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Machucar uma mulher é ultrajar a Deus,  
que criou a humanidade de uma mulher.

Papa Francisco

Doações para a Bahia
Os shoppings do Grupo 

PauloOctavio iniciaram uma 
campanha de arrecadação de 
donativos para as vítimas das 
enchentes da Bahia. O objetivo 
é sensibilizar as milhares de 
pessoas que circulam diariamente 
pelos corredores de lojas, a 
doar alimentos não-perecíveis, 
cobertores e artigos de higiene 
pessoal. Para doar, basta se dirigir 
ao balcão de informações do 
Brasília Shopping, JK Shopping e 
Taguatinga Shopping ou ao Terraço 
para entregar os mantimentos.

Mais recursos para 
aumentar a eficiência 
na arrecadação

O Distrito Federal vai receber R$ 43 milhões por meio de 
programa nacional para modernizar a gestão administrativa, 
fiscal, financeira e patrimonial dos municípios brasileiros, 
o PNAFM III. A meta é tornar mais eficiente o sistema 
fiscal vigente. A iniciativa é do Ministério da Economia e 
os recursos são liberados pela Caixa Econômica Federal. O 
governador Ibaneis Rocha assinou o convênio no dia 29 de 
dezembro com o secretário de Economia, Itamar Feitosa.

Cadastro territorial

Os recursos serão usados para o desenvolvimento de 
um sistema contínuo de atualização da base cartográfica 
no DF. Assim, será possível atualizar o cadastro do 
IPTU e acompanhar a ocupação do solo urbano, 
além de auxiliar a preservação do meio ambiente.

COMÉRCIO

Ano começa com liquidações
Segundo o Sindivarejista, mais de 1.200 empresas vão oferecer descontos para atrair clientes, reduções podem chegar até 70%

O 
comércio do Distrito Fe-
deral se prepara para a 
temporada de liquidações 
do início do ano com a ex-

pectativa de atrair clientes e aque-
cer as vendas. De acordo com o 
Sindicato do Comércio Varejista 
(Sindivarejista), mais de 1.200 em-
presas devem oferecer descontos 
para atrair clientes. O sindicato 
também afirma que a expectativa 
é de que ocorra um aumento de 
até 50% nas vendas, em relação ao 
mesmo período do ano passado.

Para o presidente do Sindiva-
rejista, Edson de Castro, este nú-
mero é esperado por conta da vol-
ta dos clientes às ruas do DF, após 
a vacinação. Edson explicou que, 
no início de 2021, quando a pan-
demia ainda estava em alta, as lo-
jas estavam praticamente vazias. 
“Com a população voltando a sair 
nas ruas, a esperança do lojista é 
recuperar aquilo que foi perdido 
durante o período difícil que en-
frentamos no ano passado”, res-
salta Edson.

Ainda de acordo com o presiden-
te do órgão, as vendas do comércio 
no fim de 2021 tiveram um aumen-
to de 16%, em comparação com o 
mesmo período de 2020, quando 
houve queda de 2% no faturamen-
to das lojas. Edson afirma que estes 
dados também aumentam o otimis-
mo dos comerciantes em relação às 
vendas durante as liquidações.

O presidente da Federação do 
Comércio de Bens, Serviços e Turis-
mo do Distrito Federal (Fecomércio-
DF), José Aparecido Freire, afirma 
que esse tipo de liquidação aconte-
ce em janeiro, por ser considerado 
o mês mais fraco do ano em relação 
ao número de vendas. Ele também 
deu dicas para os vendedores fatu-
rarem mais. “O que eu posso orien-
tar é para que os lojistas deem os 
maiores descontos possíveis, para 
que consigam entrar em 2022 com 
as coleções renovadas”, ressalta.

Expectativa

De acordo com a Fecomércio 
e o Sindivarejista, os setores que 
oferecem os maiores descontos 

são os de calçados, confecções, 
objetos para o lar e produtos de 
cama e mesa. A loja Enxovais Pau-
lista, próxima ao Taguacenter, es-
tá em um dos nichos que devem 
ser os mais procurados e já derru-
bou os preços. Segundo a gerente 
Francisca Machado, 31 anos, a ex-
pectativa de vendas para o mês de 

janeiro é alta. Ela afirma que a loja 
está com descontos de até 70% em 
vários artigos.

“Os produtos mais procurados 
pelos consumidores aqui na loja 
são conjuntos de cama, cortinas 
e toalhas. Os maiores descontos 
são sobre os cobertores, edredons, 
lençóis, roupões e travesseiros, 

que estão com 70%. As cortinas 
estão saindo com até 50% de des-
conto”, enumera a gerente.

Quem também espera ótimas 
vendas é Alisson Costa, 28 anos, 
gerente interino da loja Hiper Mia-
mi Festas, localizada próximo ao 
Taguacenter. Ele afirma que a ex-
pectativa é fazer um ‘queimão’ de 
fantasias, com até 75% de descon-
to para incrementar o faturamento 
e renovar o estoque. “Precisamos 
dar uma aliviada, além de fazer a 
atualização”, admite.

Pesquisa

A artista circense Bárbara Raís-
sa, 26, pretende aproveitar o mo-
mento. Ela se considera uma pes-
soa objetiva nas compras. “Eu cos-
tumo sair e comprar aquilo que eu 
quero, não sou de gastar muito e 
procuro onde está vendendo mais 
barato”, destaca.

