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Brasilienses 
desenvolvem 
novo 
aplicativo de 
transporte

Região norte 
do DF registra 
986 casos de 
dengue em 
2019
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EXPEDIÇÃO JNB:
Salto do 
Itiquira combina 
tranquilidade e 
aventura
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COM APENAS 28 ANOS, MILTON CAMARGO, IDEALIZADOR E CEO DO CAPITAL 
EMPREENDEDORA, REVELA A DIFERENÇA DOS NOVOS EMPREENDEDORES QUE SE 
ARRISCAM AO INOVAR, DAQUELES QUE FAZEM A MESMA COISA DE SEMPRE E CORREM 
PERIGO EM SEUS NEGÓCIOS.
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ENTREVISTA: MILTON 
CAMARGO, IDEALIZADOR DO 
CAPITAL EMPREENDEDORA



2 NOSSOBAIRRO EDIÇÃO Nº 38  |   MARÇO   |    2019    |    JORNAL MENSAL DA REGIÃO NORTE DO DISTRITO FEDERAL   |    W W W . J O R N A L N O S S O B A I R R O . C O M

                   

Editorial
O que você fez nos últimos 100 

dias que valha a pena relembrar? 
Cumpriu sua obrigação junto à Re-
ceita Federal com transparência? 
Respeitou a velocidade das vias 
por onde passou? Dirigiu e não be-
beu? Fez algum ato de caridade? 

A onda dos 100 dias está em alta 
no Brasil, sobretudo no meio políti-
co, onde governadores e presidente 
da República se mostram sedentos 
em apresentar seus feitos de início 
de mandato, principalmente aque-
les que os diferenciam das gestões 
anteriores. 

Aqui no DF, segundo informa-
ções disponíveis no site do governo 
(www.df.gov.br), foram concluídas, 
no período de 100 dias, mais de 45 
mil ações como podas de árvores, 
pinturas de meio fio, lançamentos 
de programas e projetos emergen-
ciais, reformas de escolas, entre 
muitas outras.  

Também tivemos algumas frus-
trações, como a divulgação do par-
que temático da Disney, a demora 
no aumento dos policiais e a pror-
rogação do pagamento da terceira 
parcela do reajuste dos servidores 
do GDF. 

Apesar de 100 dias não serem 
suficientes para resolver questões 
estruturais como saúde, educação 
e segurança, de fato, já percebemos 
uma nova postura com relação ao 
tratamento das necessidades da 
população. A volta das delegacias 
24 horas, as compras emergenciais 
de medicamentos, as operações ta-
pa-buracos, mesmo na época das 
chuvas, e o avanço na mediação da 
regularização fundiária são alguns 
exemplos disso. 

Entretanto, já passamos por 
mais de 25 gestores públicos no DF, 
entre prefeitos e governadores, e 
nenhum deles, até o momento, foi 
capaz de suprir com plenitude as 
demandas da população. 

De qualquer forma, as conquis-
tas de curto prazo precisam ser 
comemoradas. Mas, também é pre-
ciso continuar a busca por uma so-
ciedade ideal por meio da estrutu-
ração de soluções de Estado, e não 
de governo. Se fizermos isso, tere-
mos motivos mais do que suficien-
tes para relembrar e se orgulhar do 
que fizemos e de quem somos. 

Expediente

REGIÃO NORTE  DO DF JÁ REGISTRA 
986 CASOS DE DENGUE EM 2019

“Criei raízes na minha cama”. 
Este é o relato de Gisele Rocha, que 
há seis dias sofre com a dengue. Em 
repouso durante todo o tempo, com 
febre alta e fortes dores em todo o 
corpo, a moradora de Sobradinho 
II reflete o dia a dia de quase cinco 
mil pessoas em todo o Distrito Fede-
ral que contraíram a doença no ano 
de 2019. Na região norte, de acor-
do com dados da Secretária de Saú-
de do DF (SES-DF), 986 casos foram 
confirmados nas primeiras doze se-
manas do ano.

A estudante universitária afirma 
que os sintomas estão mais fracos 
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que no início, mas ainda a incomo-
dam e lhe deixam incapaz de rea-
lizar qualquer atividade. “Os dois 
primeiros dias pensei que ia morrer, 
por conta da dor excessiva nos os-
sos. Apesar de eu estar me sentindo 
melhor, os sintomas ainda persisti-
ram de maneira mais fraca”, decla-
ra a estudante. 

No Distrito Federal, a Secretaria 
de Estado de Saúde registrou, em 
2019, 4.971 casos prováveis de den-
gue, uma média de 161 casos para 
cada 100 mil habitantes. Na Saída 
Norte do DF, 986 casos foram con-
firmados. Planaltina é a região com 
maior número de casos para cada 
100 mil habitantes, são 287, 78% 
acima da média do DF. Por conta do 
crescimento da doença, a região es-
tá em estado de alerta. 

Os sintomas aparecem de manei-
ra abrupta, com febre alta e forte 
dores no corpo. Por conta da dor nos 
ossos, muitos chamam a febre do 
início da doença de “quebra ossos”. 
O tratamento recomenda repouso e 
muito líquido para evitar desidra-
tação. Os sintomas costumam di-
minuir em aproximadamente uma 
semana após o indivíduo contrair o 
vírus, levando até cinco dias para 
desaparecerem totalmente.

