uma das melhores iguarias gastronômicas do Brasil, a 
famosa feijoada. O restaurante Meire Gontijo, localizado na 
QE 30, do Guará 2 está funcionando por delivery, ou serviço 
de takeout, das 18h às 23h. O prato serve arroz, feijoada, 
farofa, torresmo, couve e laranja. Para pedir, basta ligar: 
3382-6625 ou no Whatszap: 99589-9892

CAMPANHA PARA SALVAR OS 
BARES E RESTAURANTES  
O somatório de prejuízos do segmento de bares, hotéis e restau-
rantes da capital do País é alarmante: são 10 mil empregos perdi-
dos e 400 empresas falidas. Empreendimentos reconhecidos pelo 
público brasiliense, como Fritz e Bier Fass. Desde o fechamento 
do comércio, no mês de março, o setor produtivo vem procuran-
do amenizar os efeitos da crise. No começo de junho, a Fecomér-
cio-DF e o Sindhobar lançaram o movimento Portas Abertas já, 
Retomada Segura — Mais uma campanha para tentar diminuir o 
número de demissões e falências. O presidente da Fecomércio, 
Francisco Maia, diz que as entidades prepararam um protocolo de 
segurança, visando a saúde dos funcionários e do cliente. O im-
portante, segundo ele, é que o empresário tenha uma perspectiva 
para retomar o seu negócio.
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ENTREVISTA COM
CATARINE FREIRE

Catarina Diniz Freire, 24 anos, nasceu em Brasília. Ela diz que até se 
aventurou na faculdade de direito, mas abandonou para ingressar na 
cozinha, sua verdadeira paixão, segundo ela. Trabalha há 6 anos com 
gastronomia, está a frente do Nakombi há 8 meses. Catarina explica 
que trabalhar com comida é sempre deliciado, já que tem que envol-
ver zelo, atenção, respeito e amor. Conversamos um pouco com ela 
sobre a culinária da cidade e como está sendo trabalhar no meio da 
pandemia. Confira. 

Como está sendo trabalhar em gastronomia em plena pandemia? 
Estão oferecendo delivery? 

Já trabalhávamos com delivery, então foi uma adaptação mais tran-
quila; ainda assim, entrar no restaurante e ver mesas e cadeiras va-
zias e empilhadas parte meu coração, porque sou apaixonada pelo 
ato literal de servir o cliente. 

De um tempo para cá, o público de Brasília começou a ficar mais 
exigente com restaurantes e pratos. Em decorrência disso, a alta 
gastronomia está mais evidente para todos. Como você vê esse novo 
momento?

Bom, eu já ousei dizer que Brasília era a cidade do filé com risoto, 
nem sempre bem feito, mas sempre filé com risoto. Infelizmente, ain-
da vejo o público bastante enraizado na velha guarda da cozinha; claro 
que, pouco a pouco, a nova geração de cozinheiros da capital do País 
vêm galgando seu espaço frente ao paladar da população brasiliense. 
Acho que é importante abrir as portas do cenário gastronômico para 
as mulheres, para a comunidade lgbtq+, negros e etc. Acredito que 
nós temos muito a falar, expressar e a cozinhar!

O que é uma boa comida para você?

Comida boa é comida de respeito! Respeito a quem colheu o insumo, 
respeito a vida útil do produto, respeito ao cozinheiro, respeito ao clien-
te, e o principal: respeito a cozinha, ao que a cozinha representa em 
absolutamente todos os níveis.

Catarine Freire - chef do Nakombi

DICA DE LEITURA 
Alimentação saudável sem glúten - Com mais de 100 receitas 
especialmente criadas e completamente isentas de glúten, 
Darina Allen e Rosemary Kearney compartilham sua rica ex-
periência com a gastronomia e a doença celíaca. Sendo ela 
mesma celíaca, Rosemary trabalhou com a renomada chef 
Darina para criar essas receitas de dar água na boca de modo 
a provar que a alimentação sem glúten não precisa ser sem 
sabor e sem graça. De R$ 82, por R$ 61,50, no site da Editora 
Senac-DF

MESA BRASIL
Sindicato dos Supermercados do Distrito Federal (Sind-
super-DF) doou 340 cestas básicas para o programa 
Mesa Brasil Sesc. A doação ocorreu no dia 22 de maio e 
beneficiou cinco entidades sociais cadastradas no Mesa 
Brasil. O presidente do Sindsuper-DF, Gilmar Pereira, 
conta que a iniciativa surgiu pela falta de alimentos para 
muitas famílias. Uma das instituições que recebeu 100 
cestas foi a Associação Positiva de Brasília, localizada no 
Itapoã, e que atende cerca de 150 jovens e idosos.
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somos sistema fecomércio-DF

Parceria com agricultores 
familiares 
Por Sílvia Melo

A Companhia Nacional de Abastecimento (Conab) é parceira do Sesc no 
Programa Mesa Brasil, em âmbito nacional, há mais de 15 anos, doando 
diversos tipos de alimentos como feijão, arroz, hortaliças e frutas. Os pro-
dutos são de programas executados pela Companhia como o Programa 
de Aquisição de Alimentos (PAA), dos estoques públicos, dentre outros. 
Há 3 anos a parceria chegou ao Distrito Federal e atua em conjunto com 
os agricultores familiares do PAA. “Durante esses três anos foram doa-
das mais de 50 toneladas de alimentos e está previsto, para 2020, o forne-
cimento de mais 64 toneladas de produtos. As frutas, verduras e legumes 
vão direto do pequeno produtor familiar para o Mesa Brasil, e como são 
colhidos na véspera das entregas, é garantida a qualidade das entregas”, 
destaca Rafael Bueno, superintendente regional da Conab do Distrito Fe-
deral e Entorno. “O Mesa Brasil é, sem dúvida, um dos programas de 
grande relevância e alcance social no país, e um excelente instrumento 
de apoio no segmento de distribuição do alimento, com qualidade, para 
quem realmente precisa. Com isso, auxilia o Governo Federal, por meio 
da Conab, na busca de garantir o suprimento alimentar e nutricional de 
inúmeras pessoas que necessitam de apoio para sua alimentação.   

Evitando o desperdício 
Por Sílvia Melo

Parceira do Mesa Brasil desde 2008, a empresa Brasnica Frutas Tro-
picais intensificou as doações de frutas cítricas durante a pandemia 
chegando a doar 8 mil quilos de frutas por semana. De acordo com 
o supervisor de produção da empresa, Isidório Garcés Neto, o pedi-
do de frutas cítricas foi feito pela coordenadora do programa. “Temos 
doado nesse período de pandemia muitas frutas cítricas, como limão 
e laranja. Conversei com a coordenadora do programa durante uma 
visita que ela fez aqui na empresa e ela pediu que a gente intensificasse 
esses dois produtos para atender uma instituição de idosos”, explicou. 
Para Isidório, o programa ajuda a evitar o desperdício de alimentos. “O 
programa é muito bom porque além da gente ajudar as instituições, 
ajudamos nós mesmos, pois trabalhamos com frutas e sobram mui-
tas que podem ser aproveitadas. Essa parceria com o Mesa Brasil é 
boa demais porque a gente tem onde escoar essa mercadoria e assim 
evitamos jogar fora”, afirma. A Brasnica surgiu em 1967, quando Yuji 
Yamada iniciou o plantio de banana, maracujá e verduras na cidade de 
Registro (SP). Ampliou sua produção para outras regiões do país e, em 
1996, inaugurou seu primeiro distribuidor em Brasília. Supervisor de produção da Brasnica, Isidório Neto

Superintendente regional da Conab, Rafael Bueno

O Mesa Brasil Sesc é um programa nacional de segurança alimentar e nutricional de combate 
à fome e ao desperdício de alimentos. Implementado em 2003 no Sesc-DF, beneficia 
atualmente mais de 60 mil pessoas em 328 entidades sociais atendidas. Em meio à pandemia 
do novo coronavírus, o Mesa Brasil continua realizando o seu serviço. As arrecadações 
podem ser feitas na Sede Logística do Sesc (SIA, Trecho 4, lotes 115/1160). A instituição 
recebe e distribui os mantimentos para as instituições que dependem dessa ajuda. 
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Cinco perguntas 
para Lucimar
Santos

Formada em Administração de Empresas e pós-gradu-
ada em Comércio Exterior, Lucimar Santos trabalha no 
Sesc-DF, onde coordena o Programa Mesa Brasil há 5 
meses.

Como funciona o Mesa Brasil?

O programa funciona como uma rede de solidariedade 
de combate à fome e ao desperdício de alimentos. Re-
cebemos e distribuímos os mantimentos para as insti-
tuições que dependem dessa ajuda

Qual o objetivo do programa?

Os principais objetivos são combater o desperdício de 
alimentos e reduzir a fome, contribuindo assim para di-
minuir a desigualdade social no país 

Quem pode colaborar? 

Atacados, supermercados, hortifrutigranjeiros, pada-
rias, indústrias, restaurantes, pessoas físicas, distri-
buidoras de alimentos e empresas que queiram doar 
alimentos. O Mesa também recebe produtos de higiene, 
limpeza e também gás de cozinha.

Como está sendo a atuação do programa nesse 
momento de pandemia? 

Durante o coronavírus temos muitas de-
mandas de instituições querendo ser 
beneficiárias do Programa, por isso 
necessitamos aumentar o número de 
doadores para poder atender a todos 
que estão precisando.

Como funcionam as doações por meio 
das lives?

As doações são feitas através das lives 
do Fome de Música, que reali-
zada a arrecadação e divide 
os valores com todos os 
Estados que têm o 
Programa Mesa 
Brasil para 
aquisição de 
alimentos 
e distribui-
ção para 
as entida-
des. 

Mãos que ajudam
Por Sílvia Melo

A associação Mãos que Criam, localizada na Estrutural, 
é uma das instituições que recebe doações do Progra-
ma Mesa Brasil. Formada por costureiras de diversas 
localidades, mas principalmente da Cidade Estrutural, 
elas se mantêm com a fabricação de diversos tipos de 
roupas sob encomenda. “Atendemos empresas que 
terceirizam o trabalho. Somos uma entidade sem fins 
lucrativos criada para gerar renda para as mulheres 
associadas”, explica Marlene Leal, presidente da asso-
ciação. Em meio à pandemia do novo coronavírus e com 
o fechamento do comércio e de algumas empresas, as 
associadas ficaram sem renda e precisaram de suporte 
extra do programa. Como agradecimento, a instituição 
decidiu doar ao programa máscaras, toucas, aventais 
e bolsas para carregar alimentos produzidas pelas as-
sociadas. “Entendemos que o isolamento é necessário, 
mas existe o grupo de suporte e demorou para a gente 
entender que nós poderíamos doar suporte também, 
assim como outros profissionais. Então nos comprome-
temos a também oferecer ajuda, ao invés de só buscar 
ajuda”, destaca a presidente. “Vi uma reportagem na TV 
e percebi a dificuldade do Mesa Brasil de atender tantas 
pessoas que necessitam. Então me senti na obrigação 
de realmente tentar ajudar, nem que seja com pouco. 
E é o que a gente está fazendo agora. Tudo que a gente 
produz, uma parte é para o Mesa Brasil. Já temos mais 
doações para fazer de toucas e máscaras”, afirma. “O 
Mesa Brasil sempre esteve conosco. Eu acho que esse 
é um momento de se sensibilizar, de ajudar o próximo”, 
conclui Marlene. As doações da associação serão desti-
nadas a entidades cadastradas no programa.

Por Sílvia Melo

Presidente da Associação Mãos que Criam , Marlene Leal
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CÂMARA DE MULHERES EMPREENDEDORAS 
ASSINA ACORDO PARA OFERTAR CURSOS
A parceria é com a maior rede de apoio a empresárias do Brasil: 
Instituto Rede Mulher Empreendedora

Por Daniel Alcântara 

ACâmara de Mulheres Em-
preendedoras e Gestoras de 
Negócios da Fecomércio-DF 

completou um ano de atuação, no dia 
7 de maio. Para celebrar a data, o gru-
po assinou um termo de parceria com 
o Instituto Rede Mulher Empreende-
dora (RME). O objetivo do acordo é o 
de consolidar o Programa “Ela Pode” 
no Distrito Federal – projeto que tam-
bém conta com o apoio do Google. A 
iniciativa visa a capacitar 135 mil mu-
lheres até o final de 2020, garantindo 
independência financeira e poder de 
decisão sobre seus negócios e vidas. 
O programa aborda temas como: co-
municação, liderança, negociação, fi-
nanças, networking, marca pessoal e 
ferramentas digitais.

O presidente da Fecomércio-DF, 
Francisco Maia, destaca que essa 
assinatura é uma conquista enorme 
para o fomento do empreendedoris-
mo feminino na capital do País e em 
todo o Brasil. “A Câmara de Mulheres 
de nossa Federação tem contribuído 
muito para melhorar o ambiente de 
negócios para as mulheres. Foi a pri-

A Revista Fecomércio entrevistou a 
presidente da RME, Ana Fontes, para 
saber um pouco mais dessa parceria e 
sobre o programa Ela Pode. Veja:

O que é a Rede de Mulher Empreen-
dedora (RME)?
Criada em 2010, a Rede Mulher Em-
preendedora é a primeira e maior 
rede de apoio a empreendedoras do 
Brasil. Hoje, são 750 mil pessoas co-
nectadas em rede. O objetivo é fomen-
tar o protagonismo feminino no em-
preendedorismo, auxiliar quem quer 
empreender e quem quer se inserir 
no mercado de trabalho. Também 
são ofertados eventos, como a Virada 
Empreendedora e o Fórum Empreen-
dedoras. A RME conta ainda com um 
programa de aceleração: RME Acele-
ra, que consiste em cursos intensivos 
para quem quer empreender. 

O que é o Projeto Ela Pode?
O programa é uma iniciativa sem fins 
lucrativos que visa a impactar mulhe-
res por meio de capacitações oferta-
das, gratuitamente, a quem deseja ex-
pandir ou iniciar um empreendimento 
e ingressar no mercado de trabalho. 
Ele foi criado pelo Instituto Rede Mu-
lher Empreendedora - braço social da 
RME, com o apoio do Google. O pro-
grama é aplicado por voluntárias, com 
experiência na área do empodera-
mento e empreendedorismo feminino. 

