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Presidente do Sindmac lança livro com frases inspiradoras e dedica obra a Francisco Maia

Fecomércio-DF oferece oportunidade para empresas que 
desejam emitir atestado de exclusividade

Para ajudar as empresas do Distrito Federal, a Fecomércio-DF oferece o serviço 
de emissão do atestado de exclusividade que permite dispensar a obrigatoriedade 
da participação em processos de licitação junto aos órgãos públicos. A justificativa 
é que, se determinado produto ou serviço não possui um concorrente, logo o 
processo licitatório torna-se dispensável. Assim, quem tem um produto único e 
deseja negociar com a Administração Pública, vai precisar desse documento.
 O atestado de exclusividade fornecido pela Fecomércio-DF possui validade de 6 
meses e abrangência distrital ou nacional, definida de acordo com a documentação 
apresentada pela empresa no ato da solicitação. Para as empresas representadas 
pela Federação, e em dia com as contribuições sindicais, o fornecimento do 
atestado de exclusividade será gratuito. Acesse: https://www.fecomerciodf.com.
br/atestado-de-exclusividade/ e saiba mais.
A base legal que fundamenta a emissão do atestado de exclusividade concedido 
pela Fecomércio-DF é por força do disposto no inciso I, do artigo 25, da Lei 8.666/93, 
que define a legitimidade para emitir o atestado de exclusividade de fornecimento 
de serviços e/ou mercadorias para os casos de dispensa e inexigibilidade de 
licitação. As empresas interessadas na emissão do documento devem acessar o 
site da Fecomércio-DF e apresentar os documentos exigidos para comprovação 
da exclusividade da empresa.

O   presidente da Fecomércio-
-DF, Francisco Maia recebeu 
nesta terça-feira (15), na sede 

da Federação, visita de cortesia do 
presidente do Sindicato do Comércio 
Varejista de Materiais de Constru-
ção do Distrito Federal (Sindmac), 
Carlos Aguiar. Na oportunidade, 
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Carlos Aguiar presentou Maia com 
sua última obra lançada: Aceite ou 
mude. Você quer é possível. O livro 
de autoajuda contém pensamentos, 
frases inspiradoras e está disponível 
no portal da Amazon.
Segundo Carlos Aguiar, o livro 
também contém espaço dedicado 
aos ilustres leitores. “É onde cito o 
presidente Francisco Maia, o vice-
presidente da CNC, Francisco Valdeci 
de Sousa Cavalcante e diversas 
outras pessoas. Gosto de dedicar 
a essas pessoas pois sempre me 
ajudaram e são leitores especiais. 
Não importa se é autoridade ou um 
gari. Somos iguais”, disse Carlos. 
Francisco Maia agradeceu a visita e 
presenteou Carlos com um cartão 
de Natal em nome da Fecomércio-
DF, do Sesc-DF e Senac-DF.
Toda renda da obra é dedicada a 
entidades pessoas em situação de 
vulnerabilidade. “A despesa é 100% 

minha. Temos frete grátis para todo 
o Brasil”, disse. Ao todo, o autor 
natural de Sobral-CE e empresário 
já escreveu 4 livros, possui página 
no instagram e facebook chamada 
Carlos Aguiar Escritor e possui mais 
de 200 vídeos publicados em seu 
canal no Youtube. 
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Francisco Maia
Presidente do Sistema 
Fecomércio-DF: 
Fecomércio, Sesc, Senac
e  Instituto Fecomércio

editorial 

Prevenção 

A s soluções simples costu-
mam ser difíceis, mas a obs-
tinação em perseguir o obje-

tivo traz conquistas memoráveis.
A ideia de poder abrir o comércio 

com segurança para quem vende e 
maior proteção aos que compram, foi 
uma das soluções bem simples que 
viraram um Ovo de Colombo. 

No dia 1º de dezembro, convo-
camos nossos associados e outros 
líderes do setor produtivo para uma 
videoconferência, com o secretário de 
Saúde do Distrito Federal, Osnei Oku-
moto. discutimos alternativas de pre-
venção contra uma possível segunda 
onda do coronavírus. 

Sugerimos um pacto pela saúde 
e economia da cidade, de forma que 
o comércio não seja obrigado a fechar 
novamente. Em parceria com a Fede-
ração das Indústrias do DF (Fibra), a 
Federação do Comércio lançou o Selo 
Estabelecimento Responsável para 
certificar as empresas que estão cum-
prindo as recomendações sanitárias 
da Agência Nacional de Vigilância Sa-
nitária (Anvisa), da Organização Mun-
dial da Saúde (OMS) e dos protocolos 
setoriais estabelecidos com o GDF.

Assim começa a história que o jor-
nalista José do Egito, de nossa equipe 
de comunicação, vai contar nesta edi-
ção da Revista. É um exemplo da ideia 
simples que ficou perfeita.

 A partir desse mês, os estabeleci-
mentos que cumprirem com todas as 
medidas de prevenção e higienização 

referentes ao coronavírus receberão 
o Selo Estabelecimento Responsável, 
que visa a informar ao consumidor os 
locais prontos para funcionar com se-
gurança. A campanha é uma iniciativa 
nossa, da Fecomércio, lançada no dia 
8 de dezembro. É uma parceria com 
a Federação das Indústrias do DF (Fi-
bra), e com apoio de vários empresá-
rios e sindicatos. 

Há regras na administração de 
uma cidade que convivem com o 
absurdo. Não tem sentido pessoas 
tocarem nas outras em promíscuas 
aglomerações. Pois bem, assim é a 
rotina de centenas de milhares de 
brasilienses nos onibus e metrô da 
cidade. Como falar que bares, res-
taurante e lojas são perigosos? O 
bom senso é sempre irmão da verda-
de. Tendo juízo, é fácil entender ser 
muito mais seguro entrar em uma 
loja protegida pelo Selo Estabeleci-
mento Responsável, que usar trans-
porte coletivo.

Esse é o essencial resumo da re-
dação de nossa reportagem maior. 

Para aquilo que é bom, não há 
que inventar. Antecipo literalmente os 
bons momentos do texto que vão ler.      

Desde o início da pandemia a Fe-
comércio-DF busca soluções para 
evitar maiores prejuízos para o co-
mércio e todo o setor produtivo. Co-
nheça a ideia simples que acertou na 
mosca. Respeite e confie no Selo Es-
tabalecimento Responsável..

Boa Leitura!
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DANIEL 
OSVALDO 
SCIOLI
Por Carolina Oliveira

 Com uma longa trajetória na 
política, Daniel Osvaldo Scioli foi vice-
presidente da Argentina entre os anos 
de 2003 e 2007. Entre 2007 e 2015 foi 
governador da Província de Buenos 
Aires. Em 2015 chegou a concorrer à 
presidência. Em 2019, após a vitória 
de Alberto Fernández nas eleições 
presidenciais, Scioli foi convidado para 
atuar como embaixador da República 
Argentina no Brasil. Desde então, o 
embaixador tem feito inúmeras reuniões 
para trabalhar as relações entre os 
dois países. Com a Fecomércio-DF, o 
embaixador tem atuado fortemente na 
Câmara de Comércio Argentina, que 
prevê uma maior parceria entre Brasília 
e Argentina. 
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1- Em outubro, foi criada a Câmara 
de Comércio Argentina – Distrito 
Federal: iniciativa do Fórum de En-
tidades Representativas da capital 
da república e da embaixada da 
Argentina no Brasil. Como estão 
sendo os trabalhos desse grupo?
Recebemos uma excelente predis-
posição, tanto do governador de 
Brasília, Ibaneis Rocha, quanto das 
autoridades da Câmara de Comér-
cio, para finalizar sua formação. No 
caso do Distrito Federal, é de parti-
cular importância, por ser a capital 
do país mas, acima de tudo, pela 
vontade que receberemos tanto 
do Governador quanto dos empre-
sários de estreitar intensamente 
os laços entre o DF e a Argentina. 
Brasília está deixando de ser um 
distrito dependente do setor públi-
co (há 15 anos entre 60 e 70% do 
PIB local dependia desse setor), a 
um próspero setor produtivo local 
(hoje os termos foram invertidos, 
e aproximadamente 70% do PIB é 
dependente do setor privado). Nes-
se sentido, é nossa intenção que a 
Argentina seja o principal parceiro 
dessas iniciativas.

2- Qual a importância desse tipo 
de parceria para economia dos 
dois países em meio a pandemia 
do novo coronavírus?
Como disse o nosso presidente Al-
berto Fernández esta semana, ao 
receber do Uruguai a presidência 
Pro Tempore do Mercosul: Neste 
contexto “ninguém se salva sozi-
nho”. Nesse sentido, precisamos 

“Precisamos mais 
do que nunca 

estreitar os laços 
com o Brasil, que 
é nosso principal 

parceiro comercial. 
Não apenas 

nas questões 
econômicas, 

mas também na 
integração de 

nossos setores de 
telecomunicações, 
energia e nuclear, 

entre outras 
questões.”  

mais do que nunca estreitar os 
laços com o Brasil, que é nosso 
principal parceiro comercial. Não 
apenas nas questões econômicas, 
mas também na integração de nos-
sos setores de telecomunicações, 
energia e nuclear, entre outras 
questões.

3- Como é a relação comercial 
hoje entre o Brasil e a Argentina? 
O Trabalho da câmara pode ser um 
marco para aumentar e fortalecer 
essa relação?
Graças ao trabalho que temos feito 
com a equipe da Embaixada e nos-
sa rede de dez consulados, o Brasil 
voltou há alguns meses a ser nos-
so principal parceiro comercial. A 
Argentina precisa do Brasil, assim 
como o Brasil precisa da Argenti-
na. Temos grandes expectativas no 
crescimento econômico que ambos 
os países terão em 2021, e o traba-
lho das Câmaras Binacionais será 
fundamental nessa complementa-
ção econômica.

4- Existem planos de promover o 
intercambio cultural entre os paí-
ses, a partir dessa parceria?
O intercâmbio cultural é um setor 
fundamental do nosso trabalho no 
Brasil. Desde a minha chegada à 
Embaixada, instituímos a Menção 
Honrosa “Dr. René Favaloro” para 
reconhecer pessoas ou instituições 
no Brasil que se destacaram por 
seu trabalho alinhado aos valores do 
Dr. Favaloro: igualdade social, soli-
dariedade e cooperação. Já fizemos 
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as duas primeiras entregas, para a 
Fundação Oswaldo Cruz, no Rio de 
Janeiro, no início de dezembro, e 
para o senador Romário de Souza, 
na semana passada na Embaixada. 
Planejamos replicar isso em todo o 
país no próximo ano. Por outro lado, 
durante minha recente visita a Reci-
fe, lançamos as bases para a assi-
natura de um convênio entre a Tele-
visão Pública Argentina e a Televisão 
Pública do Estado de Pernambuco. 
Será assinado antes do final do ano 
e, no mesmo sentido, estamos avan-
çando em um acordo com a TV pú-
blica brasileira. Assim, os brasileiros 
poderão desfrutar da cultura argen-
tina em suas casas por meio da te-
levisão. Foi um ano muito difícil para 
a cultura após a suspensão de fes-
tivais e eventos devido à pandemia. 
No entanto, temos um plano para 
2021 que, através da evolução da 
saúde, permitirá intensificar muito 
mais essa cooperação cultural, pro-
movendo o intercâmbio de artistas e 
eventos entre os dois países.

5- No início deste mês de dezem-
bro, houve um importante encon-
tro virtual entre os presidentes 
Jair Bolsonaro e Alberto Fernán-
dez. Essa reunião só foi possível 
após um esforço de negociação 
diplomática realizada pelo senhor. 
Quais os frutos desse tipo de diá-
logo entre os dois países? Como 
deve ser essa relação a partir da 

“

“

Foi um ano muito difícil para 
a cultura após a suspensão 
de festivais e eventos devido 

à pandemia. No entanto, 
temos um plano para 2021 

que, através da evolução da 
saúde, permitirá intensificar 
muito mais essa cooperação 

cultural, promovendo o 
intercâmbio de artistas e 

eventos entre os dois países.
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ultima reunião? 
Cheguei à Brasília no dia 10 de agos-
to. Os especialistas me disseram que 
foi o pior momento da relação entre 
nossos países nos últimos 30 anos. 
O presidente Alberto Fernández deu-
-me uma instrução clara: reconstruir 
essa relação política. Quando visitei 
o presidente Bolsonaro na minha 
primeira semana no Brasil, ele me 
perguntou o que eu precisava e eu 
respondi “ter uma linha direta com 
todos os seus ministros”. Nesse sen-
tido, quero agradecer a colaboração 
que tive por parte do presidente Bol-
sonaro e de seu gabinete, no meu 
trabalho aqui em Brasília. Todos os 
ministros me receberam bem assim 
que os contatei. Fui mais de 20 vezes 
ao Planalto e aos ministérios nesses 
quatro meses. Assim, a videoconfe-
rência entre os presidentes foi um 
sinal claro da fraternidade de nossos 
povos. Foi um diálogo muito positivo, 
que evidenciou a enorme quantidade 
de temas sobre os quais temos uma 
agenda positiva a desenvolver e que 
trarão grandes frutos nos próximos 
tempos.

6- Quais os maiores desafios para 
manter um contato próximo com o 
governo brasileiro?
O diálogo é positivo com todas as 
áreas. Na relação entre dois países 
e seus setores privados, as ques-
tões conjunturais estão sempre 
emergindo: pode ser saúde, co-
mércio, política, etc. Trabalho dia-

riamente para conseguir encontrar 
uma solução para esses desafios 
com a colaboração de ambos os 
governos.

7- Entre as propostas já mencio-
nadas pelo senhor para esse diálo-
go maior entre Brasil e argentina 
estão a revitalização do comércio 
e uma atuação conjunta em áreas 
como turismo, por exemplo. Como 
está o andamento?
Há grande motivação dos operado-
res turísticos de ambos os países 
para relançar seu setor, que foi 
tão duramente atingido pela pan-
demia. Nesse sentido, temos que 
fortalecer o trabalho do setor, das 
companhias aéreas, dos hotéis, etc. 
Ambos os países estão trabalhan-
do diariamente para implementar 
e atualizar protocolos de turismo, 
e não tenho dúvidas de que o setor 
vai se recuperar muito rapidamen-
te. O desafio que temos para 2021 é 
sair e vender os dois destinos para 
o mundo juntos. Em conjunto com o 
Itamaraty e o setor de turismo, pla-
nejamos a participação em feiras e 
eventos especializados.

8- Em novembro o mundo ficou 
abalado com a morte de um gran-
de ícone do futebol. O que repre-
senta e ainda significa a morte de 
Diego Armando Maradona?
Tive uma ótima relação com o Die-
go, ele até veio jogar um futebol 
solidário na minha casa em Bue-

nos Aires há alguns anos. Foi uma 
pessoa que deu enorme alegria a 
muitos argentinos. Acho que depois 
de ver as homenagens ao redor do 
mundo não posso acrescentar mui-
to mais: isso fala por si.

9- O senhor tem uma longa histó-
ria na política argentina. Como tem 
sido trabalhar fora do país para 
continuar colaborando com a polí-
tica interna? 
Hoje meu desafio está no Brasil. 
Tenho uma grande responsabilida-
de neste amado país e trabalho o 
dia todo para cumpri-la.
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ESPERANÇA NATALINA
Fecomércio-DF prevê crescimento de 2,2% nas vendas do Natal deste ano
Por José do Egito

enquanto 41,5% esperam vendas 
iguais. Outros 17,5% acreditam em 
vendas menores.
Para realizar o levantamento, o 
Instituto Fecomércio pesquisou 15 
segmentos diferentes, entre lojas 
de rua e de shoppings, totalizando 
404 empresas consultadas. O va-
lor médio esperado para este ano 
com o investimento em presen-
tes é de R$ 153,97 por cliente. Em 
2019, os lojistas disseram que cada 
consumidor gastaria em média R$ 
458,11. Uma variação real negativa 
de -67,41% em relação ao ano an-
terior, considerando a inflação do 
período.

O comércio do Distrito Federal 
espera um crescimento de 
2,2% nas vendas do Natal des-

te ano. É o que mostra pesquisa re-
alizada pela Federação do Comércio 
do DF e pelo Instituto Fecomércio. O 
Natal é a principal data comemora-
tiva do varejo e o segundo semestre, 
além de favorecer as vendas, tem 
apresentado uma reativação do con-
sumo.
Os empresários apostam no perí-
odo natalino para recuperar o mo-
vimento. Segundo o estudo, 40,8% 
dos comerciantes acreditam que 
em dezembro deste ano as vendas 
serão maiores do que em 2019, 
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De acordo com levantamento, 83,66% dos entrevistados têm a intenção de comprar

As vendas pela internet devem subir cerca de 60% em relação ao ano passado

O presidente da Fecomércio-DF, 
Francisco Maia, explica que apesar 
do ticket médio mais baixo em rela-
ção a 2019, as vendas do Natal po-
dem ser as melhores deste ano. “O 
Natal é a data comemorativa mais 
esperada pelo lojista, pois existe 
essa tradição da festa religiosa e 
da troca de presentes. A economia 
está em recuperação e já demons-
tra sinais de melhora. Esperamos 
um bom movimento”, afirma. De 
acordo com o presidente, normal-
mente no final do ano as pessoas 
recebem suas parcelas do 13º salá-
rio e isso injeta um grande volume 
de recursos na economia local.
Este ano, é esperado que o 13º in-
jete R$ 5,6 bilhões na economia do 
DF, o que pode ajudar no fluxo de 
caixa e na contratação de mais pes-
soas para os setores de comércio 
e serviços. “Gera um movimento 
muito positivo no comércio”, com-
pleta Francisco Maia.
No quesito estratégias para o pe-
ríodo, 31,5% pretendem realizar 
promoções como a principal forma 
para atrair os clientes, seguido por 
vitrine temática (20,36%). A maioria 

dos lojistas (90,7%) indicou também 
que não irá alterar, na média, os 
preços dos produtos.