Apesar de não ser vista como uma 
doença grave, a dengue pode deixar 

sequelas. Já houveram situações on-
de a doença do mosquito desenca-
deou outros males, como hepatites, 
insuficiência renal, agravamento de 
problemas cardíacos e até distúrbios 
neurológicos.

O infectologista da UFRJ e pre-
sidente da Sociedade Brasileira de 
Imunizações, Edmilson Migowsky, 
estima que de 80% a 100% dos do-
entes “desenvolvem lesões no fíga-
do, já que este é um dos órgãos onde 
o vírus se reproduz no organismo. A  
maioria dos casos são de pouca gra-
vidade, mas podem surgir compli-
cações”, alerta o especialista.

O tratamento também deve ser 
obedecido de maneira rigorosa, evi-
tando o uso de medicamentos anal-
gésicos e o consumo de bebida alco-
ólica. “O consumo indiscriminado 
de paracetamol para combater os 
sintomas ou o abuso de álcool pode 
comprometer o funcionamento do 
fígado. É recomendável que o indi-
víduo evite bebidas alcoólicas até 
dez dias após o desaparecimento 
dos sintomas”, explica.

A Secretaria de Saúde informa 
estar agindo em duas frentes para 
conter o problema. “A redução da 
gravidade e letalidade da dengue 
é a prioridade para algumas loca-
lidades",  informou a assessoria do 
órgão.

Instituto
Veri icador def
Comunicação

Filiado ao

Infraestrutura completa, educação de qualidade e total 
atenção para preparar os seus filhos para a vida. 

Entre em contato 
e conheça 

nossa escola

Condomínio Colorado Ville 27/28,
Grande Colorado, Sobradinho - DF

 (61) 3965-1015
www.ceviva.com.br

Horário de Funcionamento: 6h45 às 19h
Atividades Extracurriculares 
Monitoramento por câmeras

MATRÍCULAS 
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Secretaria
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Educação

Desde 2002 Educando para a Vida!

Berçário Creche Escola
Turmas do 1º ao 5º ano
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Além de empreender e 
investir no mercado de tec-
nologia da capital, o ideali-
zador do Capital Empreen-
dedora destaca a vontade de 
estar sempre sendo colocado 
à prova.

Como foi a sua traje-
tória de vida até aqui?

Eu comecei cedo, desde 
muito jovem eu tive um viés 
empreendedor, sempre fui 
um menino inquieto e rea-
lizador. Isso de certa forma 
me orientou muito para ser 
a pessoa que me tornei. O 
primeiro passo veio da mi-
nha ação de conseguir en-
xergar as oportunidades e 
transformá-las em negócios.

Hoje a gente vive uma 
nova realidade no em-
preendedorismo. Você 
acha que Brasília es-
tá inserida nesse novo 
cenário? 

Acredito que isso é um 
movimento muito recente, 
principalmente para Brasí-
lia. Somos uma cidade ain-
da muito nova que até pou-
co tempo só respirava polí-
tica, basicamente. E ainda 
respira. No entanto, de três 
anos para cá, vemos esse pa-
norama se remodelar, com 
pessoas que querem produ-
zir novas coisas que façam 
sentido para suas vidas. O 
mundo hoje muda muito 
rápido, basta vermos como 
o fluxo de informações é ca-

COM APENAS 28 ANOS, MILTON CAMARGO JÁ COLHE OS FRUTOS DE UMA CARREIRA DE SUCESSO.
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da dia mais acelerado em 
nosso dia a dia. A rotina das 
pessoas mudou muito. Hoje, 
por exemplo, eu não tenho 
um carro próprio, me mo-
vimento pela cidade com o 
uso das novas alternativas 
de mobilidade que eu aces-
so pelo celular. Isso mudou 
as nossas relações. A tec-
nologia é um grande vetor 
dessas transformações sen-
síveis do nosso cotidiano, e 
o empreendedorismo segue 
essa lógica de quebra de 
modelos.

Estamos vivendo um 
bom momento para co-
meçar a empreender?

Eu me considero um pri-
vilegiado, pois nasci em 
um ambiente onde convivi 
sempre no universo empre-
endedor. Porém, eu enten-
do que, para muitos, esse 
universo não é familiar e, 
às vezes, empreender é al-
go complicado. Nós temos 
que investir na base educa-
cional para que as pessoas 
possam ter conhecimento 
para empreender e serem 
vitoriosas nos seus objetivos. 
Trabalhar com empreen-
dedorismo desde a escola é 
uma boa solução para que 
as pessoas sejam mais em-
preendedoras. Acredito que 
uma série de fatores influen-
ciam o cenário, colocando-o 
como positivo ou negativo 
para empreender. Não é 
uma situação fixa, muito 
pelo contrário. Se tratando 

de Brasil, essa situação fica 
ainda mais difusa. O em-
preendedor, independente 
do cenário, vai correr ris-
cos. Para isso, ele terá que 
entender de marketing, de 
vendas, trabalhar mais que 
todo mundo, estar prepara-
do, assim podendo alcançar 
o sucesso.

Para um novo empre-
endedor, quais os benefí-
cios de se trabalhar em 
um espaço coworking?