Quantas mulheres já foram qualifica-
das e qual a expectativa de público do 
projeto? 
Até o momento, mais de 82 mil mu-
lheres foram qualificadas. A expecta-
tiva é que, até o fim do projeto, sejam 
qualificadas 135 mil mulheres de to-
das as regiões do Brasil.

meira câmara empresarial que criei 
em meu mandato e sinto muito or-
gulho de saber que em um ano foram 
realizadas conquistas maravilhosas”, 
diz Maia. “Esse acordo é um marco 
para a nossa Federação”, ressaltou. 
A presidente da câmara, Beatriz Gui-
marães, diz que as capacitações do 
projeto serão oferecidas gratuitamen-
te para as 64 conselheiras do grupo; 
empresárias que compõem a base 
sindical da Fecomércio; parceiras 
institucionais da câmara e mulheres 
em situação de vulnerabilidade social, 
que também terão acesso ao projeto. 
“Como presidente da Câmara de Mu-
lheres da Fecomércio, fico muito feliz 
com a assinatura deste termo. A RME 
é a maior rede de empreendedorismo 
feminino do Brasil. Acredito que essa 
ação ajudará milhares de mulheres 
no DF”, informa Beatriz. “É uma par-
ceria inédita no sistema Fecomércio, 
o que demonstra quanto o sistema 
empresarial pode apoiar as mulheres 
que tem vontade de entrar no mundo 
dos negócios e oportunizar condições 
para o seus sonhos se tornem reali-
dade”, conclui Beatriz. 

novidades da base

(da esq. para dir.) assessora da Fecomerio-DF, Caetana Franarin; representante 
da RME, Adriana Rodrigues; presidente da Federação, Francisco Maia; presidente 
da RME, Ana Fontes e presidente da Camara de Mulheres, Beatriz Guimarães
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MERCADO DEVE DEMORAR MAIS DE 9 MESES 
PARA VOLTAR AO NORMAL, DIZ EMPRESÁRIOS
Mesmo com pessimismo, lojistas mudam a mentalidade e investem 
em novos rumos para chegar até o cliente

Por Daniel Alcântara

Para levantar dados e traçar 
estratégias econômicas, a Fe-
comércio-DF solicitou uma 

sondagem para o Instituto Opinião 
Informação Estratégica, em parceria 
com a Sphinx Brasil, sobre o impacto 
da pandemia do novo coronavírus na 
economia brasiliense. O levantamen-
to é atualizado diariamente, por meio 
de questionário aplicado por telefone. 
Do dia 25 até o dia 29 de maio, foram 
ouvidos 105 empresários. Uma das 
perguntas feitas foi qual a percepção 
de tempo dos empresários para que o 
mercado volte à normalidade. Na ava-
liação da maioria (33,7%), a normali-
dade só deve voltar após 10 meses ou 
mais. Na média, os empreendedores 
acreditam que vai levar 9 meses e 
meio para o mercado retomar a situ-
ação anterior. 

Os mais otimistas (5,8%), acreditam 
em um prazo de 8 a 9 meses para 
situação se normalizar. Para 3,5%, 
vai levar 4 a 5 meses. E para 27,9%, 
tudo deve voltar ao normal em menos 

ciamento. Acredito que com o tempo, 
essas medidas gerarão confiança nas 
pessoas, para que voltemos a norma-
lidade”, explica Francisco Maia.

A pesquisa reforça que, de fato, os 
empresários estão tomando os cui-
dados possíveis. De acordo com per-
gunta de múltipla escolha, sobre as 
medidas que estão sendo tomadas, 
97,1% afirmaram disponibilizar más-
caras para todos os colaboradores; 
86,7% responderam ter álcool em gel 
na entrada da loja e próximo ao caixa.
Os empreendedores também estão 
tentando mudar a mentalidade e in-
vestir em novos rumos para chegar 
até o cliente. Segundo a sondagem da 
Fecomércio, 14,6% das empresas en-
trevistadas disseram que investiram 
em delivery; 15,8% acrescentaram a 
retirada no balcão; 12,9% entraram 
no mundo digital e 17% já realizavam 
alguns desses serviços. Neste univer-
so, 81,2% responderam que vão conti-
nuar com essas modalidades após a 
pandemia. 

de 4 meses. Sobre o fluxo de clientes 
nos estabelecimentos após a reaber-
tura, o sentimento também não é de 
otimismo: 13,3% responderam que 
as vendas aumentarão em função da 
demanda reprimida; 12,4% disseram 
que voltará a ser como antes da CO-
VID-19; 30,5% afirmaram que o fluxo 
diminuirá por conta do medo do con-
tato social; 40% responderam que a 
falta de dinheiro será preponderante 
para os clientes não irem as lojas e 
3,8% não souberam avaliar.
Na avaliação do presidente da Feco-
mércio-DF, os empresários enten-
dem o atual momento da economia 
e estão tomando todos os cuidados 
necessários para que os funcionários 
e clientes estejam protegidos contra a 
contaminação do vírus. “No dia 27 de 
maio, a Fecomércio acompanhou a 
reabertura dos shoppings da cidade. 
Notamos um movimento abaixo do 
esperado e os empresários cumpri-
ram todas as determinações de se-
gurança: uso de máscaras, álcool em 
gel, aferição de temperatura e distan-
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adaptação

REINVENÇÃO NOS NEGÓCIOS
Empresas do Distrito Federal se adaptam e passam 
a faturar durante a crise do novo coronavírus
Por Sacha Bourdette

Determinados setores do co-
mércio do Distrito Federal 
registraram um aumento 

nas vendas na contramão da crise 
econômica gerada pelo Novo coro-
navírus. Alguns estabelecimentos 
incorporaram o serviço de entrega 
e outros precisaram fazer novas 
contratações, como nos supermer-
cados e restaurantes. Apesar dos 
reflexos negativos das restrições, o 
delivery tem sido a solução para que 
as vendas não parem.

A rede de supermercados Veneza 
possui cinco unidades no DF e o ser-
viço de entrega aumentou em 700%. 
O diretor administrativo do Super Ve-
neza, Jefferson Macedo, explica esse 
salto. “No primeiro mês tivemos um 
crescimento de 32% em termos ge-
rais pela corrida de abastecimento. 
As vendas online aumentaram em 
700%. Tivemos que contratar al-

gumas pessoas, cerca de 80, e dar 
afastamento para quem era do gru-
po de risco”, relatou.
O empresário Alexandre Santos, 
mais conhecido Geleia, é proprie-
tário da rede de hamburguerias Tá 
Doido Burguer, Geleia e O Concor-
rente. Segundo ele, das 15 lojas 10 
estão podendo funcionar por meio de 
entregas. O empresário não demitiu 
nenhum dos seus 170 empregados e 
apenas precisou realocar as equipes. 
“Tivemos loja com um aumento de 
800% nos pedidos através de aplica-
tivo. Se antes eram 80 entregas, hoje 
estamos recebendo 250 pedidos em 
um estabelecimento. Aceleramos 
também para ajudar, a inauguração 
de três restaurantes em Águas Cla-
ras, Guará e Samambaia. O Tá doi-
do burguer do Setor Comercial Sul, 
com sanduíches a R$ 10, teve um 
aumento significativo no delivery. Em 

10 dias crescemos 300%”, revelou.
A empresa A Tal da Bebida, locali-
zada no Lago Norte, registrou um 
crescimento de 150% nas entregas. 
O proprietário Guilherme Sette, teve 
que contratar mais funcionários. 
“Trabalhamos com mais de 2 mil 
itens na loja, desde bebidas alcoóli-
cas a álcool em gel, é um mercado. 
Com o isolamento social, os nossos 
pedidos aumentaram em 150%. Tive 
que contratar mais que o dobro de 
funcionários. Como eu já tinha uma 
estrutura foi relativamente fácil, mas 
as lives de fim de semana ajudam 
tanto nas vendas que até atrapa-
lham. Eram dois pedidos por minuto, 
tive que colocar um funcionário só 
para apertar o botão de aceitar. Em 
um sábado tivemos 500 entregas. 
Hoje estou com 16 motobys próprios 
e coloco mais 6 no sábado para dar 
conta com rapidez”, contou.

Empresário da rede de hamburguerias Geléia e Ta Doido Burguer, Alexandre Santos Fotos: Divulgação
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REINVENÇÃO

Quando o assunto é reinvenção, o 
empresário Flávio Mikami, têm dois 
exemplos de adaptação. Das suas 
nove empresas, oito tiveram que 
fechar, apenas a sua agência de 
publicidade está funcionando por 
meio de home office. Entretanto, ele 
conseguiu mudar o negócio de duas 
empresas. Com isso, ele não demi-
tiu nenhum dos seus funcionários. 
No Espaço 365, na 705 Norte, que 
funciona como coworking, ele trans-
formou em um serviço de delivery.  
“Com o fechamento do comércio ti-
vemos que parar as nossas ativida-
des e a nossa receita chegou a zero. 
Então, pensamos e agimos rápido. 
Transformamos o negócio em ser-
viço de entregas. Os nossos colabo-
radores fazem as compras conforme 
os pedidos em mercados, pet shops e 
farmácias, por exemplo. Eles trazem 
os produtos e aqui no espaço faze-
mos a higienização e triagem antes 
da entrega. Com isso, conseguimos 
manter toda a equipe”, revelou.

“Já recebemos cerca de 100 pedidos 
via telefone (61 99258-3678), What-
sapp (61 3181-0630) e Instagram (@
espaço365.coworking). Fazemos 
uma comanda e mandamos ao 
cliente que pode pagar por meio de 

transferência ou no cartão de débi-
to. Se a pessoa der 10% a receita vai 
100% para os colaboradores, e se for 
15% doamos também uma máscara 
para um hospital e se for 20% ajuda-
mos o Instituto Carinho, de Ceilân-
dia. Priorizamos o comércio local. 
Começamos a operacionalizar na 
primeira semana de pandemia e os 
pedidos estão cada vez aumentando 
pela propaganda boca a boca. A mi-
nha outra empresa a Top Troféus se 
adaptou também. Como temos uma 

Proprietário da A Tal da Bebida, Guilherme Sette

impressora de corte a laser, esta-
mos produzindo máscaras e prote-
tores de acrílico para caixas de su-
permercados e carros de transporte 
por aplicativo. Não estamos venden-
do como antes, mas conseguimos 
manter as contas e os empregados”, 
completou Flávio.

FARMÁCIAS

As farmácias também estão entre os 
setores que tiveram boas vendas. O 
presidente do Sindicato do Comércio 
Varejista de Produtos Farmacêuticos 
do Distrito Federal (Sincofarma-DF), 
Francisco Messias Vasconcelos, ex-
plica como foi o crescimento. Ele 
possui ao todo 18 farmácias no DF. 
“No mês de março tivemos um au-
mento em torno de 60% a 70% nas 
vendas, foi o Natal das farmácias. A 
curva foi subindo por conta da notícia 
do coronavírus. Álcool em gel, vita-
minas, máscaras, própolis tiveram 
bastante saída, foi uma correria. Já 
medicações com receita não estão 
saindo, pois a população está dei-
xando de ir aos hospitais por medo 
do contágio. Agora em abril percebe-
mos uma queda, mas com o anúncio 
da obrigação do uso de máscaras te-
remos um outro patamar de vendas. 
Estamos trabalhando para adquirir 
mais máscaras com licença da An-
visa para vender”, destacou.

Dono do Espaço 365, Flávio Mikam

Fotos: D
ivulgação
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CAPITAL DA 
ESPERANÇA
Brasília completou 60 anos 
em quarentena. Nesta edição, 
empresários pioneiros explicam 
como negócios resistiram ao 
tempo e podem superar mais 
uma fase difícil
Por Carolina Oliveira e José do Egito

capa
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Para que Brasília fosse ergui-
da, foram necessárias pesso-
as que não tivessem medo de 

apostar no desconhecido. Mais do 
que acreditar, os primeiros cons-
trutores da nova capital tiveram que 
investir dinheiro, vencer as adversi-
dades do tempo. Ao longo dos anos, 
os pioneiros também lutaram contra 
crises econômicas para que as em-
presas pudessem ajudar a levantar a 
cidade, em meio a poeira e cerrado. 
Apenas seis décadas depois de ser 
inaugurada, a jovem capital Federal 
já guarda lembranças que enchem o 
coração dos brasilienses, nascidos 
aqui ou não. A Fecomércio ouviu re-
latos que trazem brilho ao olhar de 
quem viveu na cidade e hoje acom-
panha de perto uma das maiores 
crises enfrentadas em todo a histó-
ria: a pandemia do Novo coronaví-
rus, que obrigou parte do comércio 
local a fechar as portas por mais de 
dois meses.ações sobre o novo co-
ronavírus.