CONSUMIDOR
A maioria dos consumidores bra-
silienses está disposta a comprar 
presentes para comemorar o Natal. 
O levantamento do Instituto Feco-
mércio ouviu 404 pessoas, entre 18 
e 60 anos. De acordo com o estu-
do, 83,66% dos entrevistados têm a 
intenção de comprar produtos para 
presentear neste Natal e apenas 
16,34% não tem intenção. Entre os 

motivos declarados pelos clientes 
que não pretendem realizar com-
pras no Natal, mais da metade 
(62,12%) declarou que ainda passa 
por dificuldades financeiras.
Para o Natal de 2020, as preferên-
cias do consumidor indicam pro-
dutos como: vestuário/acessórios, 
com 30,69% das preferências; se-
guido de calçados e acessórios 
(23,22%) e brinquedos (18,12%). O 
valor mediano que o consumidor 
pretende desembolsar com presen-
tes é de R$ 216,61, maior do que o 
valor que os lojistas acreditam que 
será gasto (os empresários espe-
ram um ticket médio de R$153,97).

LOCAL DE COMPRA
Apesar da pandemia, 44,08% dos 
consumidores dizem que vão ad-
quirir os presentes em shoppings, 
26,04% pretendem comprar os pro-
dutos em feiras, e 24,26% afirmam 
que realizarão uma as compras em 
lojas de bairro ou de rua. As vendas 
pela internet devem subir cerca de 
60% em relação ao ano passado 
mas ainda representam uma par-
cela pequena do total comercializa-
do (cerca de 7%).
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CARREATA SOLIDÁRIA
Natal Sempre Monumental do Sistema Fecomércio-DF distribuiu cerca de 
10 mil marmitas, brinquedos e kits de higiene para a população do DF
Por Sacha Bourdette

As carreatas do Sesc passaram por diversas Regiões Administrativas do DF

F oram 12 dias de intensa ação 
solidária do projeto Natal Sem-
pre Monumental, promovido 

pelo Sistema Fecomércio-DF. Por 
meio da Carreata do Sesc-DF, de 
5 a 16 de dezembro, 12 regiões ad-
ministrativas do Distrito Federal re-
ceberam diversas doações. Foram 
distribuídas cerca de 10 mil refeições 
com ceias natalinas, além de kits de 
higiene pessoal, kits de limpeza e as 
crianças ganharam presentes com a 
distribuição de brinquedos. Empre-
sários parceiros colaboram com a 
ação doando itens e participando.
As carreatas passaram pelas se-
guintes cidades: Estrutural, Var-
jão, Paranoá, Fercal, Riacho Fundo 

II, Recanto da Emas, Itapoã, Sa-
mambaia, Santa Maria, Planaltina, 
Ceilândia e Brazlândia. Segundo o 
presidente do Sistema Fecomércio-
-DF, Francisco Maia, foi gratificante 
poder levar solidariedade para mui-
tas famílias e contar com a união de 
empresários locais. “Foi uma ação 
propositiva da Federação do Co-
mércio, encabeçada pelo Sesc-DF, 
na qual conseguimos reforçar o ca-
ráter social do projeto Natal Sem-
pre Monumental. Tivemos o apoio 
de muitos empresários para que 
essa ação pudesse garantir mais 
doações, como brinquedos, kits de 
higiene e muitos outros itens. Atu-
amos nas regiões onde existe um 
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Com a ajuda de 177 empresários o Natal Sempre Monumental levou alimentação, 
produtos de higiene e brinquedos para a população

Mais de 50 funcionários das áreas de logística e administrativa trabalharam durante o 
evento de Natal 

maior índice de pobreza”, afirmou.
O diretor regional do Sesc-DF, Mar-
co Tulio Chaparro, explica que este 
foi um projeto piloto possível graças 
aos empresários e sindicatos pa-
tronais do Distrito Federal que se 
uniram à Fecomércio para tornar a 
ação uma realidade. “Com a ajuda 
de 177 empresários levamos um 
pouco de alegria, alimentação, pro-
dutos de higiene e brinquedos para 
a população em vulnerabilidade 
social. É o Sesc trazendo cidadania 
para quem mais precisa. Sabemos 
que foi um ano atípico e não pode-
ríamos deixar de amparar comu-
nidades que estão passando por 
enormes dificuldades”, destacou.
No dia 12 de dezembro a carreata 
contou mais uma vez com a partici-
pação especial dos motociclistas do 
Capital MotoWeek. Eles passearam 
pela Asa Sul e Asa Norte junto dos 
quatro veículos do Sesc-DF, identi-
ficados, iluminados e com sonoriza-
ção, para chamar a atenção da co-
munidade para o Natal. Ao final do 
passeio, o comboio deixou doações 
na organização não governamental 
APAE-DF, instituição credenciada 
ao Mesa Brasil Sesc. A concentra-
ção foi na unidade do Sesc da 913 
sul. Logo depois, ocorreu a entrega 
das ceias em Samambaia. A cidade 
de Santa Maria recebeu a ação no 
dia 13 de dezembro. No dia seguin-
te, 14, foi a vez de Planaltina. Na 
sequência, no dia 15, a comunidade 
do Pôr do Sol recebeu as doações. 
Para finalizar, São Sebastião foi a 

última em que a carreata passou no 
dia 16.
De acordo com a diretora de Pro-
gramas Sociais do Sesc-DF, Nina 
Fontes, a instituição não mediu 
esforços para cumprir o seu papel 
social para atender as comunida-
des do Distrito Federal. “O Sesc no-
vamente como protagonista de uma 
história, em um ano tão difícil, e 
desde o início nós nos renovamos e 
reconstruímos os nossos serviços. 
Não poderíamos no final do ano 
deixar de ajudar. Entregamos uma 
ceia de Natal, por meio de uma car-
reata, levando alegria, solidarieda-
de e amor a essas cidades”, contou.
A coordenadora de Serviços de Ali-
mentação e Nutrição do Sesc-DF e 
que também está à frente da área 
da alimentação do projeto, Sabri-

na Alves Batista, conta que foram 
distribuídas cerca de 10 mil ceias, 
preparadas especialmente com 
um cardápio natalino. “Para nós é 
muito importante essa ação porque 
alcançou muitas pessoas, que nes-
te momento de dificuldade estão 
precisando de atenção, de carinho, 
de uma refeição de qualidade. Com 
essa pandemia e toda essa situação 
que estamos vivenciando esse ano, 
as pessoas estão passando por ne-
cessidade e por isso, com essa ação 
trouxemos um pouco de alegria 
para essas comunidades que tanto 
precisam”, ressaltou.
A carreata foi formada por quatro 
veículos da instituição, que che-
gavam identificados, iluminados e 
com sonorização música que trou-
xeram alegria, encantamento às 
crianças e às famílias. Todos os 
brinquedos e kits com os itens de 
higiene e limpeza foram doados 
com apoio financeiro de empresá-
rios e sindicatos empresariais.
Para realizar a distribuição gratui-
ta em cada edição da Carreata de 
Natal, quase 50 funcionários das 
áreas de logística e administrativa 
trabalharam durante o evento. Filas 
foram organizadas com a preocu-
pação de manter os protocolos de 
segurança contra a Covid-19 e po-
liciais militares derma apoio logís-
tico para garantir a segurança da 
população.
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cidadania 

O   Senac-DF realizou no dia 16 de 
dezembro a entrega simbólica 
de certificados para 25 jovens 

que cumprem medidas socioeducati-
va de internação e concluíram o curso 
de Aprendizagem Profissional Co-
mercial em Serviços Administrativos, 
ministrado na Unidade de Internação 
de Brazlândia (UIBRA). Na cerimônia 
virtual de encerramento do curso, que 
foi transmitida por meio de webcon-
ferência para parceiros e convidados, 
o Senac-DF anunciou a continuidade 
do projeto em 2021. A qualificação 
nas unidades de internação faz par-
te de um projeto que reúne diversas 
instituições do Distrito Federal e tem 
como objetivo contribuir para a resso-
cialização de adolescentes e jovens a 
partir do acesso à profissionalização. 
Ao abrir a cerimônia, o diretor re-
gional do Senac-DF, Antonio Tadeu 
Peron, comunicou a continuidade da 
parceria. “O Senac já tem reservado 
recursos para que o programa conti-
nue no próximo ano e se necessário 
para expandi-lo. Já estamos prepara-

SENAC-DF FORMA JOVENS 
QUE CUMPREM MEDIDA 
SOCIOEDUCATIVA
Projeto de ressocialização de adolescente e jovens continua em 2021
Por Sílvia Melo 

dos para isso. É uma boa notícia e eu 
não poderia perder essa oportunidade 
de anunciar a todos”, afirmou, para 
em seguida destacar que a formação 
de um aluno é sempre motivo para 
festejar. “Esperamos que tenhamos 
despertado em cada um de vocês, for-
mandos, o gostinho do saber, o desejo 
de aprender, o desejo de que a partir 
de agora, vocês se transformem de 
alunos em estudantes permanente, 
pois só através da educação, do co-
nhecimento, é que podemos alcançar 
o verdadeiro desenvolvimento”, disse 
o diretor. 
A juíza de Direito da Vara de Execução 
de Medidas Socioeducativas do Dis-
trito Federal, Lavínia Tupy Vieira Fon-
seca, que está à frente do projeto no 
Tribunal de Justiça do DF, agradeceu 
a parceria e o anúncio de sua continui-
dade destacando que a aprendizagem 
profissional dá aos jovens mais condi-
ções de entrar no mercado de traba-
lho. “Esse sim é um dos meios mais 
adequados, mais eficazes que nós 
temos tido para a ressocialização, é o 

que realmente tem tirado os meninos 
e meninas das ruas e até mesmo das 
drogas”, afirmou a juíza. Aos forman-
dos, ela ressaltou que a qualificação 
dá mais amplitude e um diferencial 
para concorrer no mercado de traba-
lho. “Antes se vocês tinham poucas 
expectativas, ou quase nenhuma, hoje 
vocês têm mais que uma expectativa, 
têm uma possibilidade de trabalhar, 
de ganhar dinheiro de forma honesta”, 
destacou a juíza Lavínia Tupy.
Idealizadora do projeto, a procurado-
ra do Trabalho e Coordenadora Na-
cional da Coordenadoria Nacional de 
Combate à Exploração do Trabalho da 
Criança e do Adolescente, Ana Maria 
Villa Real Ferreira Ramos, agradeceu 
aos parceiros destacando que a união 
de todos é fundamental e imprescin-
dível para dar um futuro mais digno e 
melhor aos adolescentes e jovens do 
socioeducativo. “Estou muito feliz com 
a novidade anunciada pelo Senac de 
podermos expandir esse projeto nas 
unidades de internação do DF. Esse 
projeto é muito sensível, complexo, e 
eu fico feliz com o êxito. Queria agra-
decer o apoio e dizer que a união de 
todos nesse projeto é fundamental. 
Essa união, esse olhar humano, essa 
insistência do projeto dar certo, essa 
insistência dos adolescentes não se-
rem desligados do projeto à vista de 
uma dificuldade inicial, é importante. 
Agradeço a todos e todas, em especial 
a equipe do Senac”, destacou a procu-
radora Ana Maria Villa Real. 
Marcela Passamani, secretária de 
Justiça e Cidadania do Distrito Fede-
ral, também ressaltou a importância 
da união de todos os parceiros para 
que o projeto dê certo.

Cerimônia virtual de encerramento do curso, que foi transmitida online
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empresa do mês

E  specializada em segurança da 
informação, a FastHelp é uma 
empresa que está no mercado 

há 17 anos. Surgiu da necessidade 
que o então consultor de TI, Paulo 
Ribeiro, via em ter empresas ter-
ceirizadas capazes de solucionar 
problemas com mais rapidez garan-
tindo a qualidade no atendimento 
aos clientes. Com espírito empreen-
dedor herdado do pai, Paulo decidiu 
inovar, abriu seu próprio empreendi-
mento e passou a oferecer serviços 
e produtos que esperava de outras 
empresas. Atualmente, a FastHelp 
atende mais de 250 empresas pú-
blicas e privadas, dos mais diversos 
segmentos e tamanhos, em todas 
as unidades da Federação, empre-
gando diretamente 50 pessoas.
“Bons negócios costumam nascer 
de uma janela de oportunidade. E foi 
visualizando a abertura de uma que 
surgiu a FastHelp”, destaca Paulo. 
“Eu trabalhava como consultor de TI 
em um conglomerado de empresas 
que terceirizava a prestação de ser-
viços de suporte aos equipamentos 

GENUINAMENTE BRASILIENSE 
Atualmente, a FastHelp atende mais de 250 empresas públicas e privadas
Por Sílvia Melo 

de tecnologia da informação e ouvia 
várias reclamações sobre a qualida-
de do atendimento e a capacidade 
de solução de problemas pela em-
presa terceirizada. Em uma reunião 
com gestores de TI do conglome-
rado, apresentei sugestões para o 
atendimento e tive o aval para apre-
sentar, dias depois, uma proposta 
de prestação de serviços”, explica o 
empresário, destacando que o nome 
da empresa foi escolhido pela espo-
sa e pelo filho. “A explicação para o 
nome (Ajuda Rápida, em português) 
vem da necessidade da rapidez no 
apoio ao crescimento do negócio 
dos seus clientes, mas de forma efi-
caz, com cumprimento rigoroso do 
prazo”, destaca.
Um dos diferenciais da FastHelp 
é agregar valor para o negócio dos 
clientes. “São aplicadas metodolo-
gias de melhoria contínua, com a 
oferta de serviços e produtos que 
se adequam a diferentes tamanhos 
de ambientes tecnológicos, e reali-
zadas medições constantes de sa-
tisfação”, explica, ressaltando que 

não há distinção de tamanho de 
cliente. “O grande, médio, pequeno 
e micro são tratados com o mesmo 
cuidado e dedicação. Não há nada 
mais gratificante do que ter pesqui-
sas de satisfação com resultados 
de excelência, desde a sua criação, 
como também os testemunhos dos 
clientes, de parceiros e fornecedo-
res sobre a competência, seriedade, 
respeito, compromisso com todos e 
nosso padrão ético nas relações”, 
afirma. 
Formado em Análise de Sistemas e 
com pós-graduação em Gestão de 
Sistemas da Informação e também 
em Planejamento Estratégico, Paulo 
Ribeiro tem seu trabalho reconhe-
cido por meio de premiações que a 
empresa conquistou, como o Prêmio 
de Inovação da Revista PC-World, o 
Êxito Empresarial e o MPE de Com-
petividade, do Sebrae/DF, entre ou-
tros, como, por exemplo, o de maior 
e melhor revendedor por vários anos 
consecutivos pelos fabricantes par-
ceiros. A FastHelp também ganhou, 
do governo Federal, a certificação 
CertGov, na categoria Prata, que 
reconhece a ética da empresa na 
condução dos seus negócios, com 
eficazes processos e controles de 
governança corporativa.  
A empresa brasiliense apoia seus 
clientes na conquista de projetos 
para implantação e cuidados no tra-
tamento dos dados, evitando o vaza-
mento de informações dos ambien-
tes tecnológicos. “A FastHelp está 
em conformidade com a Lei Geral de 
Proteção de Dados (LGPD) desde o 
fim de 2019, sendo que a norma co-
meçou a ser exigida pelas empresas 
apenas em outubro de 2020, ou seja, 
um ano depois”, ressalta.

Empresário, Paulo Ribeiro
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setor gastronômico

Daniel Alcântara
Jornalista

setorgastronomico@gmail.com

@setorgastronomico

O REI 
O Hot Dog do Rei, localizado em Águas Claras, na Rua In-
termediária, atrás do Sigma, é facilmente um do cachorro 
quente mais gostoso da cidade. Com pão e batata caseiro, 
o hot dog conta ainda com uma variedade enorme de maio-
neses: preparadas artesanalmente, ao gosto do cliente. O 
mais legal de tudo é que o cachorro quente é bombado, 
não tem miséria. Os preços variam de R$ 11 a R$ 13. Vale 
a pena conferir. Funcionamento: segunda a domingo, de 
18h30 às 23h. Aceita cartões de crédito e débito. .

ROTT BAR 
O Rott Bar já se tornou uma das casas que mais gosto na 
cidade. Tenha certeza que você também se apaixonará pela 
carne assada, pelo hambúrguer e os bons drinks do estabe-
lecimento. Lá, eles servem uma das carnes mais suculentas 
da cidade e tem um dos melhores hambúrgueres de todo o 
Distrito Federal. Pão assado na brasa, carne com gosto de 
churrasco e ponto correto são as marcas do Rottbar. A casa 
serve ainda um choripan maravilhoso: Baguete, muçarela 
argentina, linguiça caipira e chimichurri fresco. O estabeleci-
mento fica no Sudoeste, CLSW 103, Bloco A, Subsolo. O fun-
cionamento é de segunda a sábado, das 18h às 22h.