Dentro de um coworking 
você consegue encontrar 
outros empreendedores em 
situação semelhante, pas-
sando pela mesma fase, 
sentindo as mesmas dores, 
pagando a mesma carga de 
impostos. Quando existe a 
troca, existe conhecimento. 
Eu vejo com bons olhos a 
troca que ocorre nas conver-

sas, porque é um momento 
onde se aprende muito. Ou-
tro ponto muito importan-
te que pode ser encontrado 
nesse ambiente é a figura do 
mentor. O mentor é aquela 
pessoa que já trilhou o ca-
minho que o novo empreen-
dedor está iniciando, então 
ele tem a experiência ne-
cessária para dizer como é 
essa jornada, apontando a 
direção com bases nos erros 
e acertos cometidos por ele. 
Isso deixa a jornada mais 
leve. Não deixa mais fácil, 
mas dá um amparo a mais 
para quem é novo nesse 
mundo empreendedor.

O Capital Empreen-
dedora já está na 5ª edi-
ção. Quando foi lança-
da, o cenário econômico 
não era dos melhores. 
Porque você resolveu 
criar o evento mesmo 
assim?

O Capital Empreende-
dora surgiu de uma inquie-
tação pessoal. Eu sabia que 
precisava fazer algo por 
Brasília, dentro do cenário 
empreendedor. O estopim 
da criação do evento foi 
quando eu estava indo a 
um evento em São Paulo. 
Eu comecei a me questionar 
sobre os aspectos que Brasí-
lia possui para a construção 
de um bom cenário para 
empreender: sua posição 
estratégica na tomada de 
decisões, maior renda per 
capta do país, maior índice 

de doutores por metro qua-
drado, segundo maior aero-
porto em fluxo de passagei-
ros do país. Me questionei 
por que eventos como o que 
eu estava indo não aconte-
ciam em Brasília. Então, o 
Capital Empreendedora foi 
resultado dessa inquietação.  
No primeiro ano, nós alcan-
çamos mais de 700 parti-
cipantes. Isso demonstrou 
que o cenário local carecia 
de eventos assim. O suces-
so permitiu que nos eventos 
seguintes pudéssemos ter a 
confiança de pensar maior e 
realizar eventos ainda mais 
bem elaborados, chegando 
a até 1500 participantes.

Qual a expectativa de 
vocês para o evento des-
te ano? 

O evento tornou-se uma 
plataforma de múltiplos 
assuntos. Temos uma dife-
rença muito grande na ga-
ma de público participan-
te. Para atender todos esses 
segmentos no evento, nós 
realizamos, sempre ao fim 
de cada edição, uma pes-
quisa com os participantes, 
perguntando quais assun-
tos devemos tratar no even-
to do ano seguinte. Assim, 
a programação é sempre 
construída de acordo com o 
anseio do nosso público. O 
cliente está sempre no cen-
tro do nosso evento. Isso faz 
com que a gente tenha uma 
assertividade maior na esco-
lha dos temas.

MILTON CAMARGO, IDEALIZADOR 
E CEO DO CAPITAL EMPREENDEDORA

SOBRADINHO - DF
Quadra 05 CL 01

3487-1029

FORMOSA - GO
Rua Ângelo Chaves nº 70

3631-1029

RT: Dr. Karl Matsumoto | CRM-DF 9218

10 
CUIDANDO DE VOCÊ

www.cmmatsumoto.com

TEMOS 
QUE INVESTIR 
NA BASE 
EDUCACIONAL 
PARA QUE 
AS PESSOAS 
TENHAM 
CONHECIMENTO 
PARA 
EMPREENDER
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EMPREENDEDORISMO: O SEGMENTO 
QUE MAIS CRESCE NO NOVO MERCADO
IMPULSIONADO PELAS MUDANÇAS NO MUNDO DO TRABALHO E FACILIDADES NA LEGISLAÇÃO PARA A CONSTITUIÇÃO DE NOVOS 
NEGÓCIOS, O EMPREENDEDORISMO NO DISTRITO FEDERAL TEM SE MOSTRADO UMA IMPORTANTE ALTERNATIVA PARA QUEM DESEJA 
GERAR RENDA EM MOMENTOS DE CRISE

O cenário econômi-
co brasileiro entrou 
em 2019 com as 

mesmas incertezas causa-
das pela crise iniciada em 
2014, com uma economia 
em recessão, baixos índices 
de contratação no mercado 
formal, fortes restrições or-
çamentárias e altos índices 
de desemprego – chegando 
ao número de 13,1 milhões 
de desempregados até feve-
reiro deste ano, segundo o 
Instituto Brasileiro de Geo-
grafia e Estatística (IBGE).

 De acordo com o De-
partamento Intersindical 
de Estatística e Estudos So-
cioeconômicos (Dieese), o 
cenário de geração de em-
pregos na capital federal, 
em 2019, também não é 
dos melhores. Atualmen-
te, mais de 300 mil pesso-
as estão sem trabalho. Em 
números percentuais, os 
trabalhadores inativos re-
presentam 18,3% do efeti-
vo total do DF. Em Sobra-
dinho, a estimativa cai 
com relação à média dis-
trital, com 15,3%. Em con-
trapartida, Fercal, Região 
Administrativa ao lado de 
Sobradinho II, apresenta o 

maior índice, beirando a 
casa dos 25%.