Quem conhece superação é o em-
presário Eujácio Cristiano de Olivei-
ra, 79 anos. Ele abriu uma das pri-
meiras lojas de vidro da capital, há 
61 anos. A empresa chegou a forne-
cer materiais para diversos monu-
mentos históricos. “Forneci vidros 
para o Palácio do Planalto, o Palácio 
da Alvorada, a Torre de TV, alguns 
ministérios (cada um gastava 5 mil 
m² de vidro), a Universidade de Bra-
sília (UnB), o Hospital Sarah Kubits-
chek, a Estação Rodoviária e outros 
pontos importantes, além de casas 
populares”, orgulha-se. Nascido em 
Brazlândia, numa época em que a 
cidade ainda fazia parte do território 
de Goiás, o empresário é figura mar-
cante da capital. Ele trabalha desde 
os 13 anos e está por trás do grande 
império de vidros e espelhos que a 
Vidraçaria Planalto se tornou.
Afastado dos negócios por questões 
de segurança, seu Eujácio conta 
com apoio irrestrito do filho Adney 
Oliveira. Mesmo vivendo em tempos 
de incertezas, coragem é o senti-
mento que o filho, esbanja. Hoje, é 
ele quem toca os negócios da loja 

localizada na Rua 10 da Vicente Pi-
res. Para Adney, a maior dificulda-
de enfrentada atualmente é a crise 
econômica, mas ele não se assusta 
porque, ao longo de mais de cinco 
décadas, viu seu pai superar dificul-
dades, inclusive no golpe militar e 
na tentativa de mudança da capital 
Federal para o Rio de Janeiro. “Meu 
pai contou várias histórias que hoje 
servem de inspiração pra gente. 
Como quando ele fez serviços para 
a construção de Brasília, mas ainda 
não tinha sido pago por muitos. Com 
a tomada do controle pelos militares, 
ele foi cobrar o pagamento e acabou 
sendo preso. Depois, verificaram 
que meu pai estava certo, liberaram 
ele e tiveram que pagar”, revela.
No começo, a Vidraçaria Planalto 
atuava na construção civil. Após 61 
anos, é focada em obras e reformas 
domésticas. A empresa está na ter-
ceira geração de clientes, e é co-
mum atender membros da mesma 
família que criaram vínculo com a 
marca. Com a história e experiência 
alcançada com muita dificuldade, 
Adney explica que novamente será 
preciso recomeçar. “Assim como 
em outras vezes em que tivemos 
que recomeçar vendendo cami-
nhão e caminhonete para manter 
tudo religiosamente em dia, assim 
faremos novamente. Meu pai já re-
começou, com muita força. Acredito 
que vamos voltar mais fortes ain-
da. O comércio vai tomar um rumo 

bom, vamos superar”, acredita. A 
vidraçaria Planalto está dentro dos 
serviços considerados essenciais e 
funcionou comequipe reduzida no 
momento em que grande parte do 
comércio no Distrito Federal estava 
fechado.
Proprietária do restaurante Dona Ju, 
em Taguatinga, Jucélia Picusa está 
enfrentando seu maior desafio. O 
estabelecimento funcionava há qua-
tro anos e quando estava preparan-
do uma expansão para Águas Cla-
ras, veio o decreto que determinou 
o fechamento de restaurantes no 
DF. Com 52 funcionários, a maioria 
teve seus contratos pausados. Para 
não deixar os funcionários na mão, 
ela buscou empréstimo em banco 
para poder dar férias para os que 
tinham direito. “Eu não vou deixá-
-los na mão, eles são minha família. 
Eles acreditam em mim e por isso 
nós vamos nos reerguer juntos”, 
afirma. Com as mudanças, o novo 
restaurante de Águas Claras inau-
gurou em maio apenas com delivery. 
“Essas famílias dependem de mim. 
Estamos trabalhando juntos para fa-
zer dar certo”, afirma. Para o futuro, 
ela não faz muitos planos. “Estamos 
vivendo um dia de cada vez, essa 
pandemia veio para nos mostrar 
que não temos a verdade absoluta 
sobre nada. Estamos nos organizan-
do para enfrentar o momento, mas 
sem saber como vai ser. Tudo que 
sei é que vamos superar”, conclui.

Dono da Vidraçaria Planalto, Eujacio Oliveira

Fotos: D
ivulgação
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REFERÊNCIA DE SUPERAÇÃO

É por histórias como essas que, ao 
completar 60 anos, Brasília colecio-
na inúmeras referências de supe-
ração. A própria criação da cidade, 
apesar de prevista na constituição 
de 1923, foi muito questionada e 
ameaçada por diversos movimen-
tos da época. Após a decisão do ex-
-presidente Juscelino Kubitschek, a 
capital do Brasil foi construída em 
poucos anos e nem todos acredi-
tavam que essa empreitada seria 
sucedida. A cidade de Brasília co-
meçou a ser pensada mais de um 
século antes. Nem todos sabem, 
mas as primeiras menções ao nome 
datam de 1822. José Bonifácio de 
Andrada e Silva, presidente da As-
sembleia Constituinte de 1823, in-
cluiu a mudança da capital nos pla-
nos nacionais. O presidente Getúlio 

Vargas chegou a debruçar-se na 
ideia duas vezes sobre a ideia. Con-
tudo, só Juscelino Kubitschek con-
seguiria concretizar o sonho.
A cidade foi planejada pelo urbanista 
Lúcio Costa, sob orientação do ar-
quiteto Oscar Niemeyer. Diferente da 
maioria das cidades do mundo, seu 
plano urbanístico foi planejado desde 
o início. O projeto da construção de 
Brasília é reconhecido como um dos 
mais completos e modernos de todo 
o mundo. Brasília é uma cidade sin-
gular desde a sua concepção, arqui-
tetura, cultura e plano urbanístico. A 
capital desperta tantos sentimentos 
nos moradores, nasceu da luta, suor, 
esperança e sacrifício de muitos tra-
balhadores que viam nesse local a 
chance de uma vida melhor. De lá 
para cá a cidade cresceu, viveu dias 
de glória e criou uma identidade.

De acordo com a professora do De-
partamento de História da Universi-
dade de Brasília, Albene Kleme, JK 
enfrentou muitos obstáculos para 
concretizar a construção da capital. 
“A descrença na potencialidade da 
engenharia brasileira em solucionar 
problemas técnicos como o “enchi-
mento” do Lago Paranoá, além de  
acusações de corrupção são pontos 
que iam contra o projeto. Todavia, 
Brasília, a Capital da Esperança, é 
uma realidade no Planalto  Central 
do País e  uma prova da capacidade 
de trabalho do povo, do candango,  
dos técnicos, engenheiros, funcio-
nários públicos, comerciantes, em-
presários – quando não estão sob 
uma subordinação mental do colo-
nizado”, afirma.
Para a jornalista Márcia Zarur, que, 
entre outras atividades, dedica sua 
profissão ao estudo das origens, do 
povo e do comportamento atual da 
cidade, Brasília foi construída por 
diversas mãos para dar a sensação 
de liberdade a quem mora aqui. “A 
cidade nasceu de um sonho e da ou-
sadia de JK, que conseguiu concreti-
zar a nova capital no interior do país, 
no meio do cerrado. Uma cidade 
tão especial que é considerada pelo 
mundo inteiro um Patrimônio da 
Humanidade. É até difícil dizer por-
que Brasília é tão especial. Acredito 
que um dos motivos é a essência de 
liberdade que emana da cidade. Os 
prédios erguidos sobre pilotis dão 

Comércio de Brasília na década de 60

capa

Candangos chegando na nova capital
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ao pedestre a possibilidade de esco-
lher o caminho que quiser. A noção 
de que o chão é de todos! No outro 
extremo o céu que, pelos prédios 
baixos da cidade, pode ser visto de 
qualquer lugar e encanta pelas co-
res únicas e nos faz, sem exagero, 
ter o pôr do sol mais bonito do mun-
do”, afirma.
Empresários ao redor do mundo 
todo são unânimes em afirmar que 
a tarefa de empreender é difícil. Em 
tempos de uma doença que mudou 
a rotina de todo o planeta e ame-
dronta por sua letalidade, isso pare-
ce ter ficado bem mais complicado. 
No entanto, quem conseguiu ven-
cer os principais desafios impostos 
nessa longa trajetória, mesmo que 
com problemas muito diferentes do 
que é vivido hoje, relata que um bom 
começo é traçar objetivos claros e 
estar sempre preparado para o ele-
mento surpresa.
São várias as histórias de comer-
ciantes que vieram construir a his-
tória de Brasília e passaram por 
problemas ao longo da história. A 
atuação de destaque no Distrito 
Federal oferecendo produtos e ser-
viços de qualidade, com tradição 
desde 1960 no mercado, é a marca 
do grupo formado pela Pinheiro Fer-
ragens. A empresa fornece mais de 
dois mil produtos, entre chapas de 
aço, vergalhão, tubos, telas e perfis 
à pronta entrega. Tudo isso funciona 
desde a época de fundação da ca-
pital Federal. O empresário Getúlio 
Pinheiro de Brito chegou a terras 

candangas a convite de JK. Aqui, 
ele fincou raízes, forneceu material 
para a construção dos prédios da 
capital e prosperou ao lado da mu-
lher, filhos e netos.
Quando Getúlio Pinheiro de Brito, 
89 anos, chegou à Brasília, a futura 
capital do país ainda era um gran-
de canteiro de obras. Assim como 
ele, os primeiros habitantes eram 
pessoas de diversas regiões do 
País, principalmente do Nordeste. O 
maranhense veio ocupar parte das 
terras, antes dominadas pela flora 
e fauna do cerrado, a convite do pre-
sidente Juscelino Kubitschek, justa-

“É até difícil dizer 
porque Brasília 

é tão especial. 
Acredito que 

um dos motivos 
é a essência de 
liberdade que 

emana da cidade”

Márcia Zarur, 
Jornalista

Estudiosa de Brasília e jornalista, Márcia Zarur

Acampamento de pioneiros no Núcleo Bandeirante
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mente para fornecer matéria-prima 
para as primeiras construções no 
Distrito Federal. A partir daí, seu 
Getúlio montou o próprio negócio e 
se tornou um grande empresário do 
setor de ferragens. Depois de muito 
tempo de trabalho, preparou a em-
presa para os filhos e os netos, que 
hoje a administram.
A diretora executiva da Ferragens 
Pinheiro, Janine Brito, conta que as 
inúmeras dificuldades, próprias das 
precárias condições de transporte 
no início da década de 60, serviram 
de lição e ajudaram a construir uma 
empresa sólida capaz de superar 
crises como a que vivemos atual-
mente. Segundo ela, é hora de re-
planejar. “De lá pra cá enfrentamos 
a ditadura, Plano Real, plano Collor. 
Vivemos várias dificuldades até o 
Brasil contemporâneo, vamos dizer 
assim. Obviamente que queríamos 
estar comemorando o aniversário 
de Brasília, no último dia 21 de abril, 
de outra forma. Mas toda essa cri-
se nos fez perceber que sobrevivem 
aqueles que usufruem de uma boa 
gestão e são capazes de colocar no 
planejamento surpresa”, conta.

Segundo Janine, não é possível tra-
çar grandes objetivos sem prever 
“tempestades” durante a jornada. 
“O que estamos vendo é que muitas 
pessoas estão blindando o patri-
mônio e perdendo a empresa. Uma 
forma de inadimplência para não 
pagar impostos e decretar falência. 
Sou contra. Agora é hora de ven-
der aquele carro que compramos 
quando tudo estava bem. De vender 
aquele terreno que deu pra comprar 
com um dinheiro a mais”.
Esse norte empreendedor os levou ao 
sucesso das empresas e ao crescen-
te potencial de investimento em no-
vos projetos. Tudo isso hoje é admi-
nistrado com muita cautela. Segundo 
Janine, as projeções econômicas 
funcionam em cadeia. Todos os se-
tores precisam responder juntos “O 
DF tem uma economia promissora, 
e acreditando nisto, nosso próximo 
projeto, está na hora de replanejar. 
Temos que pensar sempre que es-
tamos construindo uma empresa em 
bases sólidas. Meu pai sempre dizia 
que devemos amar nossa empre-
sa como se fosse membro da famí-
lia. Na hora da dificuldade é preciso 
enxergar que a empresa ainda terá 
muito tempo pela frente”, conclui.
Por conhecer Brasília tão de perto, 
no seu íntimo, a jornalista Márcia Za-
rur, também acredita que o momen-
to será superado. O questionamento 
que vem ao pensamento de muitos é: 
Como ficaremos ao final dessa situa-
ção? Se espelhar no nosso histórico 
de lutas é suficiente? Não sabemos, 
mas talvez, neste momento, seja 
importante acreditar que sairemos 
fortalecidos. “É uma situação que 
nunca tínhamos imaginado antes 
e causa um certo estranhamento e 
uma dose de angustia também. Acho 
que o mais difícil é não poder abraçar 
quem a gente ama. Mas o importante 
é manter uma forma saudável para 
o corpo e para a cabeça também. 
Acredito que a palavra do momento 
é equilíbrio. Estabelecer uma rotina 
que inclua produtividade e exercícios 
físicos. E repetir sempre o mantra: 
vai passar. Porque vai mesmo!”, acre-
dita. 

Vamos superar 
essa fase difícil, 
mantendo o espírito 
inovador e solidário 
que sempre foram 
marcas da capital 
federal. A Cidade da 
Esperança serve de 
exemplo para todo 
o Brasil que com 
fé, união e muito 
trabalho tudo é 
possível.

Francisco Maia, 
Presidente da 
Fecomércio-DF

Ferragens Pinheiro começou suas atividades no DF na década de 60
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UM ANIVERSÁRIO DIFERENTE

“Só vi meu pai chorar em duas oca-
siões: na morte de familiares e na 
inauguração de Brasília”, disse uma 
vez a filha de JK, Maria Estela. Nos 
60 anos da capital, certamente esse 
choro também não seria contido, 
caso o presidente fosse vivo. Num 
momento em que a maioria da po-
pulação está ficando mais dentro 
de casa, as festividades foram feitas 
em lives pela internet, posts das re-
des sociais, palmas na janela e até 
shows em trios elétricos que passa-
ram pelas ruas da cidade. Algo nun-
ca visto antes na capital e que emo-
cionou os apaixonados pela cidade. 
A sensação é de, com a impossibi-
lidade de passeios, a capital ficou 
mais emocionada e com mais sau-
dade de fazer coisas que antes eram 
tão corriqueiras, especialmente 
nesta data. Frequentar o parque da 
cidade, assistir a um show de jazz 
no gramado, passear de bicicleta no 
Eixão do Lazer viraram atividades 
proibidas em prol da saúde coletiva.
Com isso, as comemorações do ani-
versário de Brasília aconteceram 
de uma forma muito diferente este 
ano, porém não menos emocionan-
te. Sem shows gratuitos em áreas 
públicas, sem piqueniques no par-
que, sem exposições que remetem 
à história da cidade, Brasília teve 
comemorações tão bonitas e signi-
ficantes quanto merecia. Uma cam-
panha promovida nas redes sociais 
convidou moradores de todo o DF a 
irem para a janela e cantar parabéns 
às 19h, do dia 21 de abril. O resul-
tado não poderia ser mais bonito: 
vídeos mostrando seus moradores 
cantando parabéns, batendo palmas 
e exaltando a cidade que os acolhe.
A jornalista Márcia Zarur diz que 
nunca trabalhou tanto, como nesse 
aniversário, apesar de a pandemia 
ter atropelado os planos e os so-

nhos de uma comemoração. “Não 
deixamos o aniversário passar em 
branco. Um dos projetos mais im-
portantes foi a 2ª edição do Premio 
Olhar Brasília de Fotografia, com 
patrocínio da Fecomercio-DF e da 
Coca Cola Company. Como o pro-
cesso do Prêmio é todo virtual, e as 
fotos não precisavam ser recentes, 
tivemos a possibilidade de prosse-
guir com o concurso. Foi uma forma 
de comemorar a cidade, sem sair 
de casa, e ocupar as pessoas com 
algo mais lúdico nesses tempos 
de confinamento”, informa márcia. 
Além do Prêmio Olhar Brasília de 
Fotografia, a jornalista participou 
ainda de outros dois projetos na TV 
Globo Brasília: retrospectiva do Dis-
trito Cultural e foi a embaixadora de 
cultura do projeto virtual nas redes 
sociais do Meu Eixão em Casa, tam-
bém promovido pela emissora. “Fo-
ram maneiras de manter bem viva a 
imagem da nossa linda cidade, e a 
certeza de que vamos reconquistá-
-la assim que esse vírus for embo-
ra”, conta Márcia.
A cantora Adriana Samartini pas-
seou de trio elétrico pelas ruas do 
Noroeste para comemorar a data. 
Sobre um pequeno trio elétrico, a 
cantora de axé, queridinha da capi-
tal, fez um show volante com trans-
missão ao vivo no Instagram. A rede 
social, por sua vez, foi inundada por 
fotos com homenagens à cidade e 
seu belo céu, arquitetura e paisa-
gens. As fotos compartilhadas eram 
marcadas com a hashtag #Brasilia-
60Anos e fez sucesso nas redes.