DE CARA NOVA 
O Dudu Bar, da Asa Sul, reabriu as portas, após sete 
meses fechado, com várias novidades para os clientes. 
O menu conta com 50 pratos, com duas caras novas: o 
Biggggo: camarão grelhada, ao molho pesto de baru, 
acompanhado de um belo ravióli ao molho de pomodo-
ro e o Bem lembrado: Filé grelhado com alho crocante, 
servido com arroz piamontese e batata chips da casa. 
Para a reabertura, o Dudu Bar seguiu todas as medi-
das de segurança adotadas pelo GDF e órgãos fisca-
lizadores. Endereço: SCLS 303, Bloco A, Loja 03, Asa 
Sul. Horário de funcionamento: Seg à Qui: 12h às 15h 
/ 18h às 00h; Sex e Sáb: 12h às 02h; Domingo: 12h às 
17h. Mais informações: 3323-8082
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CHEIRINHO DE CAFÉ 
Uma das bebidas mais amadas do mundo é servida com 
uma dose de cultura no Mercado do Café, na 509 Sul: Um 
ambiente perfeito para os amantes do café. Um espaço 
aproveitado do memorável Mercado Municipal de Brasí-
lia, com suas icônicas grades de ferro fundida e painéis 
de Athos Bulcão, além de um cheirinho especial de café 
fresquinho por toda a parte. O estabelecimento também 
oferece arte, programação cultural (paralisadas devido à 
pandemia do Coronavírus) e, claro, café da melhor qualida-
de. Para quem quer conhecer mais sobre torrefação e até 
mesmo aprender a fazer bons café, a casa também oferece 
visitas guiadas. Mais Informações: (61) 3242-4873

COMIDA ORIENTAL DE 
VERDADE 
No Japão, o costume é dizer itadakimasu mo-
mentos antes de consumir uma refeição. Algo 
como um agradecimento ao alimento recebido. 
No Izakaya Sakeyo, inaugurado no começo de 
agosto de 2019, no bloco C da 212 Sul, a palavra 
nunca fez tanto sentido. A comida é maravilhosa e 
te transporta diretamente para a terra do sol nas-
cente. Os tradicionais sushis e sashimis são ser-
vidos apenas aos domingos, dando espaço para 
outras comidas típicas muito saborosas. O lámen, 
conta com um caldo reduzido por 36 horas, barri-
ga de porco, massa de peixe, macarrão e broto de 
bambu, por R$ 34. O shumai é outro destaque da 
casa: massa cozida no vapor, recheada por lombo 
de porco (R$18 a porção). Vale muito conhecer. A 
casa funciona de terça-feira a sábado, das 12h às 
15h e das 19h às 23h; no domingo as portas ficam 
abertas de 12h às 15h.

SORVETE  
Já ouviu falar de sorvete sabor pistache com ma-
racujá? Mascarpone com maçã? Iogurte com La-
ranja? No Tibet Gelados, localizado na Rua 7 Nor-
te de Águas Claras você encontra esses e outros 
sabores inusitados. O chef da sorveteria, Gabriel 
Abrahão, diz que o mais encantador no sorvete é 
justamente a alquimia dele. Os valores variam de 
R$5 e R$17, sendo a casquinha (R$5) ou copos: 
pequeno (R$9,50), médio (R$13) e grande (R$17). 
O estabelecimento funciona de segunda a domin-
go, das 12h às 22h.
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Trabalhando com amor
Por Sacha Bourdette

Organizar o trabalho feito pelos cozinheiros e atender ao pú-
blico são algumas das funções da auxiliar de cozinha do Sesc 
de Taguatinga Norte, Rosângela Maria Farias. Ela está há nove 
anos na instituição e conta da sua experiência.”Eu amo tra-
balhar no Sesc. Comecei como serviços gerais e depois fiz o 
processo seletivo para auxiliar de cozinha. Eu chego pela ma-
nhã e organizo o café e entrego, depois organizamos o posi-
cionamento das marmitas para fazermos a distribuição aos 
clientes”, contou. Antes da pandemia, Rosângela trabalhava na 
EduSesc de Taguatinga Norte e com o fechamento temporá-
rio da lanchonete da escola ela foi realocada. “A rotina mudou, 
mas nós nos adaptamos. A área de alimentação está bem ativa 
e percebi que as marmitas melhoraram o nosso trabalho ao 
trazer uma evolução para a equipe. E continuo fazendo o que 
mais gosto que é atender ao público com muito amor entre-
gando as refeições. Eu saio da minha casa com muita satisfa-
ção para ir ao Sesc, é uma sensação gratificante poder prestar 
esse atendimento”, disse..

Preparando com orgulho
Por Sacha Bourdette

São mais de três décadas que o cozinheiro Mario Luiz de Souza 
ajuda a preparar as refeições no Sesc do Distrito Federal. Ele já 
atuou em quase todas as unidades da instituição e hoje está no 
restaurante de Ceilândia. Mario cuida dos alimentos cozinhando 
e dando o seu tempero. “Trabalhar no Sesc foi uma das melho-
res coisas que aconteceram na minha até hoje. Eu preparo as 
refeições, oriento a equipe e ajudo a todos. Já estive em quase 
todas as unidades nesses 31 anos”, revelou. O cozinheiro que 
antes se dedicava a preparar os pratos para o público consumir 
nos restaurantes, agora ele colabora na produção das marmitas, 
inclusive as especiais para a Carreata de Natal do Sesc. “Tive-
mos esse desafio na pandemia de mudar a forma de trabalhar e 
eu acredito que essa ação foi uma das coisas mais importantes 
que o Sesc já fez ao longo dos anos, me sinto orgulhoso de fazer 
parte dessa equipe que está fazendo a diferença. Têm dias que 
estou preparando as jantinhas e em outros os cafés da manhã e 
os almoços, onde puder estar presente eu estou. Sei o quanto é 
essencial esse nosso serviço e vou continuar atuando onde pre-
cisarem”, contou

Auxiliar de cozinha do Sesc de Taguatinga Norte, 
Rosângela Maria Farias.

Cozinheiro do Sesc, Mario Luiz de Souza
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Cinco perguntas 
para Sabrina
Batista

A nutricionista, Sabrina Batista, está há 14 anos no Sesc-
-DF. Hoje, ela é a coordenadora de Serviços de Alimenta-
ção e Nutrição da instituição.

Como está sendo gerenciar a Coordenação de Nutrição 
do Sesc?

Estou neste cargo há 1 ano e 7 meses. Está sendo muito 
gratificante coordenar esta área com muitos profissionais 
dedicados e competentes. Somos uma equipe com 78 co-
laboradores que cuidam deste setor com muita respon-
sabilidade e amor. Somos uma equipe muito unida. 

Quais os principais serviços realizados?

Cuidamos da alimentação da nossa clientela oferecendo 
serviços como café da manhã, almoço, lanches e janti-
nha. Oferecemos também o serviço de atendimento nu-
tricional clínico e esportivo.

Quais os desafios encontrados, principalmente neste 
período de pandemia?

Produzir o quantitativo de refeições três vezes a mais do 
quantitativo anterior com a mesma equipe de trabalho, 
seguindo um protocolo rigoroso, mantendo a qualidade 
nutricional e ainda proporcionando mais de mil marmi-
tas diárias. A equipe se superou. 

Quais as principais ações que destacaria?

Destaco o fornecimento de marmitas, pois em 
10 meses comercializamos mais de 480 mil 
refeições. E também o programa Cozinha 
sem sobras, de aproveitamento integral dos 
alimentos. 

Para 2021 possuem alguma novidade 
para adiantar?

Surpresas virão. Quero inaugurar 
o restaurante do Sesc Presi-
dente Dutra, comercializar 
refeições com qualidade 
com preços acessíveis 
aos nossos clientes.

Cardápio especial 
Por Sacha Bourdette 

A nutricionista do Sesc-DF há 10 anos, Maria do Socorro 
Ferreira, trabalha montando o cardápio do restaurante 
da unidade de Taguatinga Norte. Ela possui especializa-
ção em gestão e orientação nutricional e docência para 
ensino superior, além de estar cursando nutrição clí-
nica. Maria do Socorro fala de sua trajetória. “Eu adoro 
trabalhar no Sesc, eu comecei como estagiária em 2005 
e depois que me formei fiz o processo seletivo. Iniciei 
no Sesc Guará na área de produção do restaurante e 
depois fui para Taguatinga Norte assumir o Passaporte 
Para Saúde. Hoje, retornei para a área de preparo das 
refeições. Tem sido uma experiência maravilhosa. O 
Sesc tem essa preocupação de prestar serviços para a 
sociedade”, afirmou. A nutricionista escolhe os alimen-
tos que sejam mais nutritivos. “Procuro produzir um 
cardápio colorido e que agrade aos clientes e que seja 
nutricionalmente adequados. Muitos pacientes iam no 
Passaporte e depois comiam no restaurante, dá para 
fazer esse elo. Temos todo um cuidado, supervisiono 
a equipe, faço treinamento e preparo ainda material 
educativo. Fazendo um balanço desse ano posso dizer 
que estou grata. Com as marmitas trazemos uma se-
gurança para o cliente, pois é bem elaborada e nutritiva 
seguindo todos os cuidados”, finalizou.

Por Sacha Bourdette 

Nutricionista do Sesc-DF há 10 anos, Maria do Socorro



22  Revista Fecomércio DF

SESC-DF DIVULGA DATAS PARA O PRÉ-
AGENDAMENTO ODONTOLÓGICO DE 2021
Os serviços de odontologia visam a prevenção e recuperação da saúde bucal

Por Carolina Oliveira

Assim como visitas de roti-
na ao médico para fazer um 
check-up, visitar o dentista 

regularmente também é muito im-
portante, tanto para avaliar a saúde 
bucal quanto para prevenir proble-
mas odontológicos que podem se 
desenvolver caso não haja um cui-
dado especial com os dentes, como: 
gengivite, inflamações, cárie, entre 
outros. Por isso, todos os meses, o 
Sesc-DF disponibiliza o pré-agen-
damento para quem deseja iniciar o 
tratamento odontológico na institui-
ção e a agenda de 2021 já foi defini-
da. Seguindo os períodos do calen-
dário anual, os pré-agendamentos 
para 2021 terão início a partir do dia 
25 janeiro. 

O recomendado é que as consultas 
preventivas sejam feitas a cada seis 
meses, pelo menos. A saúde bucal é 
mais que uma questão estética, pois 

saúde

os cuidados básicos de higienização 
são valiosos para a saúde do corpo 
como um todo. Para quem deseja 
receber atendimento da equipe de 
odontologia do Sesc-DF e efetivar a 
marcação da consulta, basta aces-
sar o site www.sescdf.com.br a par-
tir do dia 25 de janeiro. Os serviços 
de odontologia do Sesc-DF visam a 
prevenção e recuperação da saúde 
bucal dos pacientes e são exclusivos 
para quem possui a credencial (car-
teirinha) da instituição. As especia-
lidades atendidas são clínica geral, 
endodontia, periodontia, odontope-
diatria e prótese.
A cirurgiã dentista e apoio técnico da 
coordenação de Serviços Odontoló-
gicos do Sesc-DF, Simone Fonseca, 
explica como funciona o atendimen-
to. “Oferecemos o pré-agendamento 
da primeira consulta odontológica 
nas clínicas do Sesc-DF por meio 
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do site. O objetivo deste novo pro-
cedimento é a redução de filas pre-
senciais e atendimento mais ágil, 
seguro e confortável para a clientela. 
No primeiro momento o paciente é 
recebido com uma reunião de bo-
as-vindas online, através do aplica-
tivo Teams, a qual serão repassadas 
todas as informações importantes 
para o bom desempenho da parceria 
profissional e paciente. Além de es-
timular a reflexão e a troca de sabe-
res, é também um período para que 
o cliente possa tirar suas dúvidas 
sobre o atendimento odontológico”, 
detalhou.
De acordo com a dentista e coorde-
nadora dos serviços de odontologia 
do Sesc-DF, Ludmila Marinho, os 
atendimentos presenciais e online 
contam com equipes profissionais 

que estão cumprindo rigorosos pro-
tocolos de biossegurança. “Todas as 
regras de biossegurança estão sen-
do realizadas, como checagem da 
temperatura do paciente, bochecho 
e higiene bucal e aventais cirúrgicos 
de segurança. Estamos mantendo 
todas as precauções adequadas de 
biossegurança para que todos pos-
sam passar pelos tratamentos sem 
problemas”, explicou a coordenado-
ra. Ela afirma ainda que a instituição 
oferece infraestrutura de qualidade 
e profissionais qualificados. “Temos 
excelente infraestrutura, equipe 
qualificada e comprometida e um 
serviço de referência. Devemos utili-
zar tudo isso em favor da comunida-
de neste momento crítico pelo qual 
estamos passando”, enfatiza a coor-
denadora.

VEJA AS DATAS DO 
PRÉ-AGENDAMENTO 2021:

25 de janeiro

22 de fevereiro

29 de março

26 de abril

31 de maio

28 de junho

26 de julho

30 de agosto

27 de setembro

25 de outubro

29 de novembro

ESPECIALIDADES POR UNIDADES

SESC PRESIDENTE DUTRA
Atendimento odontológico de Clínica Geral, nas especialidades de Endodon-
tia, Periodontia, Odontopediatria e Prótese.
Horário de funcionamento: 08 às 17 hs.
Telefone: (61) 3319-4401/4402.

SESC ESTAÇÃO 504 SUL
Atendimento odontológico de Clínica Geral, nas especialidades de Endodon-
tia, Odontopediatria, Periodontia e Prótese.
Horário de funcionamento: 08 às 17hs.
Telefone: (61) 3217-9121.

SESC  GUARÁ
Atendimento odontológico de Clínica Geral e nas especialidades de Prótese e 
Odontopediatria.
Horário de funcionamento: 08 às 17hs.
Telefone: (61) 3383-3102

SESC TAGUATINGA NORTE
Atendimento odontológico de Clínica Geral e nas especialidades de Endodon-
tia, Odontopediatria, Periodontia e Prótese.
Horário de funcionamento: 08 às 17hs.
Telefone: (61) 3451-9116.

CENTRO DE ATIVIDADES SESC GAMA
Atendimento odontológico de Clínica Geral e nas especialidades de Endodon-
tia, Odontopediatria, Periodontia e Prótese.
Horário de funcionamento: 08 às 17hs.
Telefone: (61) 3484-9107/9136.

O atendimento odontológico presen-
cial está sendo realizado nas unida-
des Sesc Presidente Dutra, no Setor 
Comercial Sul; Sesc Estação 504 Sul; 
Sesc Guará; Sesc Taguatinga Norte e 
Sesc Gama. Os valores dos serviços 
odontológicos para os trabalhadores 
do comércio de bens, serviço e turis-
mo, de seus familiares seguem pre-
ços tabelados.
O pré-agendamento da primei-
ra consulta é feita por meio do link 
http://preodonto.sescdf.com.br/
PreAgendOdonto/pages/verVagas.
jsf que estará liberado no dia da 
marcação, obedecendo as datas do 
calendário anual.  O pagamento da 
consulta é realizado de forma pre-
sencial na unidade no dia em que 
o paciente estiver agendado para o 
procedimento. 
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esporte

C  ontratar o plano anual de uma 
academia é uma opção para 
manter a frequência e poder 

levar mais a sério os seus objetivos 
de saúde. Dessa forma, para trazer 
mais uma opção para a clientela, o 
Sesc-DF vai lançar a partir do dia 
4 de janeiro de 2021 o Plano Anual 
com desconto de 20% em algumas 
atividades físicas. As modalida-
des contempladas são: muscula-
ção, Pacote Fitness (musculação e 
mais duas modalidades), natação, 
hidroginástica e tênis. Os valores 
variam de acordo com a categoria 
do cliente. Para o trabalhador do 
comércio e seus dependentes o 
valor da musculação é R$ 44, já o 
Pacote Fitness R$ 68. Os esportes 
aquáticos e o tênis no plano ficam a 
partir de R$ 52. Para garantir o be-
nefício, o interessado deve possuir a 
credencial da instituição e se dirigir 
a uma unidade para se matricular.
O Plano Anual do Sesc é uma opção 
para quem deseja desenvolvimento 
físico contínuo e economia ao mes-
mo tempo. Os alunos poderão ain-
da utilizar a unidade com academia 
que desejar para fazer a atividade. 
“Vamos oferecer um preço ain-

PLANO ANUAL
Sesc-DF oferecerá planos anuais com desconto nas academias e nas 
aulas de natação, hidroginástica e tênis
Por Sacha Bourdette

da mais acessível para os nossos 
clientes. É uma forma também de 
manter a rotina e sequência das 
atividades de forma simples, ge-
rando mais comprometimento dos 
alunos e consequentemente mais 
saúde. Algumas modalidades de 
esportes também foram contem-
pladas”, destacou o coordenador de 
Esporte e Lazer do Sesc-DF, Élis-
son Fabrício de Oliveira.
A instituição conta com oito acade-
mias localizadas nas seguintes uni-
dades: Ceilândia, Taguatinga Norte, 
Taguatinga Sul, Gama, Guará, 913 

Sul, 504 Sul e Presidente Dutra 
(Setor Comercial Sul). No Pacote 
Fitness são oferecidas diversas op-
ções para o aluno escolher, como: 
jump, ciclismo indoor, pilates, ioga, 
treinamento funcional, alongamen-
to, ginástica localizada e zumba. 
São sete piscinas para a prática de 
natação e hidroginástica em Cei-
lândia, Taguatinga Norte, Taguatin-
ga Sul, no Gama, Guará, na 913 Sul 
e 504 Sul. As cinco quadras de tênis 
ficam localizadas em Taguatinga 
Sul e no Guará. Para dúvidas e mais 
informações: 0800 617 617.