Com a baixa oferta de 
vagas no mercado formal, 
além do corte de concur-
sos públicos, anunciado 
recentemente pelo governo 
federal, o cidadão comum 
não enxerga outra alter-
nativa senão se aventurar 
no mundo do empreende-
dorismo. De acordo com 
a Serasa Experian, o nú-
mero de pessoas que abri-
ram empresas individuais, 
também conhecidas como 
MEI’s (Microempreendedo-
res Individuais), foi de 216 
mil em 2018, na região 
Centro-oeste. Em compara-
ção aos primeiros meses do 
ano passado, 2019 já tem 
um crescimento 14% ao 
mês na abertura desse tipo 
de empresa.

De acordo com o con-
sultor Marcelo Bastos, co-
ach de pequenas e médias 
empresas, a mudança do 
mercado não está somente 
nos números, mas sim nas 
atitudes que o novo em-
preendedor decide tomar. 
“Trabalhar como autôno-
mo registrado como empre-
sa tem seus prós e contras. 

O projeto "Sala do Empreendedor" visa facilitar a abertura de empresas para 
microempreendedores e formalizar as que já estejam em funcionamento.

Você pode fazer sua rotina 
e oferecer um serviço espe-
cializado para uma gama 
variada de clientes sem o 
compromisso de ficar em 
apenas uma empresa. Com 
essa nova ferramenta isso é 
possível”, pontua.

Marcelo chama a aten-
ção para o posicionamento 
que o novo empreendedor 
tem que tomar, estando 

sempre atento à demanda 
do mercado e ao advento 
dos serviços tecnológicos. 
“Não basta se tornar em-
presa e sair oferecendo ser-
viço por aí, isso é ultrapas-
sado. Se a sua visão ain-
da estiver atrelada a uma 
relação de trabalhador e 
patrão, você estará perpe-
tuando a mesma relação 
de trabalho antiga prevista 

na CLT (Consolidação das 
Leis Trabalhistas)”, afirma 
o coach. 

O mundo atual, desta-
ca Marcelo, “exige pensar 
fora da caixa, entender às 
demandas sensíveis que 
surgem de problemas do 
dia a dia para assim pro-
por soluções eficientes e 
inovadoras, levando o em-
preendedor ao sucesso”.

Lente orgânica
a parrr de 

R$ 49,90
Lente mullfocal

a parrr de 

R$ 134,90
Armações de Grau

Pagamento em Boleto* e Cartão 
*mediante aprovação de cadastro

a parrr de 

R$ 19,90

(61) 3034-2840 | 9997-90681
Q. 8, Bl.7 Lj. 03

          @mercadaodosoculos.brasilia

QUER ECONOMIZAR 
ATÉ 95% EM SUA CONTA DE 

ENERGIA ELÉTRICA?

Então, faça como o Roberto que reduziu 
sua conta de R$ 824,00 para R$ 171,00 

A PV Tech Energia Solar torna isso possível

www.energiasolar.bsb.br 61 3346-2419
contato@energiasolar.bsb.br61 9 8202-4392
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Nem tudo são Flores. O 
Sonho de se tornar dono 
do seu próprio negócio exi-
ge sacrifícios. Apesar de ser 
um nicho de mercado pro-
missor, atuar como empresa 
traz consigo também alguns 
sacrifícios como a carga tri-
butária. Para pequenos em-
preendedores, os impactos 
dos impostos no desempe-
nho da empresa não che-
gam a causar insatisfações, 
mas, à medida em que o ne-
gócio se desenvolve, a carga 
tributária aumenta de acor-
do com o faturamento.

O Caso do MEI, o enqua-
dramento é feito pelo Siste-
ma Simples Nacional. Por 
isso, fica isento dos tributos 
federais como Imposto de 
Renda de Pessoa Jurídica, 
PIS, Cofins, IPI e CSLL. Po-
rém, deve pagar o valor fi-

De acordo com pesquisa realizada 
pelo Serviço Brasileiro de Apoio às Mi-
cro e Pequenas Empresas (Sebrae), que 
buscou traçar o perfil do jovem empre-
endedor brasileiro, um em cada três 
empresários (32%) cultivavam a ideia 
de ser empreendedor antes de comple-
tar 18 anos. 

O dono da loja virtual Bobo Guará, 
Daniel Ferreira, 26 anos, desde criança 
se interessa pela venda de produtos au-
torais. “Eu sempre quis desenhar meus 
próprios produtos, então, em 2015, 
decidi sair da UnB (Universidade de 
Brasília) e aprender por conta própria 
como ilustrar e criar produtos gráficos. 
Daí surgiu a Bobo Guará”, explica.

xo mensal de R$ 50, se for 
comércio ou indústria, de R$ 
54, para prestação de servi-
ço, e de R$ 55, quando for 
comércio e serviços. 

Esses valores são destina-
dos à Previdência Social e ao 
ICMS ou ao ISS. Vale lem-
brar, aqui, que essas quan-
tias são atualizadas anual-
mente de acordo com o salá-
rio mínimo. O Pagamento é 
feito através do Documento 
de Arrecadação do Simples 
Nacional (DAS), disponível 
no Site da Receita Federal.