Juscelino kubitschek chora na inauguração da cidade

50 ANOS FECOMÉRCIO-DF

Na data do aniversário da cidade, a Fe-
comércio-DF, que completa 50 anos de 
atividades este ano, lançou um vídeo de 
comemoração e esperança. Com um 
tom emocionante, o vídeo mostra as 
ações da Fecomércio, Sesc e Senac no 
combate à Covid-19, com a doação de 
alimentos para os mais carentes, aten-
dimento gratuito de odontologia para a 
população, realização de testes rápidos 
para credenciados, entrega de másca-
ras de proteção e formação de mão de 
obra para fortalecer o comércio de vizi-
nhança. “Construída para ser a capital 
da esperança, Brasília nos dá a certeza 
de que passaremos juntos por essa 
crise. Apoiando quem produz, sem es-
quecer de quem trabalha. A força que 
vem de cada um nos fará continuar, 
como centro do turismo, como metró-
pole da economia criativa, capital das 
mulheres do comércio, da tecnologia 
e da inovação. Vamos manter o espírito 
inovador e solidário que sempre foram 
marcas da nossa capital”, diz o locutor 
no vídeo. O presidente da Fecomércio, 
Francisco Maia, também acredita que 
com luta coletiva a cidade vai conseguir 
se reeguer, “Vamos superar essa fase 
difícil, mantendo o espírito inovador e 
solidário que sempre foram marcas 
da capital federal. Tenho certeza que 
com a colaboração de todos vencere-
mos mais essa batalha. A Cidade da 
Esperança serve de exemplo para todo 
o Brasil que com fé, união e muito tra-
balho tudo é possível”, afirma.

Fotos: Arquivo P
ublico do D

F
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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

Aeconomia nacional encerrou 
o primeiro quadrimestre for-
temente impactada pela crise 

sanitária do COVID 19. O PIB sofre-
rá redução superior a 9%, o déficit 
fiscal será superior R$ 600 bilhões, 
a taxa de inflação acumula em doze 
meses (até março) 2,93% com ten-
dência de queda permitindo a redu-
ção da taxa básica de juros interban-
cária (SELIC) para 3,00% mantida 
a tendência de queda. A produção 
industrial em março teve queda de 
9,8% em relação ao mês anterior e 
3,8% quando comparado com igual 
mês de 2019 e o desemprego poderá 
atingir índice superior a 16%. 
Até o momento, 50,5 milhões de pes-
soas se habilitaram a receber o auxí-
lio emergencial. O Congresso enfim, 
aprovou o socorro aos Estados e Mu-
nicípios. No DF, relatório de impacto 
da Secretaria de Economia estima 
uma perda de R$ 1,4 bilhão de ICMS 
e ISS e o comércio e serviços no 
melhor cenário sofrerá redução de 
R$ 13,6 bilhões com o consequente 
comprometimento de 23.137 vagas 
no mercado de trabalho.
 As linhas de crédito disponibilizadas 
às empresas são de difícil acesso, 
seja por exigências cadastrais ou in-
suficiência de garantias. Neste cená-
rio, preservar  microempresas e em-

presas de pequeno porte, requer um 
fundo garantidor, recursos a fundo 
perdido ou taxas de juros próximas 
de zero.  A perspectiva é de piora 
fiscal e econômica que tende a se 
agravar com a instabilidade política 
sempre presente em nível nacional.

A pesquisa da Confederação Nacio-
nal do Comércio – CNC divulgada 

em março sobre o Endividamento e 
Inadimplência das famílias do DF-
-PEIC, a dívida total teve uma re-
dução de 2,7% no trimestre. Este 
comportamento reflete a redução na 
modalidade dívida cartão de crédito 
que sofreu redução de 2,5%, a ina-
dimplência de 15,2% mantida estável 
a dívida impagável.

PEIC - Endividamento e Inadimplência das Famílias Distrito Federal

Março 2020

Cartão de Crédito
94,2%
92,7%
91,8%

Dívida impágavel
0,1%
0,1%
0,1%

Inadimplência
12,5%
12,2%
10,6%

Dívida Total
81,1%
79,1%
78,9%

Janeiro Fevereiro Março
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O Indicador Geral de Intenção de Consumo das Famílias 
(ICF/DF), apresenta queda expressiva em todos os indica-
dores: geral -4,6%, até 10SM -3,8% e acima de 10SM -4,6% 
quando comparado com o mês anterior. 

Já o nível de otimismo dos empresários do comércio do 
DF medido pelo ICEC, o índice geral manteve-se estável, com 
melhora nos indicadores de condições atuais e de expectati-
vas e redução contínua nos indicadores de investimentos de 
-3,2% quando comparado com o mês anterior. Ou seja, antes 
da crise sanitária já estava presente um certo conservadoris-
mo para novas contratações.

As taxas de juros mudaram a trajetória descendente vi-
gente até fevereiro e no mês de março todas sofreram ma-
jorações.  As linhas de crédito tiveram suas taxas elevadas 
tanto para pessoa física quanto jurídica, como resultado da 
piora no cenário econômico e o consequente aumento do 
risco das operações de crédito em razão das incertezas da 
crise econômica.

Mais de
10 SM 115,5

118,9
111,8

102,9
103,8
99,0 

97,1
96,8
93,1

ICF - Intenção de Consumo das 
Famílias  Distrito Federal 

Março 2020

Até
10 SM

Geral

SM: Salário-Mínimo
Fonte: CNC

Indicadores de
investimento

Geral

Indicadores das 
expectativas

Indicadores das
condições atuais

114,5
112,0
108,4

169,5
168,8
170,4

113,6
119,2
122,0

132,6
133,4 
133,6

ICEC - Índice de Confiança do
Empresário do Comércio DF

Março 2020

Fonte: CNC

Novembro

Dezembro

Janeiro

Empréstimo 
pessoal
Financeiras

Cheque
especial

Empréstimo 
pessoal
Bancos

Cartão de
crédito

111,95%
110,76%
111,71%

134,48%
133,70%
134,22%

18,72%
18,44%
18,72%

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

49,02%
48,33%
48,67%

261,36%
260,58%
263,71%

118,49%

117,78%

119,72%

19,14%

18,72%

18,86%

16,21%

15,80%

16,35%

Taxas de Juros Pessoa Jurídica

Taxas de Juros Pessoa Física

Fevereiro 2020

Março 2020

CDC
Automóveis

Juros do
comércio

Conta garantida
Desconto de
duplicatas

Capital
de giro

Fonte: ANEFAC

Fonte: ANEFAC

Janeiro

Janeiro

Janeiro

Fevereiro

Fevereiro

Fevereiro

Março

Março

Março
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caso de sucesso

DESCOBRINDO UMA NOVA PROFISSÃO
Mayara transformou uma atividade do dia a dia em profissão, após 
fazer curso na área de gastronomia no Senac
Por Sílvia Melo

Aos 18 anos, a brasiliense 
Mayara Vasconcelos Gomes, 
hoje com 31 anos, decidiu se-

guir a carreira de arquiteta. Entrou 
para a faculdade e ficou envolvida 
com a profissão durante 7 anos, 
tendo trabalhado como estagiária e 
funcionária em diversas empresas. 
Insatisfeita com a profissão e o an-
damento do curso, deixou a faculda-
de no sétimo semestre para buscar 
um novo caminho. Como sempre 
gostou de cozinhar, decidiu investir 
na área de gastronomia e, por es-
tar desempregada, conquistou uma 
vaga no curso Auxiliar de Cozinha 
do Senac-DF por meio do Programa 
Senac de Gratuidade (PSG). Em 2019 
passou no processo seletivo do Se-
nac Nacional para o cargo de auxi-
liar de cozinha e foi contratada para 
trabalhar no restaurante-escola do 
Senac, localizado na Controladoria 
Geral da União (CGU).

“O primeiro curso que fiz no Se-
nac foi o de Auxiliar de Cozinha, em 

afirma, lembrando que ao deixar o 
curso de arquitetura, passou a pro-
duzir e vender caldos na porta da fa-
culdade onde estudou para ter uma 
renda.  “Eu ainda morava com meus 
pais e não tinha necessidade ainda 
de ter dinheiro para me sustentar. 
Mas eu sempre gostei de trabalhar e 
ter o meu dinheiro. Então comecei a 
vender caldos. Montei uma barraqui-
nha e fazia as receitas com base no 
pequeno conhecimento de cozinha 
que eu tinha, vindo da família, prin-
cipalmente da minha avó. Fazia junto 
com meu namorado, que hoje é meu 
marido”, destaca.

Mayara ressalta que o Senac foi 
um divisor de águas em sua vida. 
“Estava desgostosa com a profissão 
que estava seguindo e o Senac, por 
ser uma escola e por nos mandar 
para uma realidade já de mercado, 
de dar aquele impacto, foi muito im-
portante. Às vezes a gente escolhe 
uma profissão, uma faculdade, sem 
ter noção do que te espera no mer-
cado de trabalho e eu acho isso que 
o Senac faz, de colocar para prati-
car, é muito relevante. Isso me fez 
crescer muito, tanto pessoal quanto 
profissionalmente”, explica.  “Acho 
que nenhum adolescente deveria 
sair do ensino médio sem passar por 
um curso desse, porque a gente sai 
totalmente perdido, sem ter a míni-
ma noção, e acha que determinada 
profissão vai ser legal mas não tem 
nenhuma certeza. E o Senac faz isso, 
te dá a orientação teórica e a prática. 
É muito importante. Foi para mim e 
acho que pode ser para outras pes-
soas também”, conclui.

2014, na unidade de Gastronomia, 
e logo me apaixonei. O curso durou 
três meses e eu gostei bastante por-
que as aulas são realizadas dentro da 
sala de aula, com matérias teóricas, e 
depois o Senac te manda para a prá-
tica profissional, que é dentro de um 
restaurante-escola. Isso mostra um 
pouco como é a realidade de fato de 
uma cozinha, da profissão. E eu achei 
aquilo tudo muito legal, bem prático”, 
disse. “A cozinha é uma coisa que 
gosto, então resolvi investir e busquei 
outros cursos”, destaca Mayara, que 
fez pelo Senac Nacional os cursos: 
Aperfeiçoamento em Cozinha, Aper-
feiçoamento em Cozinha de Especia-
rias e Aperfeiçoamento de Técnicas 
Avançadas em Gastronomia.

Formada em Gastronomia pela 
Universidade Católica de Brasília, 
Mayara se sente realizada na nova 
profissão. “Quando fiz os cursos do 
Senac trabalhei em outros restau-
rantes também e hoje sou empre-
gada do Senac. Estou muito feliz”, 

     @senacdf

/senacdistritofederal

www. df.senac.br/faculdade
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Mayara Vasconcelos mudou de profissão após conhecer o Senac-DF
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SENAC-DF PRODUZIU E DOOU 24 MIL 
MÁSCARAS PARA A SECRETARIA DE SAÚDE
Ação contou com profissionais da instituição e voluntários, que 
produziram todo o material em pouco mais de 20 dias

Por Sílvia Melo

OSenac-DF transformou seus 
ateliês de costura em uma 
pequena fábrica de máscaras 

cirúrgicas. Os locais, onde antes da 
pandemia do novo coronavírus eram 
ministradas aulas presenciais dos 
cursos da área de Moda e Artes, 
como Costureiro, Modelista, Aperfei-
çoamento em Ajustes e Reformas do 
Vestuário, entre outros, receberam 
instrutores e voluntários que ajuda-
ram a produzir 24 mil máscaras ci-
rúrgicas que foram doadas à Secre-
taria de Saúde do Distrito Federal. A 
ação foi desenvolvida nas unidades 
do Senac em Sobradinho, Setor Co-
mercial Sul (Jessé Freire), Ceilândia, 
Gama e Ações Móveis.

Francisco Maia, presidente do Se-
nac-DF, ressalta a importância de 
contribuir com a doação desse item 
que faz parte dos Equipamentos de 
Proteção Individual (EPIs). “Os EPIs 
são fundamentais para que todos 
os profissionais de saúde, principal-

mente aqueles que estão na linha de 
frente no combate a essa pandemia, 
possam exercer adequadamente 
suas atividades. Como temos visto a 
escassez desse produto resolvemos 
ajudar e disponibilizar a estrutura do 
Senac-DF para a produção dessas 
máscaras cirúrgicas”, destaca Fran-
cisco Maia. 

