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Apesar da elevação da Selic em julho, a taxa de juros das
operações de crédito foram reduzidas no mês passado,
segundo levantamento da Anefac. Das seis linhas pesquisadas, somente o cartão de crédito rotativo manteve a taxa
média inalterada, sendo que as demais foram reduzidas.
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ENTREVISTA

NOTAS

Alimentação de qualidade
é um direito de todos

Publicitários sob novo comando

Jornal Alô Brasília – Como surgiu a idéia de fazer o Simpósio?
Simone Rocha - A idéia principal era de reunir os nutricionistas e fazer uma atualização proÞssional, aproveitando
a oportunidade de crescer a
rede de contato dos proÞssionais, além de levantar temas de
interesse da sociedade.

JAB – Atualmente, quais são
os campos de atuação do nutricionista?
SR - O proÞssional da área possui diversas opções de atuação
no mercado. Ele pode trabalhar
para clínicas multidisciplinares, em consultórios, em spas,
hotéis, academias de ginástica,
clubes de futebol, entre outras
empresas. Produção de alimentos, Gastronomia, Controle de
Higiene de Manipulação de
Alimentos, visando à Segurança Nutricional, Nutrição Esportiva, Indústria de Alimentos e
Pesquisa são alguns setores em
que o nutricionista pode desenvolver o seu trabalho.
JAB – De que forma o CRN-1
trabalha para valorizar os campos de trabalho da Nutrição?
SR – Buscamos contribuir para
a saúde da população por meio
do exercício proÞssional ético
de nutricionistas e técnicos em
nutrição habilitados. O objetivo
principal é dar visibilidade ao
trabalho do nutricionista e mostra que este proÞssional está
sempre à disposição da comunidade.

“Nutrição Clínica”, “Nutrição
Esportiva”, “Produção de Alimentos” e “Alimentação Escolar”. Haverá, ainda, um minicurso, com o tema “Nutrição e
Doenças Renais Crônicas”, que
será ministrado pela portuguesa Maria Flora Carvalho Correia, uma das maiores especialistas dessa área.
JAB – O tema central do Simpósio é o “Direito Humano à Alimentação”, hoje, garantido pela
Constituição Federal. O que de
fato muda com esta mudança?
SR – Essa alteração pressupõe
uma alimentação adequada,
tanto do ponto de vista de quantidade como de qualidade, garantindo a Segurança Alimentar
e Nutricional (SAN) e o direito
à vida, entendido aqui como o
acesso à riqueza material, cultural, cientíÞca e espiritual produzida pela espécie humana.
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ssegurar uma alimentação adequada para o ser
humano, do ponto de
vista qualitativo e quantitativo,
é uma questão de saúde pública, que deve ser levada a sério
por todas as esferas de governo. E é com esta premissa que
o Conselho Regional de Nutricionistas – 1ª Região (CRN-1)
realiza, esta semana, o III Simpósio de Nutrição do Distrito
Federal, que traz como tema
central o “Direito Humano à
Alimentação”, hoje, garantido
pela Constituição Federal. Esta
importante conquista para
os cidadãos será discutida no
evento, entre outros assuntos
que interessam diretamente
a todos os brasileiros, assim
como compromisso do proÞssional nutricionista em assegurar a Segurança Alimentar
Nutricional (SAN) e proporcionar mais qualidade de vida
à população. Em entrevista à
coluna Circuito Empresarial,
Simone Rocha, presidente do
CRN-1, fala sobre a atuação
do nutricionista no mercado
de trabalho e a relevância do
Simpósio para a capacitação
de proÞssionais da área.

Simone Rocha
Presidente do Conselho Regional
dos Nutricionistas – 1ª Região

Kenzo em Brasília
O estilista japonês Kenzo Takada, fundador da marca de roupas,
perfumes e cosméticos KENZO, visitou, esta semana, a sede da Agência Brasileira de Promoção de Exportações e Investimentos (Apex-Brasil),
para conhecer os projetos de moda da Agência e tratar de ações conjuntas
visando à promoção de produtos brasileiros no exterior. A visita do estilista faz parte das ações realizadas pela Apex-Brasil, em conjunto com
entidades representativas do setor, com o objetivo de fortalecer e dar mais
visibilidade internacional aos produtos e serviços ligados à moda brasileira, consolidando o produto nacional nos principais mercados mundiais.