Quando o assunto é pe-
quenas e médias empresas, 
a tabela adotada pelo Sim-
ples Nacional tem alíquo-
tas de imposto baseadas no 
rendimento anual declara-
do pela empresa. Para os 
pequenos, com rendimen-
tos até R$ 180 mil ao ano, o 

imposto é calculado em 4% 
sobre o faturamento anual, 
enquanto as empresas de 
médio porte, com rendimen-
to de até 4,8 milhões, têm 
imposto calculado em 19% 
(veja tabela).

O pagamento é mensal e 
o cálculo é feito a partir de 
uma estimativa entre o ren-
dimento do mês e a projeção 
do ano. Por exemplo: se em 
janeiro, uma empresa teve 
faturamento de R$ 15 mil 
reais, a alíquota será de 4%, 
pois na projeção anual ela 
alcançaria os R$ 180 mil. 
Se no mês seguinte o rendi-
mento da empresa foi de R$ 
30 mil, o valor do imposto 
sobe para 7,3%, pois a pro-
jeção, somando a média do 
rendimento dos dois meses, 
é de R$ 270 mil ao ano, ou 
seja: R$ 22.500 ao mês.

OS CUSTOS DE SONHAR EM EMPREENDER

JOVENS DE SUCESSO
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Em Sobradinho e So-
bradinho II, o Governo do 
Distrito Federal tem incen-
tivado o empreendedoris-
mo local, com a criação 
da Sala do Empreendedor. 
A iniciativa é uma par-
ceria entre Sebrae e GDF, 
com o objetivo de auxiliar 
a população da região que 
pretende ingressar no mer-
cado como empresa.

Atualmente, as Salas 
funcionam na Adminis-
tração regional de Sobra-
dinho e na Feira Perma-
nente de Sobradinho II. O 
serviço já está disponível 
para os micros e peque-
nos empreendedores da 
região. As Salas contam 
ainda com o apoio de um 
Agente de Desenvolvimen-
to Territorial, especializa-
do em prestar serviços de 
atendimento para os inte-
ressados da região.

 O administrador Eufrá-
sio Oliveira afirmou espe-
rar uma procura grande 
por parte dos empresários 
da região. “Esperamos que 
esta parceria com o Sebrae 
seja algo promissor para 
nossa região. Hoje o prin-
cipal problema enfrentado 
pelos empreendedores lo-
cais é a falta de informa-
ção. Com este novo servi-
ço, eles terão a ajuda de 
um profissional especiali-
zado que os auxiliará e ter 
sucesso no seu negócio”, 

explica.
Administrador de So-

bradinho II, Alexandre 
Yanez, explicou que “o 
objetivo com a Sala do 
Empreendedor é facilitar 
a abertura de novas em-
presas e oferecer serviços 
ao microempreendedor in-
dividual. Além disso, será 
o local para os feirantes, 
comerciantes e demais 
empreendedores buscarem 
soluções de crédito e cursos 
de capacitação em diver-
sas áreas”, destacou. 

Para o Superintendente 
do Sebrae, Valdir Oliveira, 
a Sala do Empreendedor 
facilitará a comunicação 
com os pequenos empresá-
rios. De acordo com Olivei-
ra, “Muitas oportunidades 
hoje não são aproveitadas 
por este tipo de empreen-
dedor por falta de conheci-
mento. Nós iremos oferecer 
serviços de capacitação, 
orientação, consultoria, 
sendo boa parte de forma 
gratuita”, aponta.

A Sala do Empreende-
dor faz parte de uma série 
de ações empreendidas pe-
lo governo do DF nos 100 
primeiros dias de gestão. 
Tem respaldo na Lei Com-
plementar Geral da Micro 
e Pequena Empresa (Lei nº 
123/2006), sendo uma das 
frentes do GDF para girar 
a economia e aumentar a 
oferta de empregos.

SALA DO EMPREENDEDOR

Ser dono do próprio negócio 
possibilitou que Daniel escolhesse 
o local onde daria início ao empre-
endimento e se dedicasse a temas 
de sua preferência. “A criação de 
produtos do segmento nerd e so-
bre Brasília, universo em que estou 
imerso e sou apaixonado, facilitou 
o meu processo de aprendizagem. 
Para mim, a criação do site foi o 
caminho mais viável e barato para 
começar.”

Além dos sites, os jovens empre-
endedores têm apostado nas redes 
sociais para expor os produtos e 
interagir com os consumidores. A 
estudante de gastronomia Izabela 
Canuto, 20, dona da loja Doces da 
Iza, criou um perfil no Instagram 
para comercializar e divulgar os 
brigadeiros e ovos de Páscoa que 
produz. “Na escola, eu vendia cer-
ca de 150 brigadeiros no intervalo 
e lucrava bem, então, no início da 
universidade, utilizei o aplicativo 
para expandir os locais de atendi-
mento”, afirma.