A produção do primeiro lote de 12 mil 
máscaras iniciou no dia 15 de abril e 
as primeiras 3 mil unidades foram 
entregues no dia 23. A Secretaria de 
Saúde recebeu mais 5,7 mil unidades 
no dia 29 e 3,3 mil no dia 30 de abril. O 
segundo lote, com mais 12 mil más-
caras, foi entregue na semana de 4 a 
8 de maio. A confecção das máscaras 
cirúrgicas segue as recomendações 
do Ministério da Saúde e as pessoas 
envolvidas nesse trabalho utilizam 
equipamentos de proteção descartá-
veis como toucas, máscaras, aventais 
e propé para evitar a contaminação 
dos produtos. 

Marcele Gonzales, instrutora dos 
cursos de Costureiro e Modelista, 
ajudou na produção e explicou como 
foi o trabalho realizado durante pou-
co mais de 20 dias, destacando a aju-
da voluntária. “Somos uma equipe e 
o trabalho foi dividido em processos 
operacionais. Cada uma tem uma 
função específica, que depois é tro-
cada para que todo mundo participe 
de todas as etapas, como o corte, o 
overloque, que é o fechamento das 
máscaras, a reta, onde se coloca o 
arame no nariz para fixar a máscara 
no rosto, o acabamento, as pregui-
nhas e finalização com o elástico”, 
explica Marcele. “Acredito que o meu 
ofício pode estar promovendo essa 
rede de solidariedade e ajudando a 
confeccionar as máscaras que estão 
em escassez no mercado”, destaca.

100 MIL MÁSCARAS DE TECIDO

O Sesc-DF e o Senac-DF se juntaram 
para a produção de 100 mil máscaras 
que serão distribuídas para a popula-
ção em vulnerabilidade social. O Sesc 
irá doar o material e os instrutores de 
costura do Senac vão confeccionar o 
produto. A ação faz parte de um apoio 
ao Governo do Distrito Federal que 
será o responsável por levar o produ-
to para quem precisa. Vale lembrar 
que o uso desses equipamentos de 
proteção passou a ser obrigatório no 
final de abril.

doação

     @senacdf

/senacdistritofederal

www. df.senac.br/faculdade

Instrutores do Senac e voluntários ajudaram a produzir as máscaras
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A ECONOMIA BRASILEIRA 
PÓS-PANDEMIA: ESTAGNAÇÃO 
SECULAR?

Parceria:

As medidas de distanciamento so-
cial (DS) - absolutamente necessárias 
para reduzir o ritmo de contágio do novo 
coronavírus e assim preservar o bem 
mais precioso que existe que é a vida hu-
mana - terá efeitos devastadores sobre a 
economia brasileira. Em abril passado o 
Fundo Monetário Internacional estima-
va uma queda de 5,5% do PIB brasileiro 
para 2020. Essa estimativa foi atualizada 
e está em torno de 7,5%. Minha previsão 
é de uma queda de dois dígitos para o 
PIB em função (i) da adoção de medidas 
mais severas de quarentena nas próxi-
mas semanas em função da aceleração 
do ritmo de novos casos e de óbitos, de-
corrente do relaxamento prematuro das 
medidas de DS; (ii) da relutância irracio-
nal da equipe econômica do governo em 
adotar, na velocidade e na magnitude 
requerida, as medidas fiscais e monetá-
rias necessárias para reduzir a queda do 
nível de atividade econômica. A título de 
exemplo, enquanto as taxas de juros nos 
países desenvolvidos estão em torno de 
zero ou até mesmo em campo negativo, 
e em países como o Peru a taxa básica de 
juros ter sido reduzida para 1%, o Banco 
Central do Brasil teve (sic) a “ousadia” de 
reduzir a Selic em apenas 0,75 p.p na últi-
ma reunião do COPOM, levando-a para o 
patamar de 3% a.a em termos nominais.  

A equipe econômica do governo, na 
figura do Ministro Paulo Guedes, tem 
afirmado reiteradas vezes que - uma 
vez passada a pandemia e suspensas as 
medidas de DS - a recuperação da eco-
nomia brasileira será muito rápida, na 

forma de V. O ministro Guedes chegou 
inclusive a afirmar que (sic) o Brasil sur-
preenderá o mundo com a velocidade de 
sua recuperação, a qual será baseada 
numa onda de investimentos em infra-
estrutura, largamente financiada pelos 
investidores internacionais. 

Infelizmente não compartilho do 
otimismo do Ministro. Desde o início do 
governo Temer em 2016, os economis-
tas liberais têm prometido que a adoção 
de uma agenda de reformas – Teto dos 
Gastos, Reforma Trabalhista e Reforma 
da Previdência – seria capaz de fazer o 
país encontrar o caminho do crescimen-
to econômico. Isso simplesmente não 
ocorreu. No período 2017-2019 o cresci-
mento médio da economia brasileira foi 
de meros 1,2% a.a, valor muito inferior a 
tendência de crescimento de 2,81% a.a 
observada no período 1980-2014. Isso 
significa que essa agenda de reformas 
teve como único resultado fazer com que 
a economia brasileira apresentasse um 
crescimento inferior à sua tendência de 
longo prazo. 

A explicação para esse fenômeno é 
simples. Desde 2015 que o investimento 
público no Brasil vem sendo sistemati-
camente reduzido, sacrificado no altar 
do ajuste fiscal que nunca se completa; 
pois é um ajuste que se sabota ao desa-
celerar o motor fundamental de cresci-
mento da economia. Sem um retorno 
rápido e robusto do investimento público 
em infraestrutura, a economia brasileira 
estará condenada a estagnação secular.

José Luis Oreiro
Professor Associado do Departamento de Economia da Universidade de Brasília, 
Pesquisador Nível IB do CNPq e Pesquisador Associado do Centro de Estudos do Novo-
Desenvolvimentismo da FGV-SP.
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renato.neves.carvalho@gmail.com
Renato Carvalho
Scrum Master na Wiz Soluções

O MOMENTO DO HOME OFFICE

Com a pandemia de Covid-19 ins-
talada no Brasil desde meados 
de fevereiro, estamos vendo uma 

série de impactos e mudanças signi-
ficativas na forma como conduzimos 
nossos negócios e nosso trabalho. 
Uma das mudanças mais significativas 
foi o crescimento explosivo do Home 
Office. Segundo pesquisa da consul-
toria Betania Tanure Associados (BTA), 
43% das 359 empresas entrevistadas 
começaram a adotar o Home Office 
devido à pandemia. Além disso, segun-
do estudo do professor André Miceli, 
da FGV, devemos observar um cresci-
mento de 30% nesse método de traba-
lho após a estabilização dos casos e da 
volta a uma normalidade. 

Essa nova realidade irá impor 
diversos desafios, não só de gestão 
dessa força de trabalho remota, como 
também desafios pessoais, já que as 
pessoas terão de aprender a se auto 
gerenciar e se auto organizar para 
a realização do trabalho. Por isso, 
na coluna deste mês, separamos 
algumas ferramentas que podem 
ajudar nesse momento de mudança 
de paradigma.

A primeira que gostaria de 
apresentar é o Trello. Essa ferramenta 
traz um quadro no qual a pessoa pode 
organizar diversos cartões virtuais 
com suas tarefas diárias. Organizando 
as colunas num esquema de “a fazer”, 
“fazendo” e “feito” pode-se ter a visão 
do andamento do trabalho, além de 
possibilitar uma visualização muito 
fácil daquilo que é prioridade. O Trello 

é uma opção bacana para tratar de 
projetos colaborativos, já que diversas 
pessoas podem ter acesso ao mesmo 
board, bem como para organizar as 
demandas individuais, como se fosse 
uma listinha de TO-DOs.

Outra super interessante é o 
Slack, a ferramenta de troca de 
mensagens preferida das startups. 
O Slack funciona como uma espécie 
de WhatsApp, os times podem 
se organizar por canais, separar 
conversas por área de empresa, 
além de permitir chamadas de voz 
e videoconferências. Uma de suas 
principais vantagens é a possibilidade 
de integração com diversas 
aplicações, como as ferramentas de 
produtividade do Google e o Trello, 
mencionado acima.

Outra que não podemos deixar 
de mencionar é o Google Suite, que 
oferece versões profissionais de suas 
ferramentas como o Docs, o Sheets, 
o Google Drive (para armazenamento 
de arquivos), e o Google Agenda. 
Todas essas ferramentas possuem 

versões gratuitas que possibilitam 
o trabalho compartilhado. Todos os 
documentos produzidos no Google 
Suite são armazenados na nuvem do 
próprio Google. 

Por último, vale mencionar 
ferramentas como o Google Hangouts 
e o Zoom, que foram desenvolvidas 
para permitir videoconferências entre 
a equipe. O Hangouts, como não 
poderia deixar de ser, é integrado ao 
Google Suite, o que já facilita muito a 
vida de usuários do Google Agenda, 
por exemplo. Outra vantagem é que, 
até julho deste ano, eles estarão 
disponibilizando acesso gratuito a 
funcionalidades avançadas, como a 
possibilidade de fazer chamadas com 
até 250 participantes, ou transmitir 
ao vivo para até 100 mil pessoas. Já o 
Zoom, por sua vez, possui chamadas 
individuais ilimitadas e a possibilidade 
de reuniões de até 100 pessoas por 40 
minutos. Também é possível participar 
de uma reunião do Zoom por chamada 
telefônica, sem a necessidade de uma 
conta na ferramenta.

• 30%: AUMENTO PROJETADO PARA O HOME OFFICE PÓS-PANDEMIA

• 2 BILHÕES: NÚMERO DE USUÁRIOS DE WHATSAPP NO MUNDO
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OLHA QUEM ESTÁ 
FALANDO NOVAMENTE
Uma das marcas mais reverenciadas de celulares entre os anos 90 e 2000, a 
Nokia perdeu destaque após o lançamento do primeiro iPhone em 2007. Ago-
ra, eles tentam uma volta ao mercado através dos esforços da HMD Global, 
que licencia o uso da marca desde 2016. Para sua volta, a empresa irá trazer 
para o Brasil seu aparelho Nokia 2.3, um smartphone de entrada, mas que 
traz como grande vantagem a presença do Android puro. O smartphone chega 
com um processador Quad-Core de 2 GHz, 32 GB de armazenamento, 2 GB de 
RAM, câmera principal de 13 MP, bateria de 4000 mAh e tela de 6,2 polegadas 
com resolução HD. O aparelho pode ser comprado em lojas de varejo, como 
Americanas e Submarino, assim como na própria loja da Nokia.
Valor: R$ 899,00

NOVIDADES NO WHATSAPP
Em breve, uma das maiores limitações do WhatsApp, ao que tudo indica, deixará de 
existir. Hoje, devido a forma como o aplicativo trata a criptografia de suas mensagens, 
que vão do aparelho emissor para o receptor sem ficarem armazenadas em um servi-
dor (criptografia de ponta a ponta), é impossível usar o aplicativo em dois smartphones 
ao mesmo tempo. Sempre que queremos conectar em um novo aparelho, devemos 
desconectar do anterior. Isso se torna inconveniente para diversos profissionais que 
precisam, por exemplo, ter um aparelho da empresa e um pessoal. Ainda não existe 
uma data para quando essa mudança irá ocorrer, porém, segundo WABetainfo, que 
acompanha de perto as novidades no WhatsApp, o recurso já pode ser encontrado em 
versão beta, apesar de ainda estar desativado. Aguardamos novidades em breve.  
Valor: app gratuito para baixar

TECNOLOGIA CONTRA A VIOLÊNCIA
De acordo com reportagem da Folha de São Paulo, os ca-
sos de violência doméstica saltaram 20% durante a qua-
rentena. Longe de ser uma realidade restrita ao estado, 
esse aumento pode ser visto em maior ou menor propor-
ção em todo o Brasil. Para ajudar nessa realidade, o Insti-
tuto Avon lançou o projeto Você Não Está Sozinha, em par-
ceria com a Uber e a agência Wieden+Kennedy. A iniciativa 
é um robô para WhatsApp com a qual a vítima pode con-
versar e obter orientações sobre como proceder nesses 
casos. Toda a consulta se dá em forma de conversa, para 
não levantar a suspeita do agressor. Caso seja identificado 
um provável caso de agressão, o robô pode indicar que a 
vítima vá para o hospital ou delegacia. Nesses casos, uma 
integração com a Uber gera um código promocional para 
que a viagem seja gratuita. Para ter acesso ao serviço, 
basta entrar em contato com o número (11) 94494-2415.

• 20%: AUMENTO DE CASOS DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA EM SP DURANTE A QUARENTENA
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sindicatos

COM AUXÍLIO DA FECOMÉRCIO, SINDICATO 
DOS FEIRANTES DOA 310 CESTAS BÁSICAS PARA 
FUNCIONÁRIOS DE ASSOCIAÇÕES

U ma parceria entre o Sistema 
Fecomércio e o Sindicato dos 
Feirantes do DF (Sindifeira) 

distribuirá 310 cestas básicas para 
funcionários de associações de fei-
rantes no Distrito Federal. Com as 
atividades suspensas por conta da 
pandemia, vários trabalhadores ti-
veram seus contratos suspensos e 
ficaram sem renda. Mais de 100 fa-
mílias já foram beneficiadas com o 
auxílio dos alimentos. A distribuição 
das cestas básicas começou em abril 

e está sendo conduzida pelo progra-
ma Mesa Brasil Sesc.

O presidente do Sindifeira, Fran-
cisco Valdenir Machado, explicou 
que após a suspensão das ativida-
des nas feiras, foi constatado que 
várias famílias estavam passando 
necessidade. “Quando percebemos 
isso procuramos uma solução junto 
a Fecomércio para alimentar essas 
pessoas. São funcionários das as-
sociações das feiras que sobrevivem 
do rateio feito mensalmente. Sem 

LEI APROVADA COM APOIO DE SINDICATO 
FACILITARÁ COLETA DE LIXO NOS CONDOMÍNIOS 
HORIZONTAIS DO DISTRITO FEDERAL

O Sindicato dos Condomínios Re-
sidenciais e Comerciais do DF 
(Sindicondomínio), entidade da 

base da Fecomércio, elogia a aprova-
ção em primeiro e segundo turno na 
Câmara Legislativa do DF do projeto 
de lei 1147/2020, de autoria do depu-
tado distrital João Cardoso, que trata 
sobre a coleta de lixo pelo SLU nos 

mais de 1.525 condomínios horizon-
tais de todo o DF. Com a nova lei, os 
caminhões do SLU passam a entrar 
nos condomínios privados para reco-
lher os resíduos porta a porta – apro-
vado no dia 5 de maio.