VEJA OS VALORES:

Musculação: a partir de R$ 44
Pacote Fitness (musculação + 2 
modalidades): a partir de R$ 68
Natação e hidroginástica: a partir 
de R$ 52
Tênis: a partir de R$52
Mais informações: 0800 617 617

     @sescdf

/sescdf

www.sescdf.com.br
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transformando vidas

     @sescdf

/sescdf

www.sescdf.com.br

MESA BRASIL AJUDA REDE SOLIDÁRIA 
DO RECANTO DAS EMAS  
O programa do Sesc foi fundamental para a continuação dos trabalhos 
solidárias da rede “Junto Faremos Mais” que atende cerca de 180 famílias 
Por Carolina Oliveira 

E m poucos minutos de conversa 
com o policial civil aposentado 
Jose Adilson Ferreira Brandão 

já são suficientes para entender a 
importância da doação como forma 
de salvar o próximo. Doar alimentos, 
roupas, brinquedos e remédios dão 
dignidade para quem vive em situ-
ação de vulnerabilidade social, mas 
Brandão doou algo muito mais pre-
cioso: o tempo. Há dez anos ele ainda 
trabalhava como policial em uma pe-
nitenciária de Brasília e lá conheceu 
uma criança que visitava o pai. Ao ver 
o jovem menino perto do pai encarce-
rado um colega falou: Hoje ele visita 
o pai, amanhã ele será visitado. Essa 
constatação do colega mudou a vida 
de Brandão e de mais de centenas de 
famílias do Recanto das Emas. A par-
tir desse dia ele se juntou com ami-
gos, familiares e colegas de profis-
são para criar um projeto que desse 
uma base educacional desde cedo. 
“A gente só vai esvaziar os presídios 
ensinando princípios e valores para 
as crianças desde a base. No entan-
to, se ela vive num local violento, essa 
será sua referência de vida. Estamos 
aqui para mudar essa referência”, 
explica

Foi assim que a “Rede Solidária 
Juntos Faremos Mais” nasceu e hoje 
atende a cerca de 180 famílias do 
Recanto das Emas. A instituição ofe-
rece para a comunidade aula musi-
ca clássica, inglês, reforço em ma-
temática e português para crianças 
e adolescentes de 8 a 16 anos, além 
de aulas de zumba, artesanato, cro-
chê e curso de criação tapetes para 
as mães dos jovens. No entanto, 
manter uma instituição dessas ape-
nas com doações dos amigos não é 
muito fácil e quando foi decretado 
o isolamento social no Distrito Fe-

deral, no início deste ano, Brandão 
sentiu medo pela instituição e pelas 
famílias que foram imediatamente 
afetadas com perda de emprego.  

“No mês de abril eu comecei a 
perder o sono, pois eu via na minha 
frente um futuro sombrio. Cheguei a 
fazer campanha com os amigos para 
arrecadar cesta básica. Então veio 
a luz para as nossas vidas. Eu me 
lembro do dia em que me ligaram 
do Mesa Brasil e falaram que tinha 
doação de uma tonelada de verdura. 
Não tenho nem palavras para dizer o 
que eu senti. As pessoas não fazem 
ideia de como os empresários estão 
dando uma lição de caridade para o 
Brasil. Eu sou muito agradecido pelo 
Mesa Brasil e pelos comerciantes do 
DF”, conta. 

Os beneficiários da instituição 
de Brandão também participaram 
do Natal Sempre Monumental do 

Sistema Fecomércio-DF, que esteve 
no recanto das emas para distribuir 
marmitas com cardápio natalino, 
kits de higiene, além de brinquedos 
para as crianças. “Eles doaram 800 
marmitas, brinquedos de qualidade. 
O Sesc é uma instituição que faz o 
bem na nossa cidade. Hoje eu recebi 
fotos das crianças com seus brin-
quedos. Eles trouxeram muita ale-
grias para nós”, afirma. Hoje, “Rede 
Solidária Juntos Faremos Mais” 
recebe quase que semanalmente 
alimentos doados por meio do Mesa 
Brasil Sesc-DF.

Jose Adilson Ferreira Brandão, um dos fundadores da rede “Junto Faremos Mais”
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PACTO PELA SAÚDE E ECONOMIA
Fecomércio-DF mobiliza empresários, lança Selo Estabelecimento 
Responsável para certificar locais seguros e cobra fiscalização.
Por José do Egito

capa

AFecomércio-DF tem mobilizado entidades e empresários para discutir 
medidas que evitem o fechamento do comércio e, mais do que nunca, 
proteja clientes e lojistas. Pensando nisso,o presidente da Fecomércio-

-DF, Francisco Maia, e outros líderes do setor produtivo, se reuniram por vi-
deoconferência, no dia 1º de dezembro, com o secretário de Saúde do Distrito 
Federal, Osnei Okumoto, para discutir alternativas de prevenção contra uma 
possível segunda onda do coronavírus. Os empresários sugeriram um pacto 
pela saúde e economia da cidade, de forma que o comércio não seja obrigado 
a fechar novamente.
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namentos e decretos que tendem a 
penalizar setores inteiros por falhas 
pontuais de alguns estabelecimen-
tos ou por culpa de bares e even-
tos clandestinos. A Fecomércio-DF 
também cobrou mais fiscalização 
com foco nas atividades irregulares 
e testagem por parte do GDF.
“O comércio não pode ser sempre 
penalizado. Seguimos rigorosa-
mente tudo o que foi preestabeleci-
do com o governo. A fiscalização foi 
deixada de lado e as pessoas per-
deram o medo da doença e foram 
para as ruas”, afirmou o presidente 
da Fecomércio-DF, Francisco Maia. 
“O que nós queremos é um esforço 
conjunto, um pacto para resolver a 

“O comércio não 
pode ser sempre 

penalizado. 
Seguimos 

rigorosamente 
tudo o que foi 

preestabelecido 
com o governo. 

A fiscalização foi 
deixada de lado e as 

pessoas perderam 
o medo da doença e 

foram para as ruas.”

Presidente da 
Fecomércio-DF, 
Francisco Maia

Em parceria com a Federação das 
Indústrias do DF (Fibra), a Fede-
ração do Comércio lançou o Selo 
Estabelecimento Responsável para 
certificar as empresas que estão 
cumprindo as recomendações sani-
tárias da Agência Nacional de Vigi-
lância Sanitária (Anvisa), da Organi-
zação Mundial da Saúde (OMS) e dos 
protocolos setoriais estabelecidos 
com o GDF. 
Durante o encontro com o secretá-
rio de saúde, os representantes das 
entidades empresariais se compro-
meteram a reforçar os protocolos de 
segurança e vão ajudar a promover 
campanhas de conscientização da 
sociedade. Eles criticaram posicio-

Sindicato de Bares e Restaurantes, com ajuda da Fecomércio, elaborou protocolo de 
segurança para o segmento 
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situação, e não apenas colocar na 
conta do comércio ou do segmento 
de bares e restaurantes. Os sho-
ppings, as lojas de rua, os bares e 
restaurantes, seguiram rigorosa-
mente os protocolos de segurança. 
Infelizmente, ocorrem festas irregu-
lares em pontos clandestinos que 
pioram o quadro no DF. Mas o setor 
não pode ser penalizado por isso”, 
completou Francisco Maia. De acor-
do com o presidente da Fecomércio-
-DF, o setor não resistirá a um lock-
down às vésperas do Natal.
Durante a reunião, os representan-
tes do setor produtivo receberam 
a notícia do decreto emitido pelo 
Governo do DF que estabeleceu 
um novo horário de funcionamento 
para bares e restaurantes. Agora, 
as empresas deverão encerrar o 
expediente às 23h. Diante disso, o 
presidente do Sindicato de Hotéis, 
Restaurantes, Bares e Similares de 
Brasília (Sindhobar-DF), Jael Anto-
nio da Silva, pediu que a norma seja 
revogada pelo governador. “Fica pa-
recendo que os bares e restaurantes 
são os responsáveis pela contami-
nação do vírus. Nós sabemos que 
somos 10 mil bares no DF. Outros 
locais são muito mais propícios para 
contaminação. Nós preparamos um 
protocolo de segurança que está 
sendo seguido rigorosamente por 
99,9% dos bares da cidade. Infeliz-
mente, alguns estão extrapolando 
as normas. Mas eles não represen-
tam a maioria do setor”, disse Jael. 
Segundo o dirigente, o segmento é 
sempre o primeiro a ser severamen-
te penalizado.
Outros dirigentes endossaram o 
discurso do Sindhobar e pediram re-
visão no decreto. Para o presidente 
da Fibra, Jamal Bittar, o setor é um 
dos que mais emprega em Brasí-
lia e pediu que o governo não trate 
os empresários como inimigos da 
saúde. “É um setor que tem sofrido 
muitas críticas. Lastimo muito que 
todas as vezes eles sejam os primei-
ros penalizados. Eu acredito que o 
setor é o maior democratizador de 
emprego e renda. Principalmente 
porque emprega pessoas que não 
tem qualificação e precisam de uma 

oportunidade. A cada pico dessa do-
ença o setor de bares é atingido de 
forma injusta”, reiterou Jamal. O 
presidente da Câmara de Dirigentes 
Lojistas do DF (CDL-DF), José Car-
los Magalhães, concordou. “Vejo que 
o segmento de bares e restaurantes 
está sendo culpado em praticamen-
te tudo. Esse decreto preocupa o se-
tor. Nós temos ônibus andando lota-
do pelas cidades satélites. Existem 
outras medidas que precisam ser 
tomadas”, disse o dirigente.
O presidente do Sindicato do Co-
mércio Varejista do Distrito Federal 
(Sindivarejista-DF), Edson de Castro, 
disse que 650 lojas do setor varejis-
ta já fecharam esse ano. “É preciso 
fiscalização nas orlas do lago, áreas 
que foram liberadas pelo governo e 
estão lotadas pela população. Não é 
justo você colocar a culpa no comér-
cio. Hoje você não entra no shopping 
sem ser testado, por exemplo”, dis-
se Edson.

PARTICIPAÇÃO DO GDF

O secretário de Saúde do DF, Osnei 
Okumoto, disse que das 34 regiões 
administrativas, 30 apresentam taxa 
de transmissão acima de 1, o que 
corresponde a 88% das RAs. Isso in-
dica avanço da doença no DF. “Per-
cebemos que a taxa de transmissão 

capa

é um primeiro alerta. Em virtude 
dela apontar uma crescente isso 
nos motivou a explicar a necessida-
de das medidas sanitárias. Não se 
pode deixar de manter os cuidados 
necessários, porém queremos ouvir 
a Fecomércio. Entendemos que ela 
é importante nesse processo. Logi-
camente que se os índices de trans-
missão aumentarem as restrições 
aumentam. Então, o que nós pedi-
mos é uma campanha de sensibili-
zação da população e do setor pro-
dutivo para conter a contaminação 
do vírus”, disse o secretário.

APOIO DO SESC-DF

Cerca de 10 mil testes rápidos de de-
tecção do Covid foram doados pelo 
Sesc-DF à Secretaria de Saúde do 
Distrito Federal. Os testes serão usa-
dos para um estudo epidemiológico 
sobre a disseminação do vírus na ca-
pital federal que começará a ser feito 
nesta quarta-feira (2). Com a testa-
gem, será possível avaliar quantas 
pessoas tiveram contato com o vírus. 
“Neste momento, é fundamental que 
a gente invista em estudos epidemio-
lógicos. Precisamos trabalhar cada 
vez mais próximos não só ao Sesc, 
mas também instituições do setor 
produtivo para apoio e discussão da 
situação que estamos vivendo”, disse 
o secretário.

Cerca de 10 mil testes rápidos de detecção do Covid foram doados ao GDF
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SELO ESTABELECIMEN-
TO RESPONSÁVEL 

A partir de agora, os estabeleci-
mentos que cumprirem com todas 
as medidas de prevenção e higie-
nização referentes ao coronavírus 
receberão o Selo Estabelecimento 
Responsável, que visa a informar ao 
consumidor os locais prontos para 
funcionar com segurança. A campa-
nha é uma iniciativa lançada no dia 
8 de dezembro, pela Fecomércio-
-DF, em parceria com a Federação 
das Indústrias do DF (Fibra), e com 
apoio de vários empresários e sindi-
catos. O presidente da Fecomércio-
-DF, Francisco Maia, e outros líderes 
do setor produtivo se reuniram por 
videoconferência com o vice-gover-
nador Paco Britto e anunciaram a 
novidade. 
Desde o início da pandemia a Feco-
mércio-DF tem buscado alternativas 
para evitar maiores prejuízos para o 
comércio, além de criar interlocu-
ção com o Governo de Brasília afim 
de buscar apoio ao setor produtivo. 
O decreto emitido pelo Governo do 
DF que estabeleceu um novo horário 
de funcionamento para bares e res-
taurantes completou foi motivo de 
preocupação para diversas entida-
des e empresas do setor produtivo. 
O vice-governador Paco Britto disse 
que a iniciativa tem apoio do Governo 
de Brasília e pediu respeito ao selo. 

“Eu gostaria de parabenizar essa 
iniciativa da Fecomércio e de todos 
os empresários. Nós temos que nos 
precaver. Não será por maus em-
presários que os outros vão pagar. 
É uma conscientização de todos. 
Vamos dar as mãos para o comércio 
permanecer aberto de forma segura 
e que isso ajude a economia”, disse 
Paco Britto.
De acordo com Francisco Maia, o 
selo será mais uma medida adotada 
pelo comércio para proteger clientes 
e lojistas, além de mostrar que os 
empresários da cidade estão cum-
prindo o seu papel. “Temos muito 
receio que esse problema possa se 

Sindicato das farmácias também tem atuado para garantir a segurança nos 
estabelecimentos da cidade 

agravar e não queremos receber a 
notícia de que o comércio vai fechar. 
Estamos mostrando para a popu-
lação que estamos cumprindo com 
o nosso dever de casa. Assumimos 
esse propósito com a Secretaria de 
Saúde para conscientizar a popula-
ção”, disse. O presidente lembrou 
que a medida trará mais segurança 
ao consumidor. “As empresas que 
aderirem a essa ideia estarão mos-
trando para o consumidor que estão 
cumprindo os protocolos de segu-
rança e prevenção ao vírus, e mos-
trando que o local é seguro”, disse 
Francisco Maia.
O secretário de Desenvolvimento 
Econômico do DF, José Eduardo, 
também participou da videoconfe-
rência e destacou que a Fecomércio 
tem buscado medidas responsáveis 
e conscientes para ajudar o Distri-
to Federal. “É necessário que todos 
entrem em campo. Os estabeleci-
mentos devidamente avaliados e 
contemplados com o selo trarão 
segurança para nossa população”, 
disse o secretário.