PUBLICIDADE

Até R$ 180.00,00

de R$ 3.600.000,01 a
R$ 4.800.000,00

de R$ 1.800.000,01 a
R$ 3.600.000,00

de R$ 720.000,01 a
R$ 1.800.000,00

de R$ 360.000,01 a
R$ 720.000,00

de R$ 180.000,01 a
R$ 360.000,00

4,0%

7,3%

9,5%

10,7%

14,3%

19%

R$ 0,00

R$ 5.940,00

R$ 13.860,00

R$ 22.500,00

R$ 87.300,00

R$ 378.000,00

Cento e oitenta mil reais

RENDIMENTOS ALIQUOTA VALOR A DEDUZIR
DO IMPOSTO
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TECNOLOGIA

BRASILIENSES DESENVOLVEM 
NOVO APLICATIVO DE TRANSPORTE
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O Distrito Federal ga-
nhou mais uma opção de 
aplicativo de transporte. O 
nome do novo aplicativo é 
DESU, e vem para concor-
rer com gigantes do ramo, 
como Uber e 99pop. O DE-
SU promete oferecer aos 
seus motoristas a melhor 
taxa de repasse e os melho-
res preços das viagens para 
os usuários.

O projeto nasceu em 
Brasília e foi idealizado pe-
los empresários brasilien-
ses Bruno Camargo e Thia-
go Rocha. “A nossa propos-
ta é trazer mais segurança 
para passageiros e motoris-
tas e um ganho maior para 
os colaboradores”, comen-
ta Thiago Rocha.

 O app estará disponível 
para dispositivos Android 
a partir do mês de abril, no 
entanto, ainda não há pre-
visão para a disponibilida-
de em aparelhos de sistema 

IOS (Iphones). De acordo 
com a plataforma, o DESU 
traz um fator que o distin-
gue das demais soluções de 
transporte: o motorista tem 
a possibilidade de receber 
de 83% a 100% dos valores 
das corridas e alcançar a 
taxa zero de repasse para a 
DESU. Para conquistar esse 
benefício, a empresa veri-
ficará o histórico de quilô-
metros acumulados duran-
te o mês.

 O aplicativo anunciou 
a contração de mil mo-
toristas para o início das 
atividades em Brasília. As 
inscrições podem ser reali-
zadas pelo site da empresa, 
com o preenchimento dos 
dados como nome, e-mail, 
CPF, telefone, gênero. Em 
relação ao automóvel, se-
rão aceitos apenas aque-
les com data de fabricação 
a partir de 2010/11, com 
ar-condicionado e quatro 

portas. A política de tole-
rância da empresa permi-
te veículos com até 8 anos 
de uso, a partir do ano de 
fabricação.

Os candidatos precisam 
ter carteira de motorista 
definitiva e estarem aptos 
para condução seguindo 
os parâmetros da Lei nº 
5.691/2016, que trata da 
prestação de Serviço de 
Transporte Individual Pri-
vado de Passageiros Ba-
seado em Tecnologia de 
Comunicação em Rede no 
Distrito Federal.

 Outro diferencial da ini-
ciativa é a opção de aten-
dimento exclusivo para o 
público feminino e o pro-
tagonismo das mulheres 
no segmento. Ou seja, uma 
passageira que busca uma 
corrida, pode optar por ser 
atendida somente por ou-
tra mulher. “Há uma clara 
desigualdade entre homens 
e mulheres motoristas. As 
barreiras enfrentadas por 
elas são maiores. Muitas  
não trabalham à noite, pe-
la insegurança, ou rodam 
por menos tempo, tendo 
em vista a dupla jornada 
que assumem”, destaca o 
fundador Bruno Camargo.

O Aplicativo está dispo-
nível na plataforma An-
droid, em versão beta (fase 
de testes).

A inquietude sempre 
fez parte da minha vida, 
desde pequena. A gra-
duação em Ciência Po-
lítica e a aprovação em 
três concursos públicos 
não me bastaram. Então, 
quando me especializei 
em Políticas Públicas e 
Gestão Governamental e 
em Gerência de Projetos, 
fui picada pela mosca do 
empreendedorismo.

Vejo potencial nas 
pessoas. Elas são capa-
zes, se tiverem apoio, 
de chegar onde quise-
rem chegar. Empreen-
der, para mim, também 
é fomentar o desenvolvi-
mento de outras.

A #LigaDelas é fruto 
dessa minha certeza. É, 
de fato, a realização do 
desejo de fazer a diferen-
ça na vida das pessoas. 
Unir esforços, transfor-
mar vidas, fomentar a 
realização de projetos 
de independência finan-
ceira e emocional. Mu-
dar, enfim, a realidade 
de pessoas – mulheres, 
especialmente - cerca-
das de uma realidade 
de frustrações que, so-
zinhas, não conseguem 
modificar.

Até porque, no Brasil, 
há uma imensa lacuna 
de incentivos para que 
essas mulheres possam 
buscar seu crescimento 
como profissionais e se 
lançarem em cargos de 
gestão e liderança.

Eu entendo que se 
todas estivermos uni-
das num propósito, se 
formos financeiramente 
independentes e conse-
guirmos ocupar nosso 
espaço como líderes e 
gestoras, estaremos ver-
dadeiramente rompendo 
as barreiras da desigual-
dade econômica e social 
que dividem o mundo 
entre conquistas mascu-
linas e espaço feminino.