De acordo com o presidente da 
entidade, Antônio Paiva, os con-

essa renda muitos estavam passan-
do fome”, explicou Valdenir. Ele des-
tacou que outras medidas também 
estão sendo estudadas para auxiliar 
as famílias dos feirantes. O progra-
ma Mesa Brasil Sesc no DF está 
recebendo as cestas e organizando 
a distribuição. O projeto funciona 
como uma rede de banco de alimen-
tos que combate a fome e o desper-
dício, a partir de parcerias, e trans-
forma a vida de crianças, jovens, 
adultos e idosos em todo o Brasil.

domínios residenciais compostos 
por casa são de vários tamanhos, 
alguns chegando a ter de 2 mil a 4 
mil residências. Ele explica que atu-
almente essa coleta só é realizada 
na entrada do condomínio, ou em 
algum local de transbordo. “Tem 
condomínio que gasta cerca de R$ 
12 mil para fazer a coleta e entregar 
para o SLU. Essa lei foi uma luta do 
sindicato para desonerar esses con-
domínios em tempo de crise. Trará 
uma economia financeira muito boa 
para aplicar em outros recursos ou 
até mesmo abaixar a taxa cobrada 
aos moradores”, ressalta.
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SINDICATO DAS EMPRESAS DE MATERIAIS DE 
CONSTRUÇÃO DOA 7,2 MIL FRASCOS DE ÁLCOOL 
EM GEL PARA COMITÊ DE EMERGÊNCIA DO GDF 
CONTRA O COVID-19

O Sindicato do Comércio Varejis-
ta de Materiais de Construção 
(Sindmac-DF), filiado à Feco-

mércio-DF, e a Associação dos Co-
merciantes de Materiais de Constru-
ção (Acomac), doaram, no dia 21 de 
maio, 7,2 mil frascos de álcool em gel 
de 500ml; 54kg de sabão em pó; 276 
unidades de rolo de papel higiênico; 
356 litros de água sanitária, entre 
outros mantimentos de limpeza e hi-
giene para o Comitê de Emergência 
Covid-19, criado em março pelo GDF, 

que conta com apoio do setor pro-
dutivo da cidade. Essa foi a segunda 
doação realizada pelas entidades – 
A primeira foi no dia 9 abril, quando 
foram entregues 5 mil unidades de 
álcool em gel de 500ml. 

O presidente do Sindmac, Car-
los Aguiar, diz que o sentimento é 
de gratidão. Segundo ele, esse é 
um trabalho dos empresários e co-
laboradores do setor. “Nós como 
sindicato e associação do segmento 
de material de construção só repre-

SINDICATO DAS EMPRESAS DE INFORMÁTICA DOA 
480 UNIDADES DE ÁLCOOL EM GEL PARA COMITÊ 
DE EMERGÊNCIA DO GDF 

O Sindicato das Empresas de Ser-
viços de Informática do Distrito 
Federal (Sindesei-DF), filiado 

à Fecomércio, realizou uma doação 
de 480 unidades de álcool em gel de 
500 ml, para o Comitê de Emergência 
Covid-19, criado pelo GDF, que conta 
com apoio do setor produtivo da cida-
de. A entrega dos produtos foi realiza-
da no final de abril.

O presidente do sindicato Chris-
tian Tadeu, informa que a doação 
representa todos os empresários do 
segmento de tecnologia da cidade. 
“É um momento difícil e o sindicato 
se uniu para suavizar a crise para os 
mais necessitados. Acredito que é 
um momento de doação, de ajudar, 
seja no campo pessoal ou institu-
cional”, informa. “Estamos soman-
do os esforços, seguindo a diretriz 

da campanha da Fecomércio, que 
diz exatamente: juntos somos mais 
fortes”, afirma Christian. O vice-pre-
sidente do Sindesei e presidente da 
Câmara de Tributação e Finanças 
Públicas da Federação, Charles Di-
ckens, também esteve presente.

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 produ-
tivo da cidade em ajudar a popula-
ção em tempos de crise. O Comitê 
de Emergência do GDF está rece-
bendo ajuda de diversas naturezas, 
como bens móveis, arrecadação em 
dinheiro, insumos e equipamentos. 
As doações em dinheiro devem ser 
creditadas exclusivamente pela con-
ta corrente que consta no decreto: 
Agência 0100-7,Conta Corrente: 
062.958-6, CNPJ: 00.394.684/0001-
5131, Banco 070 – Banco de Brasília 
– BRB.

sentamos essa área tão importante. 
O sentimento hoje é de felicidade, 
estou transbordando de alegria 
em poder ajudar”, informou Carlos 
Aguiar. “Foi um caminhão de doa-
ções e vamos fazer outras entregas 
posteriormente. Essa pandemia veio 
para mostrar que somos frágeis e 
para mostrar lições de solidarieda-
de”, conclui o presidente.
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ATUANTE DURANTE A PANDEMIA
Sesc-DF promove ações, faz parcerias, presta serviços essenciais e 
arrecada alimentos para o combate à fome na crise do coronavírus
Por Sacha Bourdette

D esde o início de março, diver-
sas atividades do Sesc-DF es-
tão suspensas após o Decreto 

nº 40.509 do governador do Distrito 
Federal, Ibaneis Rocha (DEM), que 
proibe a aglomeração de pessoas. 
Entretanto, alguns serviços essen-
ciais estão podendo funcionar. Cer-
ca de 500 empregados das áreas 
de saúde, odontologia, assistência 
social e alimentação estão atuando 
em ações para o bem-estar da po-
pulação. Algumas atividades são re-
alizadas com a parceria e a pedido do 
Governo do Distrito Federal. 

O presidente do Sistema Feco-
mércio-DF, Francisco Maia, res-
salta que a instituição está atuando 

fortemente durante a pandemia em 
prol da saúde da população. “Temos 
equipes especializadas, infraestru-
tura completa e serviços de quali-
dade. Começamos a agir desde o 
início da crise do coronavírus. Esta-
mos trabalhando em várias frentes, 
com destaque ao programa Mesa 
Brasil Sesc que conseguiu neste 
período arrecadar doações mais de 
duas vezes superiores em relação ao 
mesmo período de 2019, além das li-
ves que estão sendo um sucesso de 
contribuições. A área de odontologia 
também está fazendo a diferença, 
assim como os profissionais da área 
médica por meio dos atendimentos”, 
afirmou.

social

O Mesa Brasil não parou suas atividades desde que a pandemia começou

O diretor regional do Sesc-DF, Mar-
co Tulio Chaparro, destaca a criação do 
Portal Observatório do Comércio e as 
ações que estão sendo desenvolvidas. 
“Com o site estamos apresentando um 
panorama do comércio durante a crise 
do coronavírus, além de ressaltar as 
nossas ações. O Sesc está trabalhando 
para garantir a saúde e o bem-estar de 
todos. Não medimos esforços desde o 
início, seja atuando na campanha de 
vacinação contra a gripe como na pro-
dução e doação de máscaras. A nossa 
preocupação é não deixar a população 
desassistida. Por isso, fizemos parce-
rias, buscamos novas alternativas e 
prestamos o máximo possível de servi-
ços para quem precisa”, apontou.

doação
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COMBATE À FOME
O Mesa Brasil Sesc não parou as 

suas atividades desde que a pande-
mia começou. O programa continua 
recebendo doações e distribuindo os 
alimentos para as entidades sociais 
cadastradas. Famílias em situação 
de vulnerabilidade social estão rece-
bendo os produtos. De 15 de março a 
24 de abril foram arrecadados cerca 
de 155 toneladas de alimentos. Já no 
dia 12 de abril o Mesa Brasil ganhou 
mais um reforço. Começou o Festival 
Fome de Música, que é um projeto 
de shows musicais online em que o 
público faz doações. Toda a contribui-
ção em dinheiro vai ser repassada ao 
programa Mesa Brasil Sesc. Foram 
arrecadados até o momento 1,3 to-
neladas de alimentos por meio das 
apresentações.

APOIO AO GOVERNO
No dia 24 de março, o Sesc co-

meçou a apoiar a Secretaria de 
Desenvolvimento Social do DF no 
acolhimento de moradores de rua. 
De caráter essencialmente social, 
a instituição forneceu tendas para a 
organização de um acampamento 
no autódromo de Brasília. No local, 
são oferecidos abrigo, alimentação, 
banheiros, lavanderia, dentre outros 
serviços para aproximadamente 150 
pessoas. Logo depois, no dia 26 de 
março, o Sesc-DF apoiou a campa-
nha de vacinação contra a gripe no 
Distrito Federal. Ao todo, 28 profis-
sionais de enfermagem do Sesc-DF 

atuaram no serviço e 1.669 vacinas 
foram aplicadas pela instituição.

Em decorrência da falta de Equi-
pamentos de Proteção Individual 
(EPIs), a área de educação do Sesc-
-DF também se mobilizou e começou 
a produzir máscaras com a ajuda de 
impressoras 3D que fazem parte dos 
Espaços Makers. A produção come-
çou no dia 27 de março, na unidade 
de Taguatinga Norte, e foram feitas 
194 unidades. Foram entregues 132 
máscaras para a Secretaria de Saúde 
do DF e as demais para a equipe do 
Sesc. No dia 24 de abril, o Sesc co-
meçou também a doar 240 lanches 
para funcionários do GDF que estão 
fazendo teste de COVID-19 em oito 
postos por 15 dias.

ODONTOLOGIA
Sabendo da importância dos ser-

viços odontológicos para a popula-
ção, o Sesc-DF está prestando aten-
dimento de urgência gratuito desde o 
dia 30 de março na unidade do Setor 
Comercial Sul (Sesc Presidente Du-
tra). Após um mês, já foram realiza-
dos 2.290 procedimentos com 1.057 
consultas e 119 retornos. Por meio 
do teleatendimento já passaram 
1.893 pacientes e na triagem 1.368. 
Os procedimentos cirúrgicos somam 
765, as restaurações 884, na edodon-
tia 501 e outros atendimentos 140. 
Além disso, foram realizados 1.202 
exames radiográficos e o acolhimen-
to social desses pacientes.

ASSISTÊNCIA AOS IDOSOS
Foi criado no dia 14 de abril o gru-

po de Whatsapp do Grupo dos Mais 
Vividos (GMV) do Sesc e conta com 
mais de 1,2 mil pessoas. Todos os 
dias são enviadas propostas de dan-
ça, música, desafios, dicas e debates. 
Dois dias depois, 25 idosas do GMV se 
uniram em campanha para produção 
de máscaras caseiras. Mais de 3 mil 
são produzidas por elas. Em 22 de 
abril equipe de assistência do Ses-
c-DF promove um chá virtual com a 
participação média de 150 integran-
tes do GMV. Além disso, no dia 30 de 
abril, os idosos participaram de baile 
virtual realizado pelo Sesc-DF com a 
transmissão ao vivo de um show no 
Youtube.  

CUIDADOS COM A SAÚDE
O Sesc também se preocupou 

com a saúde mental das pessoas 
durante o isolamento social e passou 
a oferecer em março o atendimento 
de psicologia online gratuito. Atual-
mente, conta com 257 pacientes. Em 
abril, a instituição passou a oferecer 
o serviço médico de teleorientação 
por telefone e por videoconferência, 
além de consulta presencial. Foram 
realizados 744 atendimentos. Por 
conta da falta de máscaras no mer-
cado para esses profissionais, a pró-
pria equipe de saúde começou em 15 
de abril a produzir máscaras descar-
táveis na unidade da 504 Sul. E para 
ser mais um aliado para a população 
neste momento, a Fecomércio-DF e 
o Sesc-DF firmaram uma parceria 
com o Sincofarma-DF. Com isso, cer-
ca de 100 unidades de redes de far-
mácias do Distrito Federal passam 
a oferecer desconto de 10 a 30% em 
medicamentos para a clientela que 
possui a credencial (cartão Sesc).

     @sescdf

/sescdf

www.sescdf.com.br

Sesc-df está prestando atendimento odontológico de urgência gratuitamente
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transformando vidas

     @sescdf

/sescdf

www.sescdf.com.br

AMOR PELO TRABALHO
Coordenador da Sala de Ciências da unidade de Taguatinga Sul, Diogo 
Bacellar, conta como realizou diversos projetos ao longo dos anos
Por Carolina Oliveira

U m apaixonado pela ciência da 
educação. É assim que o coor-
denador da sala de ciências de 

Taguatinga Sul, Diogo Bacellar, defi-
ne seu carinho pelo trabalho que re-
aliza no Sesc desde 2008, quando en-
trou na instituição como estagiário. 
Foram diversos projetos ao longo dos 
anos. O último foi uma série de víde-
os chamada “Você Sabia?”, que pas-
sou a ser veiculada semanalmente 
no Instagram do Sesc-DF e que tem 
como objetivo elucidar curiosidades 
interessantes sobre ciência, espe-
cialmente neste momento em que o 
mundo vive uma pandemia causada 
pela Covid-19. Entre os temas abor-
dados: funcionamento das vacinas no 
corpo humano, genoma da Covid-19 
e Vitamina D, por exemplo.

“A proposta principal é apresen-
tar a ciência de uma maneira mais 
leve e acessível ao cidadão. Sabe-
mos que o Sesc tem um papel social 
grande no Brasil e infelizmente nem 
todo mundo tem acesso a temas 
científicos. A divulgação da ciência 
ainda é um problema no Brasil. E 
como o Sesc tem esse espaço en-
tão pensamos porque não levar isso 
para as pessoas, coisas simples e 
curiosas. O objetivo é a divulgação 
científica, mostrar que o Brasil tem 
uma produção e que pode ser en-
tendida por qualquer pessoa. Não é 
só mostrar, mas explicar”, conta. 