APOIO DO SETOR PRODUTIVO

Durante a videoconferência do lan-
çamento do selo, várias entidades 
manifestaram apoio a campanha. 
O presidente do Sindhobar-DF, Jael 
Antonio da Silva, disse que o selo 
será mais um aliado para o setor, 
afim de mostrar que o comércio 

Restaurante Maki San, localizado no Sudoeste, foi um dos primeiros estabelecimentos 
a receber o Selo 
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capa

selo vem em boa hora. Dando apoio 
ao lojista estamos proporcionando 
segurança a quem mais interessa: o 
cliente. Ele precisa se sentir seguro 
com todos os protocolos de segu-
rança. É isso que temos que passar 
para a população”, disse Paulo Oc-
távio.
O segmento das farmácias foi um 
dos primeiros a aderir ao selo. O 
presidente do sindicato do Comércio 
Varejista de Produtos Farmacêuti-
cos do Distrito Federal (Sincofarma), 
Francisco Messias disse que vários 
lojistas estão reconhecendo a ideia. 
“A iniciativa da Fecomércio-DF foi 
brilhante porque nos respalda e 
oferece segurança para trabalhar. 
Garante ao consumidor os locais 
que estão levando esta pandemia 
a serio e cumprindo com todos os 
protocolos de segurança. Uma ação 
do nosso segmento da Fecomércio 
para garantir a saúde de todos nes-
te momento delicado de pandemia”, 
destacou Messias.
Já o presidente Jael da Silva fez a en-
trega do selo Estabelecimento Res-
ponsável aos primeiros restaurantes 
que se credenciaram, o Same Same, 
na 711 Norte; e o Makisan, na 301 
do Sudoeste. Segundo ele, a meta é 
chegar a 3 mil bares e restaurantes 
até o fim desta semana. “Todos os 
empresários que se inscreveram e 
assinaram o termo de compromis-
so, estão convidados a buscar o selo 
no sindicato.  É só ligar no número 
3224-0222 e solicitar o seu”, orien-
tou Jael.

não é responsável pelo aumento de 
contaminação na cidade. “Nós não 
somos os vilões nessa historia de 
contaminação. E essa iniciativa pode 
ajudar a mostrar isso”, disse Jael. O 
presidente do Sindivarejista-DF, Ed-
son de Castro, lembrou que medidas 
de conscientização ao lojista já estão 
sendo feitas pelo sindicato e que o 
selo chancela os bons empresários. 
“O selo separa o bom do mau lojis-
ta”, disse. 
O superintendente do Sebrae-DF, 
Valdir Oliveira, lembrou que o Sebrae 
concedeu mais de 120 mil horas de 
consultoria para micro e pequenos 
empreendedores como forma de 
ajudá-los neste momento. Para ele, 
o selo é mais uma importante ação 
no combate a proliferação do vírus. 
“Parabenizo a Fecomércio-DF pelo 
Selo Estabelecimento Responsável 
que visa a oferecer mais segurança 
para a nossa população. Esse vírus 
não escolhe idade, nem cor, nada. 
Precisamos nos prevenir e a Fede-
ração poderá contar conosco”, disse 
Valdir.
O empresário Paulo Octávio disse 
que a iniciativa vem em um impor-
tante momento. “Fico feliz com a 
participação ativa da Fecomércio 
entendendo esse momento único. 
É a primeira guerra mundial que a 
nossa geração participa. Sem o tra-
balho da Federação intermediando 
as ações com o governo estaríamos 
perdidos. Eu tenho visto que Brasília 
tem sito muito mais ativa e solidária, 
como sempre. Essa campanha do 

SHOPPINGS

A gerente de marketing do Tagua-
tinga Shopping, Maíra Garcia disse 
que o selo é uma excelente iniciativa 
para ajudar na conscientização den-
tro das lojas, além de todo o esforço 
de sanitização e orientações realiza-
do em todo o shopping. “É uma for-
ma de mostrar para os clientes que 
as lojas também estão seguindo os 
protocolos de segurança e higiene 
em prevenção ao COVID-19. Com 
isso, estamos juntos reafirmando o 
nosso compromisso de segurança 
e cuidado com a saúde dos nossos 
clientes”, disse Maíra. 

SOBRE O SELO

Segundo Francisco Maia, a iniciati-
va da Federação do Comércio junto 
aos empresários tem como objetivo 
conscientizar todos os protagonistas 
dessa transformação, como empre-
sários, colaboradores e população, 
unindo forças e ações para continu-
ar o enfrentamento à pandemia, que 
ainda não se encerrou. “Por isso, 
compreendemos que a adesão de 
todos é imprescindível para atraves-
sar esse desafio, principalmente no 
momento em que visualizamos da-
tas onde o comércio terá a oportu-
nidade de estimular as vendas: natal 
e ano novo”, afirma Francisco Maia.
Para Jamal Bittar o setor de bares 
e restaurantes tem participação 
significativa na economia do DF. 
Gera milhares de empregos diretos 
e influencia cadeias produtivas da 
indústria, especialmente na produ-
ção de alimentos e bebidas, de pro-
dutos de limpeza, gráficos, têxteis, 
entre outros. “A Fibra apoia o selo 
Estabelecimento Responsável por-
que sabemos que os empresários 
do setor de alimentação, com raras 
exceções, têm sido extremamente 
cuidadosos, respeitando as determi-
nações do governo do DF e os pro-
tocolos para enfrentamento da co-
vid-19. Manter o setor funcionando, 
com todos os cuidados devidos para 
o momento, garante arrecadação de 
impostos, manutenção de empregos 
e, por consequência, renda para tra-
balhadores do comércio e da indús-
tria”, disse Jamal.
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SE NINGUÉM FAZ O QUE 
SUA EMPRESA FAZ, 
SOLICITE O SEU 
ATESTADO DE EXCLUSIVIDADE.
Mais benefícios para o seu bolso.
Mais vantagens para as micro e pequenas empresas.

Para as empresas representadas pela Fecomércio-DF, e em dia com as contribuições sindicais, o fornecimento da 
declaração de exclusividade é 100% grátis. Com esse documento em mãos, você prova que seu negócio é único 
na comercialização de determinado produto ou serviço. É mais segurança na hora de fechar contratos e convênios. 
É mais economia para o seu bolso.

Conheça os produtos e benefícios que 
a Fecomércio-DF oferece para sua empresa:

www.fecomerciodf.com.br

Mais benefícios para o seu bolso.
Mais vantagens para as micro e pequenas empresas.

Para as empresas representadas pela Fecomércio-DF, e em dia com as contribuições sindicais, o fornecimento da 
declaração de exclusividade é 100% grátis. Com esse documento em mãos, você prova que seu negócio é único 
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educação

P  ara quem busca educação de 
qualidade, ótima infraestrutu-
ra e bons preços, o EduSesc 

é a melhor opção e está com ma-
trículas abertas. Para 2021, o Sesc-
-DF oferece vagas de Ensino Básico 
nas unidades do Gama, Taguatinga 
Norte e Ceilândia com a garantia de 
qualidade no processo de ensino-
-aprendizagem, profissionais quali-
ficados e atividades extras. As novas 
matrículas devem ser realizadas 
no link http://www.edusesc.com.br/
matriculas-novas-2021/ , enquanto 
houver vaga disponível.

EDUSESC OFERECE NOVAS VAGAS 
Para 2021, o Sesc-DF oferece vagas de Ensino Básico nas unidades 
do Gama, Taguatinga Norte e Ceilândia
Por Carolina Oliveira 

Por estarem dentro do Sesc-DF, os 
alunos têm acesso aos serviços ofe-
recidos pela instituição, como nu-
trição, dentistas, cultura e turismo, 
por exemplo. “Oferecemos educa-
ção em saúde, saídas pedagógicas 
pela cidade, entre outras diversas 
atividades. É muito mais do que uma 
escola e o foco vai além da apren-
dizagem. Nos preocupamos com as 
relações, a coletividade, comporta-
mento, vivência em sociedade. Além 
disso, contamos com a parceria da 
família para essa construção”, diz a 
coordenadora de Educação do Sesc-
-DF, Amanda Lopes.

O Edusesc atende alunos do Ensino 
Infantil e Fundamental I em Tagua-
tinga, Ceilândia e Gama. Na unida-
de de Taguatinga tem ainda Ensino 
Fundamental II e Ensino Médio Re-
gular. As escolas possuem também 
educação bilíngue, salas de robótica, 
esportes, cultura e espaços maker, 
onde os alunos têm contatos com 
diversas ferramentas tecnológicas, 
como impressoras 3D, por exemplo.
Outro ponto que chama atenção das 
famílias é relacionado aos preços 
praticados. As mensalidades têm 
valores justos para a comunidade, 
o que torna o Edusesc uma escola 
mais acessível. “Apesar de oferecer 
uma estrutura que poucas escolas 
têm, a gente cobra muito pouco por 
isso. É uma educação de ponta com 
valor acessível. Metodologicamen-
te, a gente não perde em nada para 
grandes escolas e cobramos mais 
barato. Ela é mais acessível”, afirma 
Amanda Lopes.
Para saber mais detalhes sobre a 
proposta pedagógica e a estrutu-
ra oferecida pelo Sesc-DF, acesse 
o site www.sescdf.com.br ou entre 
em contato com as unidades para 
agendar uma reunião com a equipe 
pedagógica.

CONTATOS:

Edusesc Taguatinga 3451 9146/47
Edusesc Gama 3498 9108
Edusesc Ceilândia 3379 9578/79
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     @sescdf

/sescdf

www.sescdf.com.br

As novas matrículas devem ser realizadas no site do Edusesc
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icec

EXPECTATIVA POSITIVA
Confiança do empresário do comércio no DF registra crescimento pelo 
segundo mês consecutivo após série negativa
Por José do Egito

OÍndice de Confiança do Empre-
sário do Comércio do DF (Ice-
c-DF) cresceu 4,1 pontos em 

novembro na comparação com ou-
tubro deste ano, fixando-se em 104,7 
pontos e permanecendo no patamar 
de otimismo (acima de 100 pontos) 
pelo segundo mês consecutivo. Em 
relação ao mesmo período do ano 
passado, o índice apresentou queda 
de 22,6 pontos. É o que mostra a pes-
quisa divulgada pela Fecomércio-DF.

O presidente da Fecomércio-DF, 
Francisco Maia, explicou que o co-
mércio vive a expectativa de arreca-
dar valores melhores com a chega-
da do final de ano. “As perspectivas 
são favoráveis para o desempenho 
do comércio no DF com a chegada 

do fim de ano. Muito em função do 
incremento no faturamento com as 
festas de final de ano e décimo ter-
ceiro”, afirma Francisco Maia.
Os principais subíndices do Icec re-
gistraram evolução em alguns itens, 
com destaque para aquele referente 
à satisfação dos comerciantes com 
as condições atuais que chegou a 
44,4 pontos– o segundo avanço se-
guido. Especificamente em relação 
à economia, os empresários do co-
mércio se mostraram 5% mais sa-
tisfeitos do que em outubro – item 
com o maior crescimento mensal 
entre todos os analisados pela pes-
quisa, alcançando 75,3% em novem-
bro.
O Índice de Confiança do Empre-

sário do Comércio (Icec) detecta as 
tendências do setor, do ponto de 
vista do empresário. A amostra é 
composta por aproximadamente 6 
mil empresas e os índices, apurados 
mensalmente, apresentam disper-
sões que variam de zero a 200 pon-
tos.
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modernização

NOVA SEDE DA FACULDADE SENAC 
A partir de março de 2021 alunos terão um ambiente  mais 
moderno e espaçoso, na 913 Sul
Por Silvia melo

AFaculdade de Tecnologia Se-
nac-DF estará em novas ins-
talações em breve. A partir do 

próximo ano, os alunos retornarão às 
aulas presenciais, em março, já na 
nova sede, localizada em um edifício 
na 913 Sul. Ocupando uma área útil de 
5.400 metros quadrados, a nova facul-
dade passará a se chamar Faculdade 
de Tecnologia e Inovação Senac-DF e 
terá seis pavimentos disponíveis ao pú-
blico e alunos. As instalações possuem 
design de alto padrão com os mais 
modernos equipamentos tecnológicos.

No térreo da faculdade serão en-
contrados espaços como a recepção, 
área de convivência, auditório e foyer, 
área de atendimento e de descom-
pressão. No subsolo também haverá 
uma área de convivência, com arena, 
biblioteca com computadores e salas 
de estudo, laboratório de inovação e de 
informática, café social, lounge, estúdio 
de áudio e vídeo. Uma novidade é o to-
bogã que dá acesso ao subsolo a partir 
do espaço de descompressão do térreo.

No primeiro pavimento os estu-
dantes vão encontrar uma moderna 
área de convivência, com nichos de 
descontração e estudo, além de salas 
de aulas tradicionais e uma sala de 
aula de tecnologia e inovação. O segun-
do e o terceiro pavimento são compos-
tos por lounges de convivência, nichos 
de descontração e estudo, salas de au-
las tradicionais e uma sala de aula de 
tecnologia e inovação em cada andar. 
No quarto pavimento ficará a direção, 
a coordenação acadêmica, as coor-
denações dos cursos de graduação 
e pós-graduação, a comissão própria 
de avaliação, a sala dos professores, a 
secretaria acadêmica, o departamento 
financeiro e a equipe multidisciplinar.

A mudança não está focada somen-
te nas instalações. Pautada na gestão 
empreendedora e de inovação, a facul-
dade será um ambiente para a criação e 

incubação de novas empresas, além de 
uma aceleradora de empresas e pesso-
as. A iniciativa torna a Faculdade de Tec-
nologia e Inovação Senac-DF um polo 
de inovação no ecossistema do Distrito 
Federal, tema que já vem sendo traba-
lhado e estimulado pelo Sebrae, tendo a 
instituição como parceira desde dezem-
bro de 2019. A parceria também foi fe-
chada no mesmo período com a Anpro-
tec (Associação Nacional de Entidades 
Promotoras de Empreendimentos Ino-
vadores). A faculdade incluiu a disciplina 
de empreendedorismo e inovação em 
todos os cursos e está fomentando a 
inovação e empreendedorismo com os 
alunos de graduação e pós-graduação.

O grande diferencial da Faculdade 
de Tecnologia e Inovação Senac-DF é a 
oferta somente de cursos de tecnoló-
gicos, que conferem o diploma de tec-
nólogo. Essa é uma formação superior 
mais rápida, com duração máxima de 
até 2 anos e meio, focada no apren-
dizado mais prático. Ao concluir um 
curso tecnológico, o aluno pode dar 
continuidade aos estudos em cursos 
de pós-graduação Stricto Sensu (mes-
trado e/ou doutorado) e Lato Sensu 
(especialização) e, também, participar 
de concursos públicos que exigem a 
formação superior. Atualmente a fa-
culdade oferecer oito cursos de gradu-
ação tecnológica e 27 cursos de pós-
-graduação.

CURSOS  
A instituição oferece os cursos 

Gestão da Tecnologia da Informação, 
Análise e Desenvolvimento de Sis-
temas, Segurança da Informação e 
Banco de Dados, todos com duração 
de 2 anos e meio. Os demais possuem 
duração de 2 anos: Gestão de Tu-
rismo, Gestão Comercial, Gestão de 
Recursos Humanos e Marketing. As 
aulas iniciarão em março, nos turnos 
matutino (9h às 11h55) e noturno (19h 
às 21h55).
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solidariedade  

CULTURA NA PANDEMIA 
Sesc oferece teatros para que artistas usem os espaços para gravações
Por Carolina Oliveira 

Após a pandemia do novo coro-
navírus, muitos artistas da ci-
dade ficaram sem opções para 

se apresentar. Profissionais ligados à 
área de cultura viram seus espaços 
de trabalho com as portas fechadas 
e as apresentações online ainda são 
opções de trabalho. Por isso, o Ses-
c-DF abre inscrições para o projeto 
Sesc Estúdio, cuja ideia é oferecer 
os teatros da instituição para que ar-
tistas locais usem os espaços para 
gravações de shows, espetáculos, 
palestras e lives sem pagar taxa de 
ocupação. 

As inscrições devem ser feitas 
entre os dias 17 de dezembro de 2020 
e 21 de fevereiro de 2021 pelo site 
do Sesc-DF. O projeto Sesc Estúdio 
acontecerá em todos os teatros da 
instituição entre 25 de janeiro e 4 de 
abril. As propostas serão seleciona-

das pelos técnicos de cultura. Para 
este período, somente serão aceitas 
propostas que não tenham a presen-
ça de público e que sejam realizadas 
para exibição ou utilização em forma-
to virtual. 

O Sesc Estúdio está formulado 
dentro Programa de Incentivo à Pro-
dução Cultural (PIPC), que é uma ini-
ciativa criada em 2016 para promover 
e incentivar o desenvolvimento da 
cultura no DF. “Com o fechamento 
de nossos espaços culturais em de-
corrência da pandemia da COVID19, 
o programa de incentivo à produção 
cultural teve que ser suspenso. E 
agora, após oito meses de retração, 
propomos a retomada do programa, 
desta vez, readequado aos novos 
tempos, com atividades virtuais, sem 
perder a sua essência de estímulo e 
incentivo às produções artísticas lo-

cais. No entanto, as atividades, agora 
virtuais, estão adequadas a uma rea-
lidade de segunda onda do COVID-19, 
em que os teatros do Sesc/DF servi-
rão temporariamente como estú-
dios”, explica o coordenador de Cul-
tura do Sesc-DF, Alexandre Costa. 

A divulgação dos primeiros se-
lecionados será a partir de 15 de ja-
neiro de 2021. O Sesc-DF divulgará 
os vencedores por mês, ou seja, os 
selecionados de janeiro, fevereiro e 
março/abril. Mesmo após a divulga-
ção dos primeiros selecionados, as 
inscrições para o Sesc Estúdio conti-
nuam abertas até 21 de fevereiro.

     @sescdf

/sescdf

www.sescdf.com.br
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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 DE DIVIDENDOS

Os dividendos correspondem à 
parcela dos lucros que será distri-
buída aos sócios ou acionistas de 
sociedades anônimas. Há duas ca-
racterísticas fundamentais que re-
caem sobre este instituto. Primeiro, 
como regra geral, o dividendo será 
pago aos acionistas, proporcional-
mente ao número de ações que 
cada um possui, na companhia. 
Segundo, no Brasil, desde 1º de 
janeiro de 1996, a pessoa física, ao 
receber dividendos, não sofrerá tri-
butação, devido ao disposto no art. 
10º da Lei nº 9.249/95. 