Quando nós, mulhe-
res, somos referências 
umas para as outras, de-
monstramos que as mu-
lheres podem, sim, ocu-

Empreendedorismo 
como alternativa à 
miséria e à violência
por Júlia Lucy

Júlia Lucy é cientista política e Deputada Distrital pelo partido 
Novo, eleita em 2018.

OPINIÃO

par todos 
os espaços que 
desejarem.

Hoje, nossa startup 
reúne 500 mulheres. São 
empreendedoras que, 
por meio de uma rede, 
tentam capacitar outras 
mulheres para que elas 
possam alcançar os es-
paços de liderança, em-
preendedorismo e van-
guarda.

O objetivo é promover 
o empreendedorismo fe-
minino, a construção de 
conexões, novos negó-
cios, a troca de serviços 
e parcerias e a transfor-
mação social por meio 
da capacitação profissio-
nalizante a mulheres em 
situação de vulnerabili-
dade social.

Trocando experiên-
cias na #LigaDelas, nos 
apoiamos mutuamente 
para crescimento, forta-
lecimento da autocon-
fiança e para a colocação 
dos talentos individuais 
à disposição do coletivo.

Também queremos 
estimular o desenvolvi-
mento de novas formas 
de negócio, a criativida-
de, o uso de novas tecno-
logias e o empreendedo-
rismo.

Claro que empreen-
der não é fácil. Claro que 
precisamos de muito 
esforço pessoal, muita 
compreensão da realida-
de do nosso negócio. E 
muito suor.

Mas empreender é a 
saída para muitas mulhe-
res que não teriam outra 
chance, porque não têm 
como sair de casa para 
trabalhar e com quem 
deixar os filhos. Nesse 
caso, uma ideia, um ne-
gócio, podem ser a saída 
para uma vida de depen-
dência e, muitas vezes, 
de violência doméstica.

Acredito firmemente 
que essa pode ser a saí-
da para milhares de mu-
lheres.

Somos mulheres cria-
tivas. É isso que nos de-
fine.
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Um pé na estrada e outro na 
terra batida. No segundo desti-
no da Expedição JNB pelo Cer-
rado, nos aventuramos na trilha 
em direção ao Salto do Itiquira, 
um mirante na beira da Cacho-
eira do Itiquira, com aproxima-
damente 170 metros de altura, 
uma das maiores quedas do 
Centro-Oeste. Durante a trilha, 
uma série de cachoeiras para 
banho, além de belas paisagens 
compostas pela vegetação na-
tiva da região.

Ao todo, 4,5 quilômetros 
separam o início da caminhada 
do seu destino final no Salto do 
Itiquira. A trilha, de dificuldade 
moderada, possui momentos 
de terreno tranquilo, alternan-
do com subidas íngremes e áre-
as mais acidentadas. Protetor 
Solar, boné ou chapéu e muita 
água são os equipamentos in-
dispensáveis para fazer uma 
caminhada segura. E claro, uti-
lize um calçado fechado para 
evitar machucar os pés.

O horário ideal para início do 
passeio é por volta das 9h30, 
pois o sol ainda não estará mui-
to intenso, além de garantir um 
bom percurso de volta, ainda 
à luz do dia. Em um ritmo leve, 
sem muito esforço, o trajeto de 
ida e volta pode ser feito em 
até quatro horas, variando de 

acordo com as paradas nos lo-
cais de banho. 

Logo no começo da trilha, a 
400 metros do início, a Cacho-
eira do Espanhol presenteia 
os aventureiros com piscinas 
naturais bem próximas de sua 
queda d’agua, de aproximada-
mente quatro metros de altura. 
Até aqui, a trilha é bem leve, 
com uma estrutura de escadas 
e piso nivelado.

Um pouco mais a frente, 
cerca de vinte minutos de ca-
minhada, está um dos pontos 
mais famosos da trilha, a Ca-
choeira do Indaiá. Com cerca 
de 15 metros e um grande poço 
de águas geladas, o ponto cos-
tuma ser o atrativo principal 
de quem faz a trilha. Cercada 
por grandes paredes de pe-
dra e longas árvores, o local é 
perfeito para quem está pro-
curando tranquilidade, sombra 
e água fresca. Por ter um nível 
de acessibilidade aceitável (a 
descida para a cachoeira é rea-
lizada por uma escada feita no 
terreno, com corrimãos de cor-
da), crianças a partir de cinco 
anos de idade podem chegar 
tranquilamente.

Seguindo adiante, o cená-
rio fica mais natural, com uma 
trilha por meio da mata, com 
subidas mais acentuadas e de-

Localizada a aproximadamente 55 km de Sobradinho, a trilha do Itiquira, ou Trilha do indaiá como também é co-
nhecida, fica localizada na Fazenda Citates. Para chegar até lá, o motorista deve seguir pela BR-020 até a saída para 
BR-010, logo após Planaltina. Seguindo o trajeto, siga por mais 15 km até a rotatória da rodovia GO-430, entrando à 
direita. Em seguida, deve virar à esquerda após 2 km, onde se inicia a estrada de terra que vai direto para a entrada da 
Fazenda, onde há um amplo espaço de estacionamento. O valor cobrado para entrada é de R$ 20 reais por pessoa.