O professor Diogo é graduado 
em Química Licenciatura. Ainda na 
universidade participou de um pro-
jeto de Iniciação Científica em Quí-
mica Orgânica. Nessa mesma época 
ele passou a dar aulas de acom-
panhamento escolar e começou a 
se apaixonar mais pela “Ciência da 

Educação do que pela Ciência de 
Bancada”, como ele define. Depois 
da graduação fez uma pós-gradua-
ção em Educação Ambiental e Ges-
tão Ambiental, mestrado em Ensino 
de Ciências e agora faz doutorado 
em Educação pela Universidade de 
Brasília (UnB). “Desde o início de 
minha formação estive na Sala de 
Ciências. Para cada etapa na minha 
trajetória, a educação não formal 
teve uma importância muito grande. 
Tenho um amor muito grande pelo 
projeto, pelas ações que envolvem 
o desenvolvimento da alfabetização 
científica e formação dos mediado-
res. Temos que acreditar na educa-
ção! E assim continuo, com projetos 
e ações para que o Sesc, com sua 
proposta social esteja cada vez mais 
consolidado com o cidadão.”afirma. 

A Sala de Ciências é considerada 
um espaço não-formal de Educação. 
O local recebe alunos de escolas pú-

bicas e privadas do Distrito Federal e 
entorno. A equipe é formada por es-
tagiários estudantes de graduação 
na área de licenciatura de Biologia 
e Química. A escola atendida pela 
equipe sugere um tema e os pro-
fissionais do Sesc fazem um estudo 
prévio para levantar problemáticas 
e realizar uma série de atividades 
que serão desenvolvidas com os 
visitantes. “Nosso principal objeti-
vo está em desenvolver a cidadania 
crítica de quem nos visita. Esse de-
senvolvimento ocorrerá por meio da 
alfabetização científica e no aperfei-
çoamento do letramento científico 
desses visitantes”, explica Bacellar.

Diogo, conta que o objetivo é desenvolver a cidadania crítica
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cidadania

MARMITAS PARA A POPULAÇÃO
Após um mês da iniciativa do Sesc-DF , foram comercializadas 54.223 
marmitas a custo de R$ 5

Por Carolina Oliveira

Preocupado em garantir uma 
alimentação saudável para a 
população no momento em 

que o comércio fechou devido aos 
riscos de contaminação pela Co-
vid-19, o Sesc-DF passou a oferecer 
refeições em marmitas nos restau-
rantes das unidades do Gama, de 
Taguatinga Norte e Ceilândia. As 
vendas têm como público-alvo não 
só os trabalhadores do comércio de 
bens, serviços e turismo, mas todos 
os moradores das cidades; As mar-
mitas são vendidas no valor de R$ 5, 
valor bem abaixo da média do mer-
cado para ajudar a população neste 
momento de dificuldades. 

Após um mês da iniciativa, foram 
comercializadas 54.223 marmitas. A 
medida segue o decreto 40.550, de 23 
de março, que autoriza o serviço de 
alimentação na forma de takeout, ou 
seja, o consumidor vai ao restauran-
te, compra e leva para casa. A coor-
denadora de Alimentação e Nutrição 
do Sesc-DF, Sabrina Alves, explica 
que todo o trabalho está sendo feito 
de forma profissional e com muita 
qualidade. “Como balanço posso di-

estão passando por dificuldade mes-
se momento”, explica.  
Os clientes podem comprar até no 
máximo duas marmitas compostas 
por: arroz (150gr), um tipo de feijão 
(100gr), um tipo de guarnição (100gr) 
e um tipo de carne (150gr). No mo-
mento das vendas, o Sesc-DF orienta 
os clientes que, ao pegarem as mar-
mitas, permaneçam a uma distância 
de um metro entre eles, conforme 
decreto nº 40.520, do Governo do 
Distrito Federal, publicado em 14 de 
março de 2020. A instituição disponi-
biliza álcool 70% na entrada de todos 
os restaurantes e uma marcação 
de distância no chão para as filas. O 
cliente pode pagar com cartão ou di-
nheiro. Os restaurantes do Sesc fun-
cionam de segunda a domingo, das 
11h30 às 14h.

zer que a iniciativa está sendo bem 
tranquila e satisfatória. Temos pes-
soas na nossa equipe trabalhando, 
entre nutricionistas, cozinheiros e 
auxiliares de cozinha. Conseguimos 
adequar todos nas três unidades e 
estamos seguindo um protocolo de 
segurança, tanto para a nossa equi-
pe como para os clientes. O nosso 
objetivo é oferecer uma alimentação 
nutritiva a um preço mais acessível, 
tendo em vista esse período de crise 
por conta da pandemia”, revelou.

APOIO

Carlos Augusto Soares é eletricista 
e continua trabalhando no período 
de isolamento. “Nós que temos que 
continuar trabalhando precisávamos 
desse apoio. Nestes dias, tem sido 
difícil achar locais que vendam mar-
mitas então ficamos correndo pelas 
regiões administrativas procurando 
refeições como essa. Essa iniciativa 
foi de extrema importância”, afirma. 
Geraldo Carneiro, que é motoris-
ta, também aprovou a iniciativa. “Eu 
achei uma boa atitude que vai ajudar 
muitas famílias de baixa renda que 

     @sescdf

/sescdf

www.sescdf.com.br
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07/MAI
• Sistema de Escrituração Digital das Obrigações Fiscais, Previdenciárias 
e Trabalhistas (e-Social) a SRF/MF referente à 04/2020. 
• Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (CAGED) ao MTE referente à 04/2020.

15/MAI Escrituração Fiscal Digital de Retenções e Outras Informações 
Fiscais (EFD-Reinf) a SRF/MF referente a 04/2020.

20/MAI 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).

29/MAI

• Declaração de Operações Imobiliárias (DOI) a SRF/MF referente à 04/2020
• Declaração de Operações Liquidadas com Moeda em Espécie (DME) a SRF/MF referente à 04/2020.
• Declaração de Movimentação com Criptomoedas a SRF/MF referente à 04/2020.
• Escrituração Contábil Digital (ECD) a SRF/MF referente ao ano calendário 2019.

14/JUL Escrituração Digital do PIS/Pasep, da COFINS e da Contribuição Previdenciária s/Receita 
(EFD Contribuições) a SRF/MF referente à 03/2020 (IN RFB 1.932, de 03/04/2020).

21/JUL Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais (DCTF Mensal) a 
SRF/MF referente a 03/2020 (IN RFB 1.932, de 03/04/2020).

O QUÊ e QUANDO entregar?

1º a 31/05/2020Calendário
O QUÊ e QUANDO pagar?

07/MAI • Data limite para pagamento dos Salários referente à 04/2020.
• FGTS (GFIP - Guia de Recolhimento do Fundo de Garantia e Informações à Previdência Social) referente à 04/2020.

15/MAI •  Contribuição Previdenciária (contribuintes individuais e facultativos) referente à 04/2020.

20/MAI

• Imposto de Renda Retido na Fonte (IRRF) nos códigos 0561, 0588 e 1708 referente à 04/2020
• COFINS/CSLL/PIS retenção na fonte, referente à 04/2020.
• Contribuição Previdenciária (retenção de 11%) referente à 04/2020
• ISS e ICMS referente à 04/2020 (observar datas específicas para o ICMS – ST e outras situações).

29/MAI

• Contribuição Sindical Laboral e Mensalidade Sindical laboral mensal referente à 04/2020.
• 2ª quota do IRPJ e da CSLL referente ao 1º trimestre/2020 pelo Lucro Real, Presumido ou Arbitrado.
• IRPF do Carnê Leão referente à 04/2020.
• IRPJ e CSLL referente à 04/2020, por estimativa.
• Parcela do REFIS, do PAES, do PAEX, do Parcelamento do SIMPLES Nacional e do Parcelamento da Lei 
11.941/2009 (consolidado).

07/JUL 1ª parcela do FGTS 04/2020 (MP 927, de 22/03/2020).

20/AGO SIMPLES NACIONAL – ICMS e ISS referente à 04/2020 (Resolução CGSN 152, de 18/03/2020).

20/OUT
• Contribuição Previdenciária (empregado doméstico) referente à 04/2020 (Portaria ME 139, de 03/04/2020).
• Contribuição Previdenciária (SIMPLES, Empresas em Geral e empresas desoneradas) referente à 04/2020 
(Portaria ME 139, de 03/04/2020).

23/OUT PIS e COFINS referente à 04/2020 (Portaria ME 139, de 03/04/2020).

20/NOV • Contribuição Mensal do Microempreendedor Individual referente à 04/2020 (Resolução CGSN 154, de 03/04/2020).
• SIMPLES NACIONAL – Tributos Federais referente à 04/2020 (Resolução CGSN 152, de 18/03/2020).

CONTADORES...SIGAMOS EM FRENTE!
Hoje, me perdoem, mas trouxe uma 
situação particular que vivi até o dia 20 
de abril. Ser essencial num momento 
de pandemia é ter o reconhecimento de 
sua importância para a vida das pesso-
as, da população em geral. Mas, como 
dizer que os serviços prestados pelo 
contador não são essenciais. Demons-
trações contábeis para diversas opera-
ções; impostos e contribuições; aviso de 
férias, redução de jornada e de salário, 
suspensão de contrato de trabalho, ter-
mos e homologação de rescisões e re-
cibo de salários; aplicação de medidas 
provisórias, decretos, acordos coletivos; 

assembleias de prestação de contas; 
orientações a empresários e gestores; 
entrega de obrigações acessórias ao 
governo, enfim, como aceitar “não ser 
essencial”. Sem desprezar que toda 
essa movimentação levou a uma enor-
me fadiga, agravada com a implantação 
de atendimento em teletrabalho e a 
quantidade de medidas provisórias pu-
blicadas pelo governo federal e decretos 
do Governo do Distrito Federal, além de 
orientações específicas emitidas pelo 
BACEN, CEF – FGTS, DNRC, RFB e 
INSS, e a dificuldade na operação pelo 
não funcionamento de diversos aplica-

tivos do governo, como o empregador 
web, além de situações específicas, 
como as senhas do seguro desempre-
go. E, tudo isso, diante da “ilegalidade”, 
pois só em 20 de abril a legislação nos 
autorizou a funcionar. Mas...sabe...mui-
tos já estavam funcionando e vivendo 
o medo de uma denúncia, com multa 
e até fechamento. Enfim, mesmo com 
tudo isto, cumprimos com nossa obri-
gação (e a de nossos clientes), pois a 
classe contábil sabe da sua importância 
e do quanto contribui para impulsionar 
a economia de nosso país. Contadores...
sigamos em frente.  

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 TRIBUTAÇÃO SOBRE GANHOS DE CAPITAL 
E A COMPENSAÇÃO DO IRPJ E DA CSLL 

Segundo a legislação em vigor, 
sobre os ganhos de capital na alie-
nação de bens e direitos, incidem o 
Imposto de Renda (IRPJ) e a Contri-
buição Social sobre o Lucro Líquido 
(CSLL). Até o ano de 1994, se, em 
determinado exercício (1º de janei-
ro a 31 de dezembro), fosse apura-
do prejuízo fiscal ou base de cálculo 
negativa, havia a possibilidade de 
compensação integral nos exercí-
cios posteriores, reduzindo, assim, 
o valor do IRPJ e da CSLL que a em-
presa deveria pagar.

Com a Medida Provisória nº 
812/1994, depois convertida na Lei 
nº 8.981/1995 foi imposta a cha-
mada TRAVA DE 30%, que limita a 
compensação de prejuízos fiscais 
e bases de cálculo negativas apu-
rados em exercícios anteriores. A 
partir de então, apenas poderiam 
ser compensados, em cada exer-
cício, até 30% do valor do IRPJ cal-
culado, conforme previsto no art. 42 
desta Lei, que fixa “a partir de 1º de 
janeiro de 1995, para efeito de de-

não haverá exercícios posteriores 
para as compensações de prejuízos 
passados. Por questões até de ló-
gica, se a pessoa jurídica quebrar, 
falir ou, por qualquer motivo, dei-
xar de existir, deveria ser possível 
a compensação integral dos pre-
juízos de anos anteriores. O Supe-
rior Tribunal de Justiça, no REsp 
1.805.928/RS, está julgando esta 
questão, embora, até agora, não 
chegou ainda à decisão final. 

Diante do baixo crescimento 
da economia nacional, precisamos 
incentivar o empreendedorismo, 
o que será alcançado com o au-
mento da desoneração tributária. 
Medidas de estímulo são necessá-
rias para a geração de empregos e 
de renda. Logo, a possibilidade de 
compensação integral dos preju-
ízos anteriores, quando do cálculo 
do IRPJ e da CSLL, em especial, no 
caso de extinção da pessoa jurídica, 
aumentará a disponibilidade finan-
ceira das sociedades empresárias 
para contratarem e investirem na 
expansão das suas atividades. Tra-
ta-se, portanto, de um passo im-
portante para o nosso desenvolvi-
mento econômico. 

terminar o lucro real, o lucro líquido 
ajustado pelas adições e exclusões 
previstas ou autorizadas pela legis-
lação do Imposto de Renda, poderá 
ser reduzido em, no máximo, trinta 
por cento.” 

Da mesma forma, a compensa-
ção de bases de cálculo negativas 
de exercícios anteriores ficou limi-
tada a 30% do valor calculado para 
a CSLL, conforme disposto no arti-
go 58 da referida Lei, que fixa: “para 
efeito de determinação da base de 
cálculo da contribuição social so-
bre o lucro, o lucro líquido ajustado 
poderá ser reduzido por compen-
sação da base de cálculo negativa, 
apurada em períodos-base anterio-
res em, no máximo, trinta por cen-
to.” As limitações impostas na Lei 
nº 8.981/1995 foram mantidas pela 
Lei nº 9.065/1995. 