A artista relata que costu-
ma comprar pela internet, pois, na 
maioria das vezes, a compra acaba 
saindo mais barata. Quando vai às 
ruas a estratégia de pagamento é o 

Calçados, confecções e produtos para o lar terão descontos

 Carlos Vieira/CB

 » ARTHUR DE SOUZA
Dicas para comprar

•	 Pesquisar em várias lojas

•	 Ficar atento se o valor 
realmente está mais baixo em 
relação ao que era oferecido 
antes

•	 Se for possível, usar a internet 
para fazer as pesquisas

Fonte: Fercomércio e Sindivarejista*

Obituário

 » Campo da Esperança

Anderson da Costa, 65 anos
Antônio Paulo Vinha 
Esquintanilha, 65 anos
Claudina Freire, 97 anos
Geison Douglas Candido Ferreira, 
45 anos
Ivan Chaves da Silva,  
69 anos
Letícia Pereira de Sousa Epifânio, 
38 anos

Liberato Ribeiro Guimarães,  
88 anos
Marcus Pietry Rosário Fagundes, 
34 anos
Maria da Conceição Viana Cortes, 
58 anos
Marlizia Gonzalez Cursino dos 
Santos, 80 anos
Ocilia dos Santos Bezerra, 92 anos
Raimunda Martins Ribeiro,  
71 anos

 » Brazlândia

Márcio Alexandro Lucas de Sousa, 
47 anos

 » Gama

Max Lynson Rodrigues Santana 
Viana, 28 anos
Pablo Ferreira dos Santos, 25 anos
Raimunda Maria Cavalcanti,  
69 anos
Ronaldo dos Reis Freire, 42 anos

 » Planaltina

Celson Ricardo Barbosa da Silva, 
46 anos
João da Silva, 64 anos
Maria José Vieira Portela, 63 anos

 » Sobradinho

José Timóteo da Silva, 67 anos

 » Taguatinga

Ana das Graças Rodrigues Soares, 

70 anos
Auricélia de Souza Holanda,  
46 anos
Bernardo Almeida Chaves, 3 anos
Eva Gomes de Araújo, 77 anos
José Alves dos Santos, 91 anos
Leôncio Alexandre de Oliveira,  
69 anos
Manoel Messias de Oliveira,  
76 anos
Maria Francisca da Conceição 
Silva, 78 anos

Nilza de Fátima Pereira, 79 anos
Osmar Pereira, 58 anos
Raimundo Saturnino de Paula, 
64 anos

 » Jardim Metropolitano

Cícero Rodrigues Bomfim, 87 anos
Ewaldo Gonçalves Chaves, 56 anos 
(cremação)
Luciano Marcos de Carvalho,  
73 anos (cremação)

Sepultamentos realizados em 3 de janeiro de 2021.

Envie uma foto e um texto de no máximo três linhas sobre o seu ente querido para: SIG, Quadra 2, Lote 340, Setor Gráfico. Ou pelo e-mail: cidades.df@dabr.com.br

crédito. “Eu uso o cartão, por que 
quando vira o ano já não tem di-
nheiro guardado. Então uso para 
poder pagar somente no mês se-
guinte”, disse.

Agora, em 2022, Bárbara tem 
um alvo para as liquidações das 
lojas, já que produz artesanatos. 
“Hoje, estou procurando artigos 
para o meu trabalho, por isso vou 
pesquisar em cada loja do ramo 
para saber qual está vendendo 
produtos como cola, pedrarias e 
linhas no menor valor”, conta.

Notas fiscais
Também será reforçado 

o sistema para controlar o 
recolhimento de ICMS e ISS. 
O convênio vai promover 
maior controle das operações 
desde a emissão da nota 
fiscal até a identificação, ou 
não, do seu pagamento.

Censo imobiliário

Será realizado censo 
imobiliário e criado o portal 
web de gestão deste setor. O 
censo vai aferir a real condição 
de cada imóvel público do 
DF. Sem um mapeamento 
assertivo das condições físicas 
dos imóveis, por exemplo, é 
impossível determinar prioridade 
na destinação de recursos 
para manutenção predial.

Modernização 
tecnológica

Está prevista a implantação 
do “Parque Tecnológico/
Datacenter Relacionado à 
Gestão Distrital Modernizada”. 
Vai armazenar dados relativos a 
tributos distritais e seu acesso ao 
contribuinte (transparência), com 
conectividade as unidades fiscais.

Capacitação de 
servidores

A atualização dos servidores 
para atender a sistematização das 
diversas melhorias implantadas é 
uma da ações importantes. Todos 
os projetos novos despendem ainda 
de licitação para serem executados. 
Os recursos da área federal serão 
liberados em parcelas conforme 
o andamento do convênio.

Robótica na área rural
A cidade de Planaltina conta com um tradicional e histórico cenário 

agropecuário e tem sido impactada positivamente pela inovação 
tecnológica. Uma das iniciativas do Instituto Federal de Brasília/ Campus 
Planaltina é integrar a vocação da região com parcerias voltadas para 
o desenvolvimento da tecnologia e da robótica na educação.

Monitores
O professor de 

Informática Paulo 
José de Souza Junior, 
um dos idealizadores 
do projeto, pretende 
preparar estudantes do 
IFB de ensino médio 
do campus Planaltina 
para serem monitores 
em escolas do ensino 
fundamental da Regional 
de Ensino da Secretaria 
de Educação na cidade.

Kits high-tech
A ideia é trabalhar com o uso de kits de ensino com dispositivos 

tecnológicos por meio da metodologia de ensino “maker” voltada 
a crianças. As escolas que irão participar serão selecionadas este 
ano, conforme visitas agendadas pelos professores do projeto.

IFB

Divulgação