Na verdade, até dezembro de 
1995, o dividendo era tributado. 
De 1988 a 1992, a tributação ocor-
ria em face do artigo 35 da Lei nº 
7.713/1988, o qual fixava que o sócio 
quotista, o acionista ou o titular da 
empresa individual estaria sujeito 
ao imposto de renda na fonte de 
8%, calculado com base no lucro lí-
quido do período de apuração. Com 
a Lei nº 8.383/1991, a partir do ano 

correção monetária aplicado aos 
balanços. Logo, os efeitos da tribu-
tação de dividendos eram diluídos 
com os constantes reajustes do pa-
trimônio líquido. Ou seja, a incidên-
cia do imposto de renda, na prática, 
não chegava a onerar os acionistas. 
Mas, com o fim da correção mo-
netária dos balanços, o peso dos 
impostos seria efetivamente trans-
ferido aos acionistas, que sofreriam 
redução no dividendo recebido. 
Para manter e incentivar os inves-
timentos na empresa, optou-se por 
concentrar a tributação apenas so-
bre a empresa. Assim, a distribui-
ção do lucro deixou de ser tributada 
na pessoa do acionista.  

Na atual reforma tributária, as-
sistimos à discussão sobre a volta 
do modelo de tributação de divi-
dendos. No entanto, para impor-
mos qualquer mudança, devemos, 
primeiro, definirmos qual seria o 
modelo de tributação mais eficien-
te para impulsionar  o desenvol-
vimento econômico nacional. Ao 
criarmos mais impostos, podemos 
aumentar os problemas de com-
petitividade, afastar investidores e 
elevar os custos operacionais das 
empresas. Em consequência, tere-
mos menor geração de empregos e 
renda, além de comprometermos a 
justiça fiscal. 

de 1993, deixou de existir a tributa-
ção na distribuição de dividendos 
para pessoas físicas e jurídicas, 
desde que fossem residentes ou 
domiciliadas no Brasil. No entan-
to, permaneceu a tributação dos 
sócios e acionistas residentes no 
exterior, com a tributação na dis-
tribuição dos lucros e dividendos, a 
uma alíquota de 15%. De 1994 até 
dezembro de 1995, os lucros distri-
buídos a pessoas físicas ou jurídi-
cas residentes ou domiciliadas no 
Brasil voltaram a ser tributados na 
fonte à alíquota de 15%. 

A isenção de imposto de renda 
quando do pagamento de dividen-
dos, que passou a vigorar no ano 
de 1996, não foi um benefício. Op-
tou-se, na verdade, pelo modelo 
que evitava a bitributação, uma vez 
que já havia a cobrança de tributos, 
na empresa, quando da apuração 
do lucro líquido. Se houvesse nova 
tributação, no momento da distri-
buição dos lucros ao acionista, es-
taríamos impondo uma verdadeira 
redução punitiva sobre o valor do 
dividendo, o que poderia causar 
forte desestímulo ao investimento 
em ações. 

Antes do plano real, as empre-
sas precisavam conviver com índi-
ces de inflação muito elevados. Em 
consequência, havia um sistema de 
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tecnologia

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

QUE VENHA 2021

O ano de 2020 está chegando ao 
final e, a esta altura do campeo-
nato, seria redundante falarmos 

sobre o quão desafiador ele foi. Con-
tudo, não podemos dizer que o ano foi 
de todo ruim. Tivemos o crescimento 
significativo dos e-commerces nacio-
nais, o fortalecimento de uma nova 
dinâmica de trabalho e, acima de tudo, 
a confirmação de que podemos seguir 
em frente, desde que tenhamos a tec-
nologia ao nosso lado. E é justamente 
nesse espírito que eu gostaria de ter-
minar nossa série de colunas do ano, 
trazendo algumas dessas tecnologias 
que emergiram durante o ano de 2020 
e que, com certeza, irão nos acompa-
nhar no ano que se aproxima.

A primeira está relacionada à 
química produzida com energia solar. 
Atualmente, para fazer a maioria dos 
produtos químicos que precisamos 
em nossa vida diária, dependemos de 
uma boa quantidade de combustíveis 
fósseis. No entanto, uma nova 
abordagem está buscando usar a luz 
do sol como uma forma de converter 
dióxido de carbono e outros tipos de 
químicos. Esse é um dos primeiros 
passos para termos refinarias solares, 
que poderão transformar esse gás 
em outros produtos, que poderão 
ser usados desde a medicina até a 
agricultura.

Outro desenvolvimento que 
chamou muito nossa atenção foi a 
da medicina digital. Entendemos que 
computadores não irão substituir 

médicos em um futuro tão próximo, 
porém alguns aplicativos que 
monitoram as condições do paciente 
ou administram terapias, podem 
ajudar grandemente os pacientes sem 
um acesso fácil ao serviço médico. 
Por exemplo, alguns relógios smart já 
conseguem detectar se o usuário está 
com uma frequência cardíaca irregular 
ou com algum problema de respiração. 
Outros já estão sendo desenvolvidos 
para ajudar no tratamento de 
depressão, Alzheimer, entre outros.

A terceira tendência tecnológica 
é a de pacientes virtuais. A ideia é 
que no futuro seja possível substituir 
pacientes por versões computacionais 
do mesmo. Informações retiradas 
sobre o funcionamento dos órgãos 
de determinado paciente seriam 
imputados em um modelo matemático 
que descreve os mecanismos que 
controlam aquele órgão. Dessa forma, 
resolvendo essa equação com esses 
dados, seria possível entender como 
esse órgão se comportaria. Esses 
órgãos virtuais seriam excelentes para 
facilitar e baratear os testes iniciais de 
novos remédios e tratamentos.

Por último, gostaria de 
mencionar um avanço que nos 
dá muita esperança para o futuro, 
principalmente se levarmos em conta 
o momento de pandemia em que 
estamos vivendo hoje, que é a síntese 
genética. As melhorias que tivemos no 
sequenciamento genético nos permite 
criar sequências genéticas que poderão 
ser inseridas em microrganismos. 
Essas sequências serão reproduzidas 
e alteradas. Isso nos permitirá um 
melhor entendimento sobre como os 
vírus se espalham, além de ajudar 
na fabricação de vacinas e outros 
tratamentos. No futuro, ela poderá 
ser uma alternativa sustentável para 
a fabricação de produtos químicos, 
combustíveis e até de materiais de 
construção feitos a partir de biomassa. 
Existe a possibilidade até de que seja 
possível a criação de plantas que 
sejam mais imunes à patogênicos, 
melhorando a produtividade e evitando 
perdas.

Desejo a todos os leitores um 
excelente final de ano, e que 2021 
possa trazer a todos nós muito mais 
conquistas e sucesso. Nos vemos no 
ano que vem!

• 25 WATTS RMS: POTÊNCIA DOS APARELHOS DE ENTRADA DA LINHA JBL CLUB
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PARA OUVIR NO TRÂNSITO!
Quem gosta de aproveitar aquele momento de trânsito para curtir uma boa mú-
sica ou podcast, a JBL anunciou sua nova linha de alto-falantes, a JBL CLub. 
Essa nova linha conta com 11 novas caixas de som, com formato coaxial e multi-
componente, cones que prometem maior resistência produzidos em polipropile-
no e reprodução que contém reforço nos graves em versões Plus One. as opções 
começam em 25 Watts RMS, o que deve ser suficiente para ouvir músicas dentro 
de veículos pequenos e médios sem problemas. Todos os produtos da linha Club 
já se encontram disponíveis no site oficial da marca. O design Plus One, é em 
uma solução própria da JBL que garante aos alto-falantes uma área maior em 
relação a outros speakers de mesmo tamanho. Com isso, o aparelho ganha em 
sensibilidade e pode atingir um som mais encorpado em frequências graves. 
Valor: a partir de R$299,00

NOVIDADES DA SAMSUNG 
PARA 2021
Em Dezembro, a Samsung publicou em seu blog um comunicado com diversos reca-
dos sutis sobre seus planos para o ano que vem. O texto, assinado pelo presidente e Lí-
der de Negócios de Comunicações Móveis da empresa, é um recado de encerramento 
de ano, com uma breve retrospectiva de 2020 e perspectivas para 2021. Uma das pistas 
sobre os planos para o próximo ano é em relação ao Galaxy S21. No mês passado, 
surgiram rumores sobre a possibilidade de o novo aparelho topo de linha da Samsung 
vir com suporte à S Pen. A declaração do presidente, apesar de não mencionar os 
produtos explicitamente, dá indícios de que a suspeita pode ser verdadeira: “Também 
estamos prestando atenção aos aspectos favoritos das pessoas com a experiência do 
Galaxy Note e estamos ansiosos para adicionar alguns de seus recursos mais aprecia-
dos a outros dispositivos de nossa linha.”. Vamos aguardar!

TIK TOK. QUEM É?
O aplicativo Tiktok ultrapassou o Facebook e WhatsApp em número de downlo-
ads em 2020, passando a liderar a lista dos apps mais baixados no mundo para 
celulares Android e iPhone (iOS). As informações são de relatório publicado pelo 
site especializado App Annie, que traz estimativas a respeito do mercado mobile, 
e foram divulgadas agora em Dezembro. Apesar disso, o aplicativo ficou apenas 
em 8º lugar na lista no quesito usuários ativos mensalmente. Criado na China, o 
Tik Tok é um aplicativo de mídia para criar e compartilhar vídeos curtos. Produzido 
pela ByteDance, o aplicativo de mídia foi lançado como Douyin em setembro de 
2016. O app é líder na Ásia, nos Estados Unidos e em outras partes do mundo. O 
aplicativo ganhou popularidade e se tornou o aplicativo mais baixado nos Estados 
Unidos em outubro de 2018. 

Valor: Gratuito para Download

• 2 BILHÕES: NÚMERO DE DOWNLOADS DO TIKTOK ATÉ HOJE
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Presidente da Fecomércio-DF, Francisco Maia

aniversário

D  iretores, presidentes de sindi-
catos, empresários e colabo-
radores celebraram o aniver-

sário de 50 anos da Fecomércio-DF 
em almoço realizado 16 de dezem-
bro, na sede do Sesc, em Ceilândia. 
Durante a cerimônia, o presidente da 
Federação, Francisco Maia, destacou 
algumas novidades para o Sistema 
Comércio da capital do País: foi assi-
nado um documento de aquisição da 
nova sede do Senac, na Asa Norte, e 
anunciada a construção da uma nova 
sede do Sesc, no Lago Sul, próximo à 
ponte JK – será construído um polo 
de lazer, cultura, educação e saúde, 

FECOMÉRCIO-DF COMPLETA 50 
ANOS DE ATUAÇÃO  
Nova sede do Sesc e do Senac são anunciadas durante festividades 
de aniversário da Fecomércio-DF
Por Daniel Alcântara

com inauguração prevista para o dia 
5 de dezembro de 2021.
A nova sede do Senac terá mais es-
paço, mais vagas e um ambiente 
muito mais moderno. As instalações 
possuem alto padrão. Ainda durante 
a cerimônia de aniversário da Fede-
ração, Francisco Maia lembrou do 
fundador da entidade, Newton Ros-
si, e da sua paixão por Brasília. Ele 
também agradeceu ao empenho dos 
funcionários e destacou o trabalho 
realizado por sua gestão, que teve 
início em 2019, com grandes rea-
lizações, dando protagonismo aos 
sindicatos filiados e associados à 

Federação, com muito mais espaço 
nas tomadas de decisões e nas es-
truturas do Sesc e do Senac.
“Os anos passam e cada um deles 
deve ser celebrado e festejado pelos 
ensinamentos. Estamos comple-
tando 50 anos de conquistas com a 
Fecomércio. Os filhos da federação: 
Sesc e Senac também estão em fes-
ta neste dia. Já foram meio século de 
belas histórias para contar”, desta-
cou Francisco Maia. Sobre Newton 
Rossi, ele contou um pouco da his-
tória de como conheceu o fundador 
da Federação do Comércio e de suas 
conquistas como um apaixonado 
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Missa de Ação de Graças, na Catedral Metropolitana Nossa Senhora Aparecida

por Brasília. “Conheci Newton Rossi 
quando trabalhava no Correio Bra-
ziliense. Quando sai de lá, ele me 
acolheu na Federação, onde tive o 
prazer de poder trabalhar com ele”, 
destacou.
“Rossi chegou a Brasília no final da 
década de 1950, se empenhou na 
construção da cidade e alguns anos 
depois, em 1970, inaugurou a Fede-
ração, que surgia com apenas cinco 
sindicatos. Hoje temos 28, que repre-
sentam diretamente o comércio, os 
serviços e o turismo. 50 anos se pas-
saram e todos nós carregamos esse 
espírito empreendedor de Newton 
Rossi”, ressaltou Francisco Maia.
O presidente da Confederação Na-
cional do Comércio (CNC), José 
Roberto Tadros, enviou um vídeo, 
que foi apresentado para todos os 
presentes. Ele elogiou o trabalho 
realizado pela Federação em todo o 
Distrito Federal e parabenizou a enti-
dade pelo seu aniversário. “Meio sé-
culo de desenvolvimento econômico 
no DF. São 50 anos procurando mini-
mizar a desigualdade social e elevar 
o padrão educacional da população. 
Gostaria de louvar a gestão e admi-
nistração do presidente Francisco 
Maia. Ele fez uma revolução em pou-
co tempo de gestão e tem sido um 
grande exemplo de sucesso e de tra-
balho honesto”, salientou Tadros.
O diretor regional do Sesc-DF, Marco 
Tulio Chaparro, e o diretor regional 
do Senac-DF, Antonio Tadeu Peron, 

também estiveram presentes e fala-
ram sobre o trabalho realizado pelas 
duas instituições. Marco Tulio desta-
cou números do Sesc durante 2020, 
ano em que a entidade trabalhou in-
cansavelmente para atender a socie-
dade brasiliense. “Hoje temos mais 
de 250 mil pessoas com credencial 
do Sesc. Estamos trabalhando como 
nunca: só esse ano foram mais de 40 
mil atendimentos médicos; 1,7 mil 
exames; 3 mil consultas psicológi-
cas; 335 lives e 87 mil cestas básicas 
arrecadadas. Ano que vem vamos 
ampliar ainda mais”, disse Marco 
Tulio. Sobre o Senac, Antonio Tadeu 
Peron falou da capacidade da equi-
pe e de novos desafios para 2021. “O 
Senac teve muitas novidades neste 

ano, uma delas foi a chegada de uma 
nova equipe na área de educação. 
Também teremos ainda a inaugura-
ção da nova Faculdade Senac, mais 
moderna e acessível. É um trabalho 
do fruto da administração do Fran-
cisco Maia”, disse.

MISSA CELEBRA 50 ANOS DA 
FECOMÉRCIO-DF

A Fecomércio-DF comemora 50 anos 
em 2020. Para celebrar a data, a en-
tidade realizou no dia 14 de dezem-
bro, uma missa de Ação de Graças, 
na Catedral Metropolitana Nossa 
Senhora Aparecida, com transmis-
são ao vivo pelo canal do Youtube da 
Federação. A missa contou com a 
presença de diretores da instituição, 
empresários e representantes de en-
tidades representativas da capital do 
País. Na oportunidade, o presidente 
da Fecomércio-DF, Francisco Maia, 
agradeceu a oportunidade de estar à 
frente da federação neste momento. 
Maia também agradeceu a cidade de 
Brasília por acolher diversas pessoas 
de outros estados e dar oportunidade 
a elas. “É um momento muito im-
portante: são 50 anos de trabalho da 
Federação. Temos que agradecer a 
Deus, Jesus Cristo e a Nossa Senho-
ra Aparecida por poder trabalhar por 
essa cidade. Cidade que me acolheu 
quando cheguei aqui, em 1963. Rogo 
a Deus que possamos ter mais déca-
das e décadas de trabalho em prol de 
Brasília”, disse Francisco Maia.
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Última reunião de Diretoria da Fecomércio-DF foi realizada por vídeoconferência

gestão

F  oi realizada no dia 17 de dezem-
bro, por vídeoconferência, a últi-
ma reunião de Diretoria da Fe-

comércio-DF de 2020. O presidente 
da Federação, Francisco Maia, abriu 
o encontro e falou dos resultados 
alcançados ao longo ano. “Fizemos 
um grande esforço com a importante 
participação da Confederação Nacio-
nal do Comércio (CNC). Realizamos 
diversas ações, superamos desa-
fios, construímos novas instalações 
e mais novidades virão para 2021. O 
nosso objetivo com essa reunião de 
hoje é mostrar tudo que fizemos e 
ainda vamos fazer, além de dar pro-
ximidade aos Sindicatos para que 
possam usar os serviços do Sesc e 
Senac em sua base”, disse. 

O diretor regional do Sesc-DF, Marco 
Tulio Chaparro, destacou  números 
das iniciativas realizadas. “Presta-
mos desde o início serviços essen-

FECOMÉRCIO-DF REALIZA ÚLTIMA 
REUNIÃO DE DIRETORIA DO ANO
O encontro teve o objetivo de apresentar resultados e novas ações
Por Sacha Bourdette

ciais. A área de odontologia foi ativa 
dando atendimento de urgência. Ven-
demos marmitas a preços acessíveis, 
o que já alcançou mais de 400 mil 
unidades. Na educação conseguimos 
em uma semana colocar todos os 
alunos nas plataformas. Hoje, temos 
mais de 30 mil horas de aulas online. 
A assistência ainda promoveu diver-
sas lives”, apontou. Segundo o diretor 
regional do Senac-DF, Antonio Tadeu 
Peron, a instituição não parou de ino-
var. “A obra da nossa nova faculdade 
está pronta. Posso dizer que é uma 
das mais modernas do País. Esta-
mos realizando também obras em 
Taguatinga, em Ceilândia no labora-
tório de informática e em Sobradinho 
na área de beleza. Durante a pande-
mia fizemos mais de 150 mil másca-
ras, conseguimos migrar os alunos 
para aulas remotas. Destaco ainda 
que tivemos um equilíbrio em nossos 
investimentos”, detalhou.