O Supremo Tribunal Federal, 
nos RE 344.944/SP e RE 591.340/
SP, por maioria, considerou cons-
titucional a imposição da trava de 
30%, sobre os contribuintes. No 
entanto, a Corte, até o presente 
momento, não julgou se a limita-
ção também poderia ser aplicada 
ao caso da empresa que está em 
extinção. Nesta situação específica, 



Revista Fecomércio DF  49

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

“Não tivemos um choque brutal com a paralisação total da economia 
como em outros segmentos que foram mais atingidos. Pelo contrário, já 
observamos o movimento de pessoas procurando casas e apartamentos 
maiores para utilizarem com mais comodidade nessa nova realidade de 
home office. Isso sem falar da taxa de juros que está baixa e o incentivo 
ao crédito oferecido pelo governo. A hora é boa para quem quer comprar”

Ovídio Maia, presidente do Secovi-DF

Apartamentos e Casas Loja  e Salas Comerciais
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vestibular

CURSOS TECNÓLOGOS PARA GANHAR O 
MUNDO DO TRABALHO
O 2º vestibular de 2020 da Faculdade Senac-DF está com as inscrições 
abertas e gratuitas pela internet

Por Luciana Corrêa

AFaculdade de Tecnologia Se-
nac do Distrito Federal é uma 
instituição exclusivamente de 

formação de tecnólogos. Diferen-
te do bacharelado e da licenciatu-
ra, essa modalidade de graduação 
é curta, de dois anos a dois anos e 
meio, e sua principal característica 
é uma capacitação direcionada ao 
mundo do trabalho, com teoria, prá-
tica e muita visão de mercado. Outro 
ponto de destaque e fundamental na 
Faculdade Senac são os professo-
res, que são especialistas, mestres 
e doutores todos com vivência dentro 
de suas profissões para aprofundar 
ainda mais os conhecimentos dos 
futuros profissionais em suas áreas.

Para o diretor geral da instituição, o 
prof. Dr. Luís Afonso Bermúdez, ter 
exclusivamente graduações tecno-
lógicas traz a faculdade a posição de 
maior expertise nesta formação da 
cidade. “Capacitamos para o futuro 
da tecnologia e gestão, que hoje é 

O CANDIDATO PODE 
ESCOLHER ENTRE 
AS OITO OPÇÕES DE 
CURSOS DE GRADUAÇÃO 
TECNOLÓGICAS:

• Gestão da Tecnologia da Informação;

• Análise e Desenvolvimento de Sistemas;

• Segurança da Informação;

• Banco de Dados;

• Gestão de Turismo;

• Gestão Comercial;

• Gestão de Recursos Humanos; e

• Marketing.

SERVIÇO
Vestibular Faculdade Senac-DF

Provas online e gratuitas, de 
segunda-feira a sábado

www.df.senac.br/faculdade

Facebook ou Instagram:

faculdadesenacdf

Whatsapp: 61 99823-7576

uma ferramenta de sobrevivência. 
Percebemos que muitos dos que nos 
procuram começam do zero, que 
muitas vezes não tem a tecnologia 
em suas mãos e precisam se capa-
citar para conseguir um emprego ou 
garantir seu emprego. Sendo assim, 
buscam a Faculdade de Tecnologia 
Senac-DF para a sua evolução pro-
fissional”, explica o diretor.

VESTIBULAR A QUALQUER 

HORA

O 2º vestibular de 2020 da Faculda-
de Senac-DF está com as inscrições 
abertas e gratuitas pela internet, no 
site (www.df.senac.br/faculdade). As 
provas também serão online, de se-
gunda-feira a sábado, podendo ser 
feita no horário que o candidato pre-
ferir. Todos os cursos terão 60 vagas, 
com turmas de 30 alunos nos turnos 
matutino e noturno. A versão com-
pleta do edital e do Manual do Candi-
dato estão no portal.
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DESCONTO NA LUZ
Consumidores de baixa renda ficarão isentos da conta de luz por 90 dias

Por José do Egito 

consumido 300 kWh/mês, por exem-
plo, será cobrada essa diferença de 
80 kWh/mês”, explica.
Outro aspecto importante sobre a 
medida, é que o desconto é aplicado 
exclusivamente sobre o consumo de 
energia. “Isso quer dizer que esses 
clientes continuarão a receber a con-
ta de energia da CEB, por conta dos 
outros encargos, como tributos, im-
postos e taxa de iluminação pública”, 
pondera Garcia.
De acordo com a CEB, atualmente 
existem 9.052 clientes cadastrados 
na base de Baixa Renda. Para aque-
les que ainda não estão inscritos, 
neste primeiro momento a solicita-
ção será feita por e-mail e as infor-
mações estarão disponíveis no site 
da Companhia. Os clientes já cadas-
trados como Baixa Renda e que já 
tiveram suas leituras realizadas não 
precisam se preocupar, pois será ge-
rado o crédito para a próxima fatura. 

OGoverno Federal editou no iní-
cio de abril, Medida Provisória 
N° 950/2020, que isentará os 

consumidores de baixa renda, que 
estejam cadastrados na Tarifa Social 
de Energia Elétrica (TSEE) do paga-
mento da energia consumida até o 
limite 220 kWh/mês, por conta da 
pandemia de coronavírus. A medida 
tem efeito retroativo (1º de abril) e 
durará até 30 de junho.

A isenção será bancada pelo Governo 
Federal. O repasse às distribuidoras 
de energia elétrica será feito pela 
Conta de Desenvolvimento Energé-
tico (CDE), que receberá um aporte 
de R$ 900 milhões do Ministério de 
Minas e Energia. A CDE é um fundo 
que financia diversos programas do 
setor elétrico. Segundo o presidente 
da CEB, Edison Garcia, é importante 
ressaltar que a isenção será concedi-
da totalmente aos clientes que con-
sumirem até 220 kWh/mês. “Se for 
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literatura 

SENAC INSCREVE PARA CURSOS À 
DISTÂNCIA EM DIVERSAS ÁREAS
Opções são para cursos livres, técnicos, de graduação, pós graduação 
e extensão universitária
Por Sílvia Melo

encontros presenciais para avalia-
ção que são realizados nos polos do 
Senac em Taguatinga, 903 Sul e Se-
tor Comercial Sul (Jessé Freire), de 
acordo com o curso escolhido.

A Educação a Distância é uma al-
ternativa que tem menor custo para 
o estudante e os conteúdos são dis-
ponibilizados no ambiente virtual. As 
dúvidas podem ser tiradas com os 
tutores online, em salas de bate-pa-
po, ou por e-mail. Entre as vantagens 
para escolher essa modalidade de 
estudo estão a economia de tempo e 
poder aliar trabalho ao estudo, além 
da flexibilidade para que o aluno pos-
sa organizar os estudos dentro do 
seu ritmo, no local que julgar mais 
adequado e no horário que achar 
conveniente.

Em tempos de isolamento social 
por conta da pandemia do novo 
coronavírus, uma boa alterna-

tiva para passar o tempo e ao mes-
mo tempo agregar conhecimento é 
investir em cursos à distância. No 
Senac é possível escolher entre di-
versas opções de cursos livres (for-
mação inicial, aperfeiçoamento ou 
atualização), técnicos, de graduação 
e pós-graduação. As inscrições es-
tão abertas e devem ser realizadas 
na página do Senac EAD (www.ead.
senac.br), na qual também é pos-
sível conferir todas as informações 
sobre os cursos, como início das au-
las, carga horária, preços, e também 
os editais processo de ingresso para 
cursos de graduação e pós-gradua-
ção. Algumas modalidades exigem Fo

to
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     @senacdf

/senacdistritofederal

www. df.senac.br/faculdade

CURSOS LIVRES
Estão disponíveis 220 títulos em 

diversos segmentos como Artes, Be-
leza, Comunicação, Comércio, Edu-
cação, Games, Gastronomia, Gestão, 
Hospitalidade, Idiomas, Informática, 
Meio Ambiente, Moda, Saúde, Se-
gurança e Turismo. Os cursos são 
destinados a quem quer ingressar, 
se atualizar ou aperfeiçoar conheci-
mentos e estar pronto para os desa-
fios do mercado de trabalho. Como 
os cursos não precisam formar tur-
mas para iniciar as aulas, o aluno 
pode se matricular e estudar a qual-
quer hora. Muitas programações são 
oferecidas por meio da tecnologia 
WebTV, com videoaulas que facilitam 
e estimulam o aprendizado.

As inscrições para os cursos téc-
nicos vão até 15 de junho. A moda-
lidade exige encontros presenciais, 
em média, uma vez por mês ao longo 
do curso. A carga horária presencial 
será realizada no decorrer de cada 
módulo por meio de saída de campo, 
estudo de caso, seminário, pesqui-
sa, palestra ou avaliação, conforme 
o cronograma do polo presencial. O 
diploma de Técnico de Ensino Médio 
tem validade nacional e é assegu-
rado àqueles que tiverem concluído 
o curso técnico do Senac e o ensino 
médio. Os cursos disponíveis são: 
Técnico em Design de Interiores; 
em Administração; em Logística; em 
Qualidade; em Meio Ambiente; e em 
Segurança do Trabalho.

GRADUAÇÃO
Os cursos de graduação do Se-

nac EAD são autorizados pelo MEC e 
voltados para o atendimento às de-
mandas do mercado de trabalho. São 
ofertados 18 títulos nas áreas de áreas 
de comércio, educação, gestão, infor-
mática e meio ambiente. A inscrição 
para o processo seletivo para ingresso 
nas turmas de agosto de 2020 é gra-
tuita e estão abertas até 27 de julho. 
As aulas vão iniciar em 3 de agosto. Os 

cursos têm duração de dois a quatro 
anos e mensalidades que variam de 
R$ 238,56 a R$ 303,24 de acordo com 
a opção escolhida. Para participar é 
preciso ter o Ensino Médio comple-
to; disponibilidade aproximada de 18 
horas semanais para estudo; possuir 
e-mail e acesso à internet.

O período para as inscrições no 
processo de ingresso do 2º semestre 
de 2020 para os cursos de pós-gra-
duação a distância está com inscri-
ções abertas até 31 de julho. A taxa 
de inscrição tem valor de R$ 20. São 
oferecidos 37 títulos nas áreas de ar-
tes, comunicação, educação, gestão, 
meio ambiente, produção de alimen-
tos, saúde e tecnologia da informação. 
Dois desses cursos são lançamentos: 
Educação Especial na Perspectiva In-
clusiva e Gestão de Qualidade e Segu-
rança do Paciente. As avaliações dos 
cursos são feitas por meio de exer-
cícios on-line, trabalhos individuais, 
assim como um encontro presencial 
obrigatório ao final do curso para a 
defesa do TCC (Trabalho de Conclu-
são do Curso), após a finalização do 
curso, realizado no polo escolhido no 
momento da inscrição.

EXTENSÃO UNIVERSITÁRIA
Os cursos de extensão univer-

sitária têm duração menor que os 
de pós-graduação e oferecem uma 
grande oportunidade de aperfeiçoa-
mento, especialização e aquisição de 
conhecimento em novas áreas de for-
mação. As inscrições estão abertas 
até 23 de junho para 9 cursos dessa 
modalidade: Arte e Cultura; Cultura 
e Desenvolvimento; Educação em 
Museus e Contextos Não Escolares; 
Auditoria: estrutura conceitual de as-
seguração; Contabilidade: exame de 
suficiência CFC; Gestão Financeira 
e Finanças Corporativas; Interação 
Fármaco Nutriente e Fitoterapia; Ge-
rência de Projetos - gestão de custos; 
e Gerência de Projetos - práticas ali-
nhadas ao PMI.
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Daniel Saraiva
Advogado e Sócio do 
escritório Saraiva & 
Barros Advogados

Luiz Carlos Borges
Profissional da área 

da saúde 

Dennys Nery   
Empresário do ramo de 

tecnologia 

Greice Alves   
Jornalista

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

RUIM

RUIM
Com a revisão da OMS sobre 
o uso da substância nasceu 

uma esperança na utilização 
como tratamento, mas é 

importante que se façam outras 
pesquisas para comprovar sua 
eficácia e segurança para ser 

definitivamente ministrada em 
pacientes com quadro clínico.

A maioria dos estudos concluem 
que o uso é ineficaz, ou até mesmo 

prejudicial.

Não tenho muita conhecimento 
sobre o medicamento, mas vejo 
uma insistência em usar sem os 

devidos testes. 

O uso da cloroquina ainda é uma 
incógnita. Como não temos um 
protocolo oficial, não é possível 

ter uma segurança efetivar 
para recomendar o uso desse 

medicamento. 

Acredito que o mais importante 
de todos, o Imposto Predial 
e Territorial Urbano (IPTU), 

deveria ter sido adiado e não foi, 
infelizmente. 

Adiar a cobrança dos impostos 
é uma estrada que mostra 

dois caminhos: diminuindo a 
arrecadação por parte do governo 
afetando o andamento de todas as 

demandas; por outro lado, é um 
respiro para a sociedade, que em 
sua grande parte está sem renda.

Não vi atuação positiva alguma do 
governo Federal. O que pode fazer 
para atrapalhar, fez. Inclusive criou 
uma crise politica, internacional e 

institucional. 

 A crise sanitária afetou o Brasil e 
muitas outras nações. Conduzir esse 

processo é algo desafiador. Estar 
aberto para que especialistas orientem 

na condução dessa crise mundial 
é uma forma de estar cercado de 

informações precisas e seguras para 
tomar as decisões corretas.

Os exemplos dados pelo presidente 
não contribuem em nada para a 
educação sanitária do povo. Sem 

contar os erros no repasse do Auxílio 
Emergencial.

Por um período é fundamental para 
dirimir as perdas do comerciante.

Absolutamente importante para 
pequenas e médias empresas, mas 
sem outras medidas de incentivo 

a retomada do comércio, tais como 
a liberação de crédito empresarial, 
a reforma tributária, entre outros, 

acaba apenas postergando o 
problema. 

O governo federal acertadamente 
incentivou a retomada das 

atividades, mas em dissonância 
com as lideranças estaduais e 

municipais. A crítica aqui vai para 
essa absoluta falta de alinhamento 

e pela desnecessária disputa 
política. O momento é de união!

REGULAR

REGULAR REGULAR

REGULAR

REGULARREGULAR

REGULAR
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MAIS DO QUE NUNCA,  
PRECISAMOS ESTAR UNIDOS 

E CADA  UM DEVE FAZER  
A SUA PARTE. PRECISAMOS  

CUIDAR DE NÓS E DE TODOS.

O BRB, por meio do Instituto BRB,  

iniciou um movimento de arrecadação   

de recursos para trazer 250 novos respiradores  

e insumos médicos para o tratamento de 

 pacientes graves no DF.

Quanto mais pessoas e empresas   

se engajarem, mais rápido poderemos  

 superar a pandemia do coronavírus.

INSTITUTO BRB
BANCO 070 BRB - BANCO DE BRASÍLIA  
AGÊNCIA CENTRAL: 027
CONTA POUPANÇA: 049521-5
CNPJ: 02.174.279/0001-55brb.com.br/superadf


