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EmpresarialCircuito A inadimplência no comércio brasiliense em janeiro ficou 
em 4,6%. Isso reflete as compras realizadas pelos consu-
midores no Natal e que agora começam a vencer; sem 

contar a aquisição de material escolar, num momento em que 
muita gente ainda está pagando as viagens de férias" "Vicente Estevanato, 

presidente da CDL-DF.

ENTREVISTA NoTAS

lEITuRA obRIgATóRIA

Aproximando a 
magistratura da sociedade

Formando capital humano

Feira moveleira em São Paulo

Ação criativa

PÁSCoA No DF

MENDICÂNCIA NA 
RuA DAS FARMÁCIAS

A Páscoa deste ano 
– que será comemora-
da dia 4 de abril - prome-
te! A movimentação nos 

setores atacadistas de vinhos, frutos 
do mar e chocolates já começou. A 
expectativa do Sindiatacadista-DF é 
que a venda destes produtos acresça 
pelo menos 15%, em relação ao ano passado.

AgENDA EMPRESARIAl

AgENDA EMPRESARIAl

EXTREMIDADES

SENTENÇAS TRABALHISTAS

Continua problemática a situação 
de uma das ruas mais movimentadas do centro 
de Brasília: a Rua das Farmácias, na 302/102 Sul. 
Muitos mendigos permanecem morando atrás 
destas quadras, onde cozinham, fazem suas ne-
cessidades e incomodam os transeuntes.
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Numa parceria entre a UnB e o Sistema Fibra, será 
realizado de 22 a 26 de fevereiro a segunda etapa da 
1ª Escola de Verão de Pós-Graduação, cuja proposta é 
formar capital humano altamente especializado para 
atuar no Parque Tecnológico Capital Digital (PTCD). 
Haverá a participação de especialistas nacionais e es-
trangeiros nos cursos direcionados para estudantes de 
Mestrado e Doutorado. Na segunda etapa, será minis-
trado o curso “Avanços Recentes na Teoria da Informa-
ção e Criptografia”. As aulas acontecem na Faculdade 
de Tecnologia da UnB.

O selo Campus-Jurí-
dico, da editora Campus-
Elsevier está lançando 
o livro Sentenças Traba-
lhistas, coordenado por 
Andrea Presas Rocha e 
João Alves Neto. A publi-
cação, voltada para a ter-
ceira fase (prova prática 
de sentença) dos concur-
sos para juiz do trabalho, 
traz a solução de provas 
de sentenças efetivamen-
te aplicadas pela maior 

parte dos vinte e quatro 
Tribunais Regionais do 
Trabalho do país. A reso-
lução foi elaborada por 
magistrados vinculados 
a cada uma das regiões. 
Segundo os organizado-
res, a ideia de fazer este 
livro surgiu da aflição 
demonstrada pelos can-
didatos ao realizarem a 
terceira etapa do concur-
so. Muitos se deparam 
com a falta de material 

didático e a diversidade 
de posicionamentos ju-
risprudenciais entre as 
24 regiões do país, dada 
a setorização dos concur-
sos para provimentos de 
cargos de juiz do traba-
lho substituto no âmbito 
de cada Tribunal. Além 
da resolução da prova de 
sentença, o livro traz co-
mentários e dicas para os 
concursandos se prepa-
rarem para a prova. 

SENTENÇAS TRABALHISTAS
Autores: Andrea Presas Rocha e 

João Alves Neto
Editora: Campus-Elsevier

Preço sugerido: R$ 99,00
Páginas: 456

O juiz pernambucano Mozart 
Valadares Pires está à frente da 
Presidência da Associação dos Ma-
gistrados Brasileiros (AMB) desde 
dezembro de 2007. De lá pra cá, um 
de seus principais objetivos tem 
sido aproximar os magistrados e 
a sociedade. Para tanto, a AMB já 
desenvolveu uma série de projetos, 
que a tem inserido nas grandes dis-
cussões do país, como o processo 
eleitoral, decisões importantes da 
Justiça, gestão democrática do Po-
der Judiciário, combate à violên-
cia contra crianças e adolescentes, 
entre outros. Com mais de 20 anos 
de magistratura, Mozart atuou nas 
comarcas de João Alfredo, Amara-
gi, Escada, Cabo de Santo Agosti-
nho e Recife. Ao longo deste perí-
odo, lutou pelo fim do nepotismo, 
denunciando casos praticados no 
Judiciário de Pernambuco. Hoje re-
presenta quase 14 mil magistrados 
em todo o país. À coluna Circuito 
Empresarial, o presidente da AMB 
concedeu a seguinte entrevista:

A AMB tem tido uma atuação 
expressiva nas últimas eleições 
para garantir a transparência no 
processo democrático. O que está 
previsto para este ano, nesse sen-
tido?