Durante a reunião foram exibidas 
apresentações das atividades reali-
zadas. O presidente da Confederação 
Nacional do Comércio (CNC), José 
Roberto Tadros, enviou um vídeo que 
foi exibido para a diretoria. Ele para-
benizou as ações. “É meio século de 
serviços prestados ao desenvolvi-
mento econômico do DF. São 50 anos 
minimizando desigualdades sociais 
e acima de tudo elevando o padrão 
educacional e o nível salarial da po-
pulação. Gostaria de louvar a admi-
nistração do presidente Francisco 
Maia que em pouco tempo no cargo 
já tem sido motivo de exemplo para 
tantos outros. Recebam o meu amplo 
parabéns e que sejam cada vez mais 
espelho para o resto do Brasil”, disse.
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Adriano de Andrade Marrocos
Contador da FECOMÉRCIO e do IF. CRCDF 8.867

07/JAN
• e-Social Módulo Simplificado (Doméstico, MEI e Segurado Especial) a SRF/MF referente à 12/2020.
• Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (CAGED) ao MTE referente à 12/2020, se devido.

15/JAN

•  Escrituração Digital do PIS/Pasep, da COFINS e da Contribuição Previdenciária 
s/Receita (EFD Contribuições) a SRF/MF referente à 11/2020.
•  Escrituração Fiscal Digital de Retenções e Outras Informações 
Fiscais (EFD-Reinf) a SRF/MF referente a 12/2020.
• Sistema de Escrituração Digital das Obrigações Fiscais, Previdenciárias 
e Trabalhistas (e-Social) a SRF/MF referente à 12/2020.

20/JAN Escrituração Fiscal Digital ICMS-IPI (EFD ICMS-IPI) a SRF/MF referente a 12/2020, 
incluindo os contribuintes do ISS (Portaria SEFP/DF nº 2580/2019).

22/JAN Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais (DCTF Mensal) a SRF/MF referente a 11/2020..

29/JAN

• Declaração de Operações Imobiliárias (DOI) a SRF/MF referente à 12/2020
• Declaração de Operações Liquidadas com Moeda em Espécie (DME) a SRF/MF referente à 12/2020.
• Declaração de Movimentação com Criptomoedas a SRF/MF referente à 12/2020.
• Data limite para Requerimento de opção pelo SIMPLES Nacional a SRF/MF referente à 2021.

O QUÊ e QUANDO entregar?

1º a 31/01/2021Calendário
O QUÊ e QUANDO pagar?

07/JAN
•  Data limite para pagamento dos Salários referente à 12/2020.
•  FGTS (GFIP - Guia de Recolhimento do Fundo de Garantia e Informações à Previdência Social) referente à 12/2020.
•  Contribuição Previdenciária (DAE - empregado doméstico) referente à 12/2020.

15/JAN Contribuição Previdenciária (contribuintes individuais e facultativos) referente à 12/2020.

20/JAN

• Imposto de Renda Retido na Fonte (IRRF) nos códigos 0561, 0588 e 1708 referente à 12/2020
• COFINS/CSLL/PIS retenção na fonte, referente à 12/2020.
• Contribuição Previdenciária (SIMPLES e Empresas em Geral, incluindo retenção de 11% e empresas desoneradas) 
referente à 12/2020.
• Contribuição Mensal do Microempreendedor Individual (MEI) referente à 12/2020.
• ISS e ICMS referente à 12/2020. (observar datas específicas para o ICMS – ST e outras situações).
• SIMPLES NACIONAL referente à 12/2020.

25/JAN PIS e COFINS referente à 12/2020

29/JAN

• Contribuição Sindical Laboral e Mensalidade Sindical laboral mensal referente à 12/2020.
• 3ª quota do IRPJ e da CSLL referente ao 3º trimestre/2020 pelo Lucro Real, Presumido ou Arbitrado.
• IRPF do Carnê Leão referente à 12/2020.
• IRPJ e CSLL referente à 12/2020, por estimativa.
• Parcela do REFIS, do PAES, do PAEX, do Parcelamento do SIMPLES Nacional e do Parcelamento da Lei 11.941/2009 
(consolidado).
• Contribuição Sindical Patronal referente a 2021.

“TOC TOC. CHEGUEI”. ASSINADO: 2021.
Se em 2008 enfrentamos a maior crise 
financeira mundial, em 2020 enfrenta-
mos um vírus que se tornou pandemia 
global em pouco tempo: a maior crise 
de saúde e econômica da história. O 
lado positivo – e precisamos buscar 
algum – é que os governos foram exi-
gidos ao máximo em pouco tempo, 
tanto na construção de políticas públi-
cas de crédito, fomento e distribuição 
de renda, incluindo medidas duras e 
“antipáticas” junto aos eleitores. Da 
mesma forma, as empresas na rápi-
da adaptação e ações urgentes para 
continuidade no mercado. Na verda-
de, os governos puderam vivenciar 
momentos importantes que DEVEM 
levar à modernização de normas e na 

reestruturação da “máquina pública”, 
insustentável no longo prazo. Também, 
as empresas puderam rever seus mo-
delos de negócios e investiram em no-
vos canais de venda e de atendimento e 
em tecnologia, sem esquecer da pres-
são que exerceu para a flexibilização 
de normas vigentes há décadas. E não 
podemos esquecer dos trabalhadores, 
que contribuíram na busca de alterna-
tivas para seus empregadores, contri-
buindo no processo de superação, e 
que compreenderam a importância da 
“educação continuada” como alavanca 
para o sucesso. Assim, 2021 se apre-
senta com indicadores em alta (IGPM 
em 24,52% de 12/2019 a 11/2020); dó-
lar em patamar elevado, ainda que em 

queda; risco de inflação com cresci-
mento do IPCA e consequente elevação 
da Taxa SELIC; sem esquecer o atual 
cenário político que precisará debater 
as reformas Administrativa e Tributária 
– afinal a Reforma Política já foi “es-
quecida” pelo Congresso Nacional...
talvez efeito da pandemia... – tanto para 
a construção de novo ambiente para a 
gestão da “máquina pública” que se vê 
diante escassos recursos, quanto de 
novo ambiente para negócios, tornan-
do as empresas mais competitivas e 
atraindo novos e maiores investimen-
tos. Será um ano muito interessante. 
E assim, 2021 registrou em um bilhete: 
“Toc toc. Cheguei”. 

agenda fiscal
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BOLETIM DA CONJUNTURA IMOBILIÁRIA - SÍNTESE
dados de setembro/2020

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

“Com a queda na Selic e as incetezas na economia 
brasileira, o mercado imobiliário se tornou uma 
opcão segura de investimento”

Ovídio Maia, presidente do Secovi-DF

Apartamentos e Casas Loja  e Salas Comerciais
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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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caso de sucesso

INVESTINDO NA PRÓPRIA EMPRESA
Aluno de Gestão Comercial da Faculdade Senac-DF se torna empresário
Por Lucas Martins 

     @senacdf

/senacdistritofederal

www. df.senac.br/faculdadeMaycoll Biage e esposa , Camila São Bernardo, donos da Momo Confeitaria

Com o intuito de ampliar seus 
negócios, o estudante de Ges-
tão Comercial da Faculdade de 

Tecnologia Senac-DF, Maycoll Bia-
ge, decidiu criar ao lado da esposa, 
Camila São Bernardo, a empresa 
Momo Confeitaria, em abril deste 
ano. Segundo o aluno, o propósito do 
negócio é resgatar memórias, atra-
vés dos doces. “Buscamos sempre 
essa afetividade em todos os mo-
mentos que permeiam a experiên-
cia do consumo. Desde a produção, 
passando também pelas parcerias, 
pelos fornecedores, até chegar ao 
cliente final”, explicou Maycoll.

Para o casal, houve muitos desa-
fios que foram fundamentais para o 
aprendizado e amadurecimento do 
negócio. “Como a nossa divulgação 
é baseada nas redes sociais, investi-
mos bastante em produzir bons pro-
dutos e conteúdo para nossos clien-

tes e seguidores”, conta Maycoll. O 
empresário acrescenta que, mesmo 
com a pandemia, teve uma excelente 
experiência com a confeitaria, além 
de um retorno positivo dos clientes. 
A fabricação dos produtos é feita 
pela Camila, que é nutricionista, com 
especializações em confeitaria, en-
quanto o futuro tecnólogo é respon-
sável por toda gestão do negócio.
Questionado sobre aplicação dos 
conhecimentos do curso de Gestão 
Comercial da Faculdade Senac-DF, 
Maycoll destaca que o aprendizado 
tem sido fundamental principalmen-
te em tópicos administrativos. “Por 
meio deles, pude organizar nossas 
planilhas e realizar uma precificação 
correta de nossos produtos”, exem-
plificou. O empreendedor acrescen-
ta, ainda, sobre a importância do 
ensino tecnólogo para a vida pro-
fissional. “Foi um grande divisor de 
águas na minha vida, pois, antes de 

ingressar na faculdade, eu não tinha 
bem claro o que gostaria de fazer. 
Durante o curso, pude ver a grande 
paixão que tenho pelo universo do 
empreendedorismo”, completou.  O 
estudante afirma que pretende ex-
pandir cada vez mais o conhecimen-
to e tem interesse em estudar na 
área de Gestão de Pessoas.
Sobre os planos para o futuro, May-
coll afirma que pretende trabalhar 
para a ampliação do seu negócio e 
ressalta a vontade de ajudar outras 
pessoas a dar o pontapé inicial em 
projetos profissionais. “Nesse sen-
tido, disponibilizaria algumas men-
torias voltadas para a área adminis-
trativa de empresas, para as pessoas 
que estão iniciando ou ainda tem 
dificuldades em visualizar um norte 
para seguir em seus negócios”, con-
tou. “Espero muito me tornar o ges-
tor que sonho e com certeza, a Fa-
culdade Senac foi fundamental para 
iniciar essa jornada”, finaliza o aluno.

SOBRE O CURSO

O curso Gestão Comercial tem du-
ração de 2 anos e capacita os pro-
fissionais para atuarem na área de 
comércio varejista, atendendo às ne-
cessidades dos clientes, consumido-
res, fornecedores, parceiros logísticos 
e organizações governamentais e não 
governamentais do varejo, com as 
mais variadas técnicas de gestão em 
serviços e atendimento. Para fazer o 
curso, é necessário participar do ves-
tibular agendado, que terá provas on 
line até março de 2021. O interessado 
deve acessar o site da Faculdade (df.
senac.br/faculdade/graduação) e es-
colher a data da prova. 
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O  Senac está com inscrições 
abertas, no Distrito Federal, 
para seis cursos técnicos na 

modalidade a distância (EAD) nas 
áreas de Design, Gestão, Informática, 
Meio Ambiente e Segurança. A ma-
trícula deve ser realizada na página 
www.ead.senac.br/cursos-tecnicos 
até 21 de dezembro, data máxima 
em que o aluno poderá iniciar o curso 
sem prejuízo do conteúdo. Os cursos 
disponíveis são Técnico em Adminis-
tração, em Design de Interiores, em 
Informática para Internet, em Logís-
tica, em Meio Ambiente e em Segu-
rança do Trabalho. As aulas iniciam a 
partir de 7 de dezembro.

As atividades presenciais variam de 
acordo com o curso escolhido. Um 
dos formatos oferecidos são as vi-
deoaulas, que ficam disponíveis para 
serem acessadas de onde o aluno 
preferir, a qualquer momento. Ali-
nhado à última atualização da le-
gislação do ensino a distância, esta 
mudança proporciona a liberdade de 
assistir a maioria das aulas presen-
ciais dos cursos técnicos do Senac 

SENAC ESTÁ COM MATRÍCULAS ABERTAS 
PARA CURSOS TÉCNICOS A DISTÂNCIA  
Além das videoaulas, haverá, semanalmente, momentos de interação 
on-line diretamente com os tutores
Por Sílvia Melo 

EAD de onde o estudante estiver.
Além das videoaulas, haverá, sema-
nalmente, momentos de interação 
on-line diretamente com os tutores 
e também simuladores que ficam 
disponíveis no ambiente virtual de 
aprendizagem (AVA) para serem 
acessados de onde o aluno preferir. 
No caso desses simuladores, serão 
utilizados somente para o curso Téc-
nico em Segurança do Trabalho.
Os cursos disponíveis no DF possuem 
cargas horárias que variam de 800 a 
1.200 horas e parcelas entre R$ 145 
e R$ 185, dependendo da qualifica-
ção escolhida. Na semana inicial do 
curso ocorrerá a aula inaugural, por 
meio do encontro conectado, onde 
os alunos interagem com o tutor, em 
tempo real, em uma webconferência. 
O link para participação será disponi-
bilizado na sala de aula virtual.

     @senacdf

/senacdistritofederal

www. df.senac.br/faculdade

Os cursos disponíveis no DF possuem cargas horárias que variam de 800 a 1.200 horas

ead

VEJA OS CURSOS DISPONÍVEIS NO 
DISTRITO FEDERAL POR UNIDADE:

TÉCNICO EM ADMINISTRAÇÃO
Carga horária: 1000 horas (13 meses)
Aula inaugural on-line: 08/12/2020, das 19h 
às 20h.
Início do curso: 07/12/2020 – Término: 
17/01/2022
Valor: 27 parcelas de R$ 145,00.
Polos: Jessé Freire (Setor Comercial Sul) e 
Taguatinga

TÉCNICO EM DESIGN DE INTERIORES 
AULA INAUGURAL
Carga horária: 800 horas (13 meses)
Aula inaugural on-line: 07/12/2020, das 19h 
às 20h.
Início do curso: 07/12/2020 – Término: 
03/01/2022
Valor: 23 parcelas de R$ 185,00.
Polo: Jessé Freire (Setor Comercial Sul)

TÉCNICO EM INFORMÁTICA PARA 
INTERNET
Carga horária: 1000 horas (17 meses)
Aula inaugural on-line: 11/12/2020, das 19h 
às 20h.
Início do curso: 07/12/2020 – Término: 
18/04/2022
Valor: 27 parcelas de R$ 145,00.
Polo: Plano Piloto (903 Sul)

TÉCNICO EM LOGÍSTICA
Carga horária: 800 horas (10 meses)
Aula inaugural on-line: 09/12/2020, das 19h 
às 20h.
Início do curso: 07/12/2020 – Término: 
04/10/2021
Valor: 23 parcelas de R$ 145
Polo: Jessé Freire (Setor Comercial Sul)

TÉCNICO EM MEIO AMBIENTE
Duração: 1200 horas (20 meses)
Aula inaugural on-line: 11/12/2020, das 19h 
às 20h.
Início do curso: 07/12/2020 – Término: 
27/06/2022
Valor: 30 parcelas de R$ 165,00.
Polos: Jessé Freire (SCS), Plano Piloto (903 
Sul) e Taguatinga

TÉCNICO EM SEGURANÇA DO TRABALHO
Duração: 1200 horas (20 meses)
Aula inaugural on-line: 11/12/2020, das 19h 
às 20h.
Início do curso: 07/12/2020 – Término: 
04/07/2022
Valor: 30 parcelas de R$ 175,00.
Polo: Plano Piloto (903 Sul)
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SENAC-DF AJUDA A REALIZAR O SONHO 
DE 41 NOIVAS E NOIVOS
Casais participaram do casamento comunitário promovido pela 
Secretaria de Justiça do Distrito Federal
Por Sílvia Melo

Q  uarenta e um casais realizaram 
o sonho de oficializar a união 
no início da noite do dia 6 de 

dezembro, no Museu da República, 
por meio do casamento comunitário. 
Promovida pela Secretaria de Justiça 
do Distrito Federal, a cerimônia con-
tou com o apoio do Senac-DF, que 
se disponibilizou para fazer os pen-
teados e maquiagem das noivas, ca-
belo e barba dos noivos, além de ter 
dado apoio ao cerimonial. A institui-
ção mobilizou mais de 60 profissio-
nais, entre funcionários, instrutores, 
alunos e ex-alunos dos cursos de 
Costureiro, Cabeleireiro, Maquiador, 
Barbeiro, Recepcionista de Eventos e 
Organizador de Eventos. 
Em seu discurso na abertura da ce-
rimônia, a secretária de Justiça e Ci-
dadania (Sejus), Marcela Passamani, 
falou sobre a preparação do evento, 
que começou há três meses, e o 

matrimônio

envolvimento de todos que se preo-
cuparam com os mínimos detalhes. 
“Essa cerimônia começou com o so-
nho de cada um de vocês e ela hoje 
se realiza como um sonho de todos 
nós, onde nos preocupamos com os 
vestidos, com os brincos que vocês 
estão usando, os sapatos forrados, 
com a iluminação, com a maquiagem 
que pudesse valorizar esse momen-
to, com todos os trâmites do cartório. 
E tudo isso para celebrar o amor, o 
respeito a cumplicidade, e a família 
que é o nosso bem mais precioso”, 
afirmou. 
Os trabalhos dos profissionais da 
área de beleza do Senac tiveram 
início ainda pela manhã e se esten-
deram durante todo o dia. “A partici-
pação do Senac em um evento desse 
porte consolida a sua marca de pro-
fissionalismo e competência técnica 
aliada à solidariedade e à promoção 