Segue a
a trilha

EXPEDIÇÃO JNB
Salto do Itiquira: onde a tranquilidade e o espírito aventureiro se encontram

clives agudos. A trilha segue 
acompanhando o leito do rio 
por cima do vale. Após cerca 
de 40 minutos de caminhada, 
é possível ver a segunda maior 
queda da trilha. A Cachoeira 
Véu de Noiva, com 30 metros, é 
o local preferido dos pratican-
tes de esportes radicais, como 
rapel e escalada. Para acessá-
-la, uma trilha alternativa leva 

o trilheiro para a base da ca-
choeira, atravessando o rio.

Depois de duas horas de 
caminhada, chegamos ao final 
da trilha, a ponta do penhasco 
onde fica localizada a Cachoei-
ra do Itiquira, com sua queda de 
170m. Ao olharmos para baixo, 
a sensação de vertigem toma 
conta do olhar, por isso reco-
mendamos cuidado ao apro-

ximar-se da beirada. De lá, é 
possível se deliciar com a bela 
paisagem de um vasto planalto 
que se encontra logo à frente, 
de onde pode se avistar para 
além do município de Formosa, 
em Goiás. Antes de fazer o ca-
minho de volta, o aventureiro 
pode descansar em uma piscina 
natural próxima, com águas cal-
mas e uma pequena corredeira.
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COMUNIDADE

O ato de saber narrar é 
essencial para que as his-
tórias sejam bem contadas. 
Cabe ao narrador ouvir, 
sentir, entender e sintetizar 
tudo aquilo que lhe é ne-
cessário para relatar algo 
à alguém. Sobre esses en-
sinamentos, os alunos da 
Universidade de Brasília 
(UnB), pela disciplina de 
Comunicação Comunitá-
ria, tiveram a sua primeira 
experiência com a Fercal, 
no último mês de março. 
A ação faz parte do proje-

NARRANDO O PASSADO, CONSTRUINDO O AMANHÃ
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to 14xFercal, uma parceria 
entre UnB, jornal Nosso 
Bairro e articulação territo-
rial da Fercal.

Reunidos no Centro Co-
munitário do Engenho Ve-
lho, umas das localidades 
que compõem a Região Ad-
ministrativa da Fercal (são 
14 ao total), os estudantes 
tiveram contato com mora-
dores antigos da região. A 
atividade consistia em ou-
vir as histórias de vida dos 
moradores e sues laços com 
a comunidade, para assim 

sintetizar os relatos através 
de quatro maneiras de pas-
sar uma mensagem: discur-
so, som, gestos e desenhos. 

Dona Nildinha, de 74 
anos, é uma das morado-
ras antigas da comunidade, 
considerada uma liderança 
local pelo seu histórico de 
lutas por direitos. Vivendo 
em Fercal há 47 anos, Do-
na Nildinha acredita que só 
através da mobilização que 
as conquistas sociais são 
alcançadas. “É muito im-
portante estarmos sempre 
nos mobilizando para con-
seguir os nossos direitos. Se 
ficarmos apenas esperan-
do, ninguém fará por nós”, 
conta. 

Entre uma das ações de 
mobilização relembrada 
pela moradora, Nildinha 
contou um pouco sobre os 
protestos durante o gover-
no de Joaquim Roriz para 
conseguir que a comuni-
dade tivesse asfalto. “Fo-
mos para a via colocar fo-
go em pneus, chamando a 
atenção do governo para o 

nosso problema. Em pouco 
tempo o asfalto chegou”, 
afirmou a liderança.

Os estudantes contaram 
em minutos uma história 
de Décadas. Desde o po-
voamento da região, até 
a chegada das fábricas de 
cimento, relembrando as 
lutas sociais dos moradores 
por coisas básicas, como as-
faltamento, saúde e mobili-
dade. Proporcionaram a to-
dos que ouviam e assistiam 
uma viagem não somente 
no tempo, mas também 
sobre o lugar, com sons e 
gestos que significavam a 
relação dos moradores lo-
cais com a natureza e o seu 
contraste com o crescimen-
to urbano.

O Professor Jairo Faria, à 
frente da disciplina de Co-
municação Comunitária, 
afirmou que “as atividades 
realizadas nas saídas de 
campo permitem uma tro-
ca de experiências entres 
estudantes universitários e 
moradores das localidades 
que visitamos. Essa troca é 

muito importante para a 
formação dos e estudantes, 
já que permite desconstruir 
conceitos e técnicas que 
muitas vezes têm o objeti-
vo de atender aos interesses 
do mercado, sem levar em 
conta valores cultivados em 
comunidade”, destacou o 
professor.

A articuladora social e 
uma das idealizadoras do 
projeto, Priscila do Carmo, 
demonstrou empolgação 
com a primeira atividade. 
“É muito importante a pre-
sença dos estudantes aqui, 
atuando junto com a co-
munidade. A comunicação 
é algo que considero muito 
importante para conseguir-
mos gerar engajamento 
social e trazer uma série 
de benefícios para nossas 
comunidades”, destacou a 
articuladora.

Os encontros acontecem 
sempre às terças-feiras, a 
partir das 15h. Mais infor-
mações de como participar 
acesse o site do JNB: 
www.jornalnossobairro.com.br