Mozart Valadares Pires: Nos-
sa intenção é continuar trabalhan-
do na campanha Eleições Limpas. 
Nesse sentido, já fizemos duas 
sugestões ao Tribunal Superior 
Eleitoral (TSE): a realização de au-
diências públicas, ocasião em que 
o juiz eleitoral explica ao eleitor o 

que pode e o que não pode ser fei-
to por um candidato. O objetivo é 
que o eleitor fique consciente do 
que é compra de voto, por exem-
plo. Durante essas audiências, o 
juiz também ouve o eleitor e rece-
be denúncias de irregularidades. A 
outra proposta torna obrigatória a 
todo candidato declarar os proces-
sos que responde no Judiciário, no 
ato de sua o registro de sua candi-
datura.

No site da AMB, consta hoje 
uma nota pública elogiando a ma-
nutenção de Arruda na cadeia. No 
que se fundamenta esta tese?

MVP: Há fortes indícios de que 
o governador afastado do DF es-
taria tentando destruir provas do 
processo no qual é acusado de cor-
rupção. Assim, manter a prisão de 
Arruda é uma forma de preservar 
o processo e garantir o bom anda-
mento das investigações.

E quais são as novidades para 
este ano?

MVP: Em 2010, vamos dar an-
damento à campanha para melho-
rar a gestão do Judiciário porque 
identificamos que, só assim, vamos 
melhorar a prestação jurisdicional 
e poderemos combater a tão re-
clamada morosidade da Justiça. 
Também realizaremos o IV Encon-
tro Nacional de Juízes Estaduais 
(Enaje), que acontecerá em Aracaju 
entre os dias 11 e 13 de novembro 
em que discutiremos o tema Justi-
ça e Desenvolvimento Sustentável. 
E vamos realizar um congresso in-

ternacional para conhecer melhor 
o funcionamento do Judiciário do 
Canadá. No Congresso Nacional, 
acompanharemos a tramitação de 
projetos de interesse da magistra-
tura, como a Proposta de Emenda 
à Constituição (PEC) 210/07 que 
restabelece o adicional por tempo 
de serviço como componente da 
remuneração de juízes e integran-
tes do Ministério Público (MP), o 
retorno das férias coletivas em ja-
neiro e a PEC que aumenta de 70 
para 75 anos a idade máxima para 
a aposentadoria compulsória dos 
servidores públicos. E participare-
mos de mobilizações, juntamente 
com outras entidades, para que o 
Congresso Nacional aprove o pro-
jeto denominado de Ficha Limpa.

Mozart Valadares Pires, 
presidente da AmB

Acontece de 24 a 27 de fevereiro, sempre das 10h às 
19h, no Centro de Exposições Imigrantes, em São Pau-
lo, a Feira Brasileira de Móveis e Acessórios de Alta 
Decoração (Abimad). Serão 30 mil m2 de feira que 
abrigarão mais de 150 expositores – todos do setor da 
alta decoração (móveis e objetos). Mais informações: 
www.abimad.com.br.

A Natura dá início ao projeto CineMaterna no dia 
27, com sessões de cinema gratuitas para mães com 
bebês de até 18 meses. O projeto é uma parceria com o 
Cinemark e, em Brasília, ocorrerá no Pier 21, onde as 
salas serão equipadas para acolher os pequenos com 
todo o conforto. Haverá som reduzido, trocadores, ar 
condicionado mais leve, ambiente levemente ilumina-
do, tapete de atividades e brinquedos. Mais informa-
ções: www.cinematerna.org.br.

Mudança no Secovi-DF Novo Presidente

Reeleição no Sindiauto-DF

Felipe de Faria no Sincofarma-DF
Foi eleita, no dia 11 de fevereiro, para o período 

de 2010 a 2014, a nova diretoria do Sindicato das Em-
presas de Compra, Venda, Locação e Administração 
de Imóveis Residenciais e Comerciais do DF (Secovi-
DF), que passa a ser presidida pelo empresário Carlos 
Hiram Bentes David. Na Vice-Presidência fica Ovídio 
Maia Filho. Miguel Setembrino, que presidiu o Sindi-
cato por muitos anos, permanece como delegado jun-
to à Fecomércio-DF.  

A Associação de Supermercados de Bra-
sília (Asbra) elegeu no último dia 8, os novos 
conselhos Diretor e Fiscal da entidade, para o 
biênio 2010/2012. José Fagundes Maia Neto, 
da rede de supermercados Supermaia, foi 
eleito o novo presidente, substituindo Edis 
Amaral Oliveira – mais conhecido como 
“Branco”, que esteve na Presidência da Asbra 
entre 2008 e 2010. 

Amanhã, dia 19, às 18h, tem posse da nova 
diretoria do Sindicato do Comércio Varejista de 
Automóveis e Acessórios do DF (Sindiauto-DF), 
eleita no último dia 19 de janeiro. À frente do Sin-
dicato continua Oscar Perné do Carmo. O evento 
acontece na sede do Sindiauto-DF, que fica no SIG 
Trecho 1.

Outro sindicato que acaba de eleger sua nova 
diretoria é o Sincofarma-DF, que representa as far-
mácias do DF. Como presidente continua Felipe 
de Faria, da Drogaria Distrital; e como vice, Álva-
ro Silveira Júnior, da Drogaria Rosário. A diretoria 
foi eleita também para o período de 2010 a 2014.