O Senac mobilizou mais de 60 profissionais para auxiliar na organização de Evento
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social dos envolvidos”, destacou a 
gerente do Senac Ação Móvel, Maria 
Lucila Lins Lago, que esteve presen-
te na ação representando a direção 
regional do Senac-DF. “Temos com-
promisso não só com a qualifica-
ção profissional, mas também com 
ações sociais. Para nós é uma honra 
estarmos presentes e fazermos a di-
ferença na vida de tantas pessoas”, 
destacou Lucila.
Para a noiva Maria Angela Lemes, 
os serviços oferecidos pelo Senac 
chegaram em uma boa hora. Ela e 
o marido decidiram se casar ao ver 
uma matéria na televisão. Juntos há 
seis anos, eles não tinham condições 
de arcar com os custos de um casa-
mento tradicional. “Se o Senac não ti-
vesse disponibilizado essa estrutura, 
eu não teria condições de pagar pelo 
serviço porque é muito caro. Gostei 
muito dos profissionais que me aten-
deram, são todos muitos atenciosos 
e eles fizeram o penteado do jeito que 
pedi. Estou muito emocionada com 
tudo isso”, declarou a noiva.
O instrutor dos cursos da área de 
beleza do Senac-DF, José Athayde 
da Silva, destacou a importância de 
poder ajudar as noivas com o pente-
ado. “Essa é uma oportunidade mui-
to gratificante. Aqui tem pessoas que 
estão juntas há 10, 15, 30 anos e não 
tiveram a oportunidade de oficializar 
a união por diversas situações, pes-

soas que tinham o sonho de ter um 
casamento com todas as pompas e 
não tiveram a chance. E estar aqui 
hoje e poder contribuir para realizar 
um sonho desse não tem preço”, 
afirmou o docente, que junto a mais 
nove instrutores, fez o penteado de 
20 noivas que marcaram com ante-
cedência. 
Um dos coordenadores da equipe de 
maquiagem, o instrutor Saint Clair 
Severino dos Santos explicou como 
foi o atendimento das noivas. “Os 
profissionais que estão atendendo as 
noivas estão todos adequadamente 
vestidos de acordo com as normas 
da vigilância sanitária. O material 

utilizado em cada noiva é todo des-
cartado e cada um, conforme o aten-
dimento, vai trocando os pincéis, as 
esponjas, trocando todo o material 
que entra em contato com elas”, afir-
mou, destacando que foram mobili-
zados dez alunos e ex-alunos, além 
de dois instrutores para compor a 
equipe de maquiagem. 
Para Aline de Melo Alves Costa, ins-
trutora de cursos da área de eventos, 
essa foi a oportunidade que os alunos 
tiveram de colocar em prática o que 
aprenderam com as aulas que, esse 
ano, foram realizadas de forma onli-
ne devido à pandemia. “Eu acho que 
o mais válido disso tudo e o principal 
de meus alunos e ex-alunos terem 
topado é que eles passaram pelo pro-
cesso de curso inteiro online e estão 
tendo hoje a oportunidade de viven-
ciar a prática de tudo o que foi fala-
do, como a presença de autoridades, 
noivos, noivas, tudo de uma forma 
muito intensa, já que são 41 casais”, 
destacou. 
Além dos profissionais e alunos da 
área de beleza e eventos, o Senac-DF 
disponibilizou instrutores do curso 
de Costureiro para ajustar 31 vesti-
dos e 28 ternos das noivas e noivos. 
As peças foram levadas para as uni-
dades do Senac do Setor Comercial 
Sul (Jessé Freire) e Gama. No dia da 
prova dos vestidos, alunos do Senac 
Gama estiveram presentes para au-
xiliar o instrutor na marcação das 
roupas.

Colaboradores do Senac ajudaram a fazer o penteado de 20 noivas
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novidades da base

Durante o encontro, o grupo também debateu questões relacionadas a logística entre os dois países

C  om o objetivo de apresentar as 
ações da Câmara de Comércio 
Argentina – Distrito Federal, 

representantes da Fecomércio-DF 
estiveram reunidos no dia 3 de de-
zembro, na sede da Confederação 
Nacional de Transportes (CNT), 
com o presidente da CNT, Vander 
Francisco Costa. Durante o encon-
tro, o grupo também debateu ques-
tões relacionadas a logística de 
transporte de carga e passageiros 
no âmbito dos dois países. A coor-
denadora da câmara e presidente 
da Câmara das Mulheres Empre-
endedoras da Fecomércio, Beatriz 
Guimarães, e a chefe de gabinete 
da Federação, Karine Câmara, par-
ticiparam da reunião.s e instrutores 
de três turmas.  
A Fecomércio-DF, o Fórum de Enti-
dades Representativas do setor pro-

CÂMARA DE COMÉRCIO COM A 
ARGENTINA
Fecomércio apresenta grupo de trabalho em reunião na CNT
Por José do Egito

dutivo e a embaixada da Argentina no 
Brasil lançaram em outubro a Câ-
mara de Comércio Argentina – Dis-
trito Federal. O objetivo é fortalecer 
as relações econômicas entre o País 
vizinho e a capital do Brasil, aprimo-
rando negócios bilaterais em diver-
sas áreas, como: comércio, turismo, 
agricultura, indústria, entre outros. 
“Este é um dos primeiros passos 
para que a logística de mercadorias 
possa vencer os obstáculos que di-
ficultam a exportação e importação 
dos produtos”, disse Beatriz Guima-
rães.
Para o presidente da Fecomércio-
-DF, Francisco Maia, a câmara é de 
grande importância para a cidade. 
“É uma parceria promissora, e tenho 
certeza que as ideias não ficarão 
apenas no papel. Uma das primei-
ras ações será um intercâmbio de 

turismo: queremos fazer um pacote 
para que possamos trazer turistas 
argentinos para Brasília. Uma se-
gunda vertente será o incremento do 
agronegócio – temos uma área rural 
muito forte no DF e vamos fortalecer 
mais ainda”, salientou o presidente 
da Fecomércio-DF, Francisco Maia.
Também participaram do encontro 
o ministro conselheiro e atual chefe 
da Seção Econômica da Embaixada, 
Rafael Perelmiter, o presidente da 
Federação das Associações Comer-
ciais (Faci-DF), Valdeci Machado, o 
vice-presidente da Federação Inte-
restadual da Empresas de Trans-
portes de Cargas e Logística, Paulo 
Afonso Lustosa, o secretário da em-
baixada da República Argentina, Ju-
lián Vazeilles e a superintendente do 
Serviço Nacional de Aprendizagem 
Rural do DF, Kelly Cristina.



Revista Fecomércio DF  51

novidades da base

Presidente da Câmara de Mulheres Empreendedoras, Beatriz Guimarães

A  Câmara de Mulheres Em-
preendedoras e Gestoras de 
Negócios da Fecomércio-DF 

promoveu nesta terça-feira (15), no 
espaço Renata La Porta, palestra para 
as conselheiras com o tema equilí-
brio, trabalho e família. “Temos como 
foco a projeção social e econômica da 
família, buscar o equilíbrio família-
-trabalho e o cultivo da solidariedade 
intergeracional”, disse a Secretaria 
Nacional da Família, no âmbito do Mi-
nistério da Mulher, da Família e dos 
Direitos Humanos (MMFDH), Angela 
Gandra. O debate mostrou como con-
ciliar responsabilidades familiares e 
profissionais para quem precisa ga-
rantir o sustento financeiro e, ao mes-
mo tempo, atender às demandas da 
família e tarefas domésticas. 

De acordo com Angela Gandra, o pro-
grama busca promover as boas prá-
ticas que efetivamente conciliem alta 
produtividade e tempo de qualidade 
com a família, envolvendo a sociedade 
civil, sua organização e criatividade. “A 
pandemia trouxe novas experiências 
que podem ser benéficas, se conve-
nientemente orientadas, destacan-

CAMARA DE MULHERES FAZ 
PALESTRA
O tema do encontro foi: equilíbrio, trabalho e família.
Por José do Egito

do-se o foco na família. O programa 
também dará oportunidade para o 
compartilhamento e a promoção 
dessas práticas, que favorecem o for-
talecimento de vínculos familiares e, 
necessariamente, o desenvolvimento 
econômico e social”, enfatizou. Angêla 
elogiou o trabalho feito pela Fecomér-
cio-DF por meio da Câmara das Mu-
lheres. “A sociedade precisa da força 
da mulher em todos os aspectos. Pa-
rabenizo a Câmara das Mulheres por 
encorajar e auxiliar diversas mulheres 
em Brasília”, disse. 
Outra ação prevista é o fomento do 
Selo Empresa Amiga da Família, que 
tem a finalidade de reconhecer publi-
camente as empresas que se mos-
tram comprometidas com o equilíbrio 
trabalho-família. A cada biênio, nos 
anos ímpares, a Secretaria Nacional 
da Família (SNF) vai lançar um edital 
referente ao selo, que vai regulamen-
tar o processo de inscrição, avaliação 
e divulgação dos resultados obtidos 
pelas empresas candidatas. O selo 
terá validade de dois anos, podendo 
ser suspenso caso os requisitos pre-
vistos deixem de ser atendidos. “Nos-
so objetivo é que essa prática seja re-

conhecida e divulgada”, disse Angela. 
O presidente da Fecomércio-DF, 
Francisco Maia, participou do encon-
tro e agradeceu a presença das con-
selheiras. Segundo ele, Brasília preci-
sa da força empreendedora feminina. 
“Quando eu assumi a Federação pedi 
para a Beatriz Guimarães nos aju-
dar nessa missão de criar a Câmara 
das Mulheres Empreendedoras da 
Fecomércio, para desenvolver diver-
sas ações. Beatriz faz um trabalho 
incansável. Começamos a descobrir 
que Brasília possui várias mulheres 
empreendedoras que lutam diaria-
mente. São mulheres que participam 
efetivamente da economia da cidade, 
gerando emprego e renda e partici-
pando ativamente da política no DF”, 
destacou Maia. O presidente apro-
veitou a oportunidade para convidar 
todas as conselheiras a participarem 
do Natal Sempre Monumental, com 
formato novo em 2020. “Esse ano es-
tamos distribuindo marmitas para co-
munidades carentes no Distrito Fede-
ral. Contamos com a ajuda de todas. 
Às vezes, não temos ideia do tanto de 
pessoas que precisam de somente um 
prato de comida”, disse Francisco Maia.
A presidente da Câmara das Mulhe-
res da Fecomércio-DF, Beatriz Gui-
marães, explicou a intenção do debate 
e destacou a importância da família 
como bem mais precioso. “Duran-
te a pandemia ficou claro o quanto a 
família é importante para todos nós. 
Agradecemos a presença de todas, 
principalmente por não termos per-
dido nenhuma conselheira durante a 
pandemia. O trabalho de cada uma é 
extremamente valioso”, disse Beatriz. 



52  Revista Fecomércio DF

economia

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

Fonte: CNC

Em âmbito nacional, a retomada 
da atividade econômica passa 
a conviver com a frustração na 

agenda de reformas estruturantes e 
a volta da inflação (IPCA-IBGE), que 
atingiu no mês de novembro 0,89% e 
4,31% no acumulado em 12 meses. 
Embora as autoridades monetárias 
ainda não admitam, mantido o qua-
dro, forçosamente a trajetória da 
taxa de juros (Selic)  será revista ano 
vindouro.

No Distrito Federal, a inflação no 
mês de novembro alcançou 0,35% 
destacando-se como a menor taxa 
dentre as dezesseis regiões pesqui-
sadas, com destaque para o grupo 
alimentação e transporte com maior 
participação na composição do índi-
ce. De janeiro a novembro, o DF re-
gistra alta de 2,26%, valor este abaixo 
do índice nacional que totalizou no 
mesmo período 3,13%.

A pesquisa da Confederação Nacio-
nal do Comércio – CNC em relação 
ao Endividamento e Inadimplência 
das famílias do DF - PEIC, no perí-
odo outubro a dezembro, indica que 
a inadimplência continua a trajetória 
de crescimento, a dívida impagável 
teve um pequeno recuo quando com-
paramos dezembro face novembro e 
a dívida total apresenta crescimento 
de 6,5% no período, coerente com a 
retomada da atividade comercial.

PEIC - Endividamento e Inadimplência das Famílias Distrito Federal

Dezembro 2020

Cartão de Crédito
69,8%
67,9%
67,9%

Dívida impágavel
6,7%
7,3%
7,1%

Inadimplência
16,1%
16,2%
16,8%

Dívida Total
58,0%
58,4%
61,8%

Outubro Novembro Dezembro
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O Indicador Geral de Intenção de Consumo das Famílias 
(ICF/DF), apresenta crescimento de 5,4% no período outubro 
a dezembro, fechando em 70,5 puxado por todas as classes 
de consumo

O Índice de Confiança do Empresário do Distrito Federal 
– ICEC, apresenta expressiva melhora, atingindo em novem-
bro o melhor índice pós pandemia de 104,7 seguido de um 
pequeno recuo em dezembro (104,2) a demonstrar cautela do 
empresariado em face a provável segunda onda da COVID-19 
e a indefinição quanto a chegada da vacina, movimento este 
corroborado pelos indicadores de expectativas e de investi-
mentos.

As taxas de juros cobradas do setor de comércio, enfim, 
caem para as empresas e famílias em todas as modalidades, 
criando um ambiente bastante favorável ao investimento e ao 
consumo das famílias. 

Mais de
10 SM 70,6

72,5
74,0

66,9
67,9
70,5 

65,2
65,8
68,8

ICF - Intenção de Consumo das 
Famílias  Distrito Federal 

Dezembro 2020

Até
10 SM

Geral

SM: Salário-Mínimo
Fonte: CNC

Indicadores de
investimento

Geral

Indicadores das 
expectativas

Indicadores das
condições atuais

83,6
84,5
83,8

137,4
138,9
136,4

80,8
90,8
92,5

100,6
104,7 
104,2

ICEC - Índice de Confiança do
Empresário do Comércio DF

Dezembro 2020

Fonte: CNC

Outubro

Novembro

Empréstimo 
pessoal
Financeiras

Cheque
especial

Empréstimo 
pessoal
Bancos

Cartão de
crédito

104,89%
104,43%

124,97%
124,21%

16,90%
16,63%

72,33%
71,94%

44,58%
44,25%

250,22%
248,71%

111,00%

110,05%

14,84%

14,57%

12,55%

12,42%

Taxas de Juros Pessoa Jurídica

Taxas de Juros Pessoa Física

Dezembro 2020

Dezembro 2020

CDC
Automóveis

Juros do
comércio

Conta garantida
Desconto de
duplicatas

Capital
de giro
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Kátia Gomes
Jornalista

Paloma Rodrigues
Operadora de caixa

Flávio Resende
Jornalista e empresário

Larissa Xavier   
Advogada

www.fecomerciodf.com.br

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

BOM BOM BOM

BOM

BOM BOM BOM

BOM

BOM

RUIM

Muita gente nessa pandemia ficou 
mais apertado financeiramente. 
Tudo que puder prorrogar, sem 

juros, ajuda.

Vai ser ótimo, tem muitas pessoas 
desempregadas e sem dinheiro 

agora.

Importante flexibilizar um pouco 
o prazo, já que com a pandemia, 

o serviço no Detran-DF ficou 
praticamente parado.

Tendo em vista que a população 
vem passando por momentos de 
crise financeira em detrimento 

da pandemia e penso que adiar é 
uma facilidade.

A educação nunca mais será a 
mesma depois de 2020. Mas acho 

importante a volta presencial, 
desde que a situação não fique mais 

crítica.

É necessária, no entanto delicada. A 
população não está preparada com o 
fato de colocar seus filhos em risco. 

Precisa ainda de planejamento.

É a esperança que brota em nossos 
corações. Estou na torcida para que 

tudo dê certo.

Com a vacina poderemos planejar 
como será a volta ao convívio social 

e diminuir o número de pessoas 
infectadas.

Ficaremos prevenidos e vamos 
conseguir voltar a vida normal como 

era antes..

No momento não, melhor esperar 
a vacina sair para depois as aulas 
poderem voltar com segurança.

As aulas online não tiveram 
o mesmo efeito das aulas 

presenciais. Se tiver cuidado e 
distanciamento acho que deve 

voltar.

Vamos deixar de sentir medo e 
voltar a trabalhar com confiança. 

Os locais que foram mais 
prejudicados vão poder também 

retomar os seus negócios.
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CNC, há 75 anos
junto com você
pelo Brasil.
A Confederação Nacional 

do Comércio de Bens, Serviços 

e Turismo está completando 75 anos. 

Isso signifi ca que, desde 1945, 

os empresários contam com 

uma instituição forte para defender 

os seus interesses todos os dias.

E isso merece ser valorizado

e comemorado.  

Acesse 75anos.cnc.org.br e conheça 

mais sobre esta história.