AGENDA

Curso de locução no varejo

Um dos maiores eventos da área de Odontologia – o Cointer 2010 –
acontece de 3 a 5 de setembro, em Brasília. Estudantes de 40 universidades de todo país terão a chance de acompanhar, por teleconferência, o
evento. A programação está no site: www.cointer.org.br.

EXTREMIDADES

FAÇA TUDO ACONTECER
desaÞo proÞssional ou suas próximas
férias. As mesmas práticas e princípios
são aplicáveis a todas elas, e quando
estas técnicas são incorporadas a todo
o espectro da vida e trabalho, uma fantástica integração ocorre. O trabalho
torna-se qualitativamente mais leve, e
a própria vida se transforma em um
empreendimento de sucesso.” Embora
muitos tratem os conceitos criados pelo
especialista como revolucionários, os
ensinamentos de David Allen são, na
verdade, uma metodologia clara para
as pessoas aprenderem a lidar melhor
com as exigências de sua vida pessoal
e proÞssional. Aos que se dispõe a ler
o livro, Best seller nos Estados Unidos,
o autor garante: “Faça tudo acontecer’
vai lhe dar as chaves para a construção
da conÞança e é exatamente a esse ponto que todos nós precisamos e queremos chegar”.

A Federação das Associações Comerciais e Industriais do DF (FACIDF) realizou ontem (dia 26), no auditório do Pontão do Lago Sul, a entrega do Prêmio Mérito Empreendedor 2010. Na oportunidade, foram agraciadas pessoas que se destacaram no cenário empresarial e sócio-político
da cidade.

Cointer em Brasília

LEITURA OBRIGATÓRIA

O americano David Allen, autor
de “Faça tudo Acontecer”, é um desses
homens de negócios bem sucedidos,
com múltiplos talentos e capacidade
privilegiada de pensar. É considerado
o maior especialista da atualidade na
área de produtividade. Um estudioso
da alma humana que achou uma fórmula de integrar vida pessoal e trabalho, aplicada com grande sucesso por
homens e mulheres. Neste livro, uma
espécie de guia, ele mostra como lidar
de maneira construtiva com os afazeres
do dia-a-dia, com as situações inesperadas, e com a overdose de informação
a que estamos todos submetidos. Autor
de outros dois livros de sucesso, Allen
descreve assim esta sua última obra:
“Faça tudo acontecer é um manual para
fazer com que tudo e qualquer coisa
funcione - de uma superlotada caixa
de entrada de e-mail a um signiÞcativo

FACI homenageia empreendedores

Estão abertas até o dia 13 de setembro as inscrições para um curso de
locutor de loja, promovido pela Associação de Supermercados de Brasília (Asbra). Com carga horária de 18 horas, o treinamento de 20 a 24
de setembro, na sede da Asbra, no Setor Comercial Sul. Inscrições pelo
telefone: 61 3321-0014.

JAB – Quais são as novidades
do Simpósio para este ano?
SR - ProÞssionais, empresários e estudantes do setor vão
se inteirar a respeito de novidades da Nutrição em quatro
fóruns, com temáticas ligadas
aos campos de atuação mais
importantes para a formação do
nutricionista. Dentre eles estão

O Sindicato das Agências de Propaganda do Distrito Federal (Sinapro-DF) acaba de eleger sua nova Diretoria, sob a Presidência de Rodrigo
Capdeville, diretor associado da agência Giacometti. O vice-presidente
é o publicitário Bruno Botafogo, da Mr. Brain Comunicação. Os eleitos
terão pela frente mandato de três anos. Capdeville sucede a Fernando
Brettas, sócio-diretor da G3 Comunicação. Brettas ocupou a Presidência
do Sindicato por seis anos e atualmente é diretor da Fenapro - Federação
Nacional das Agências de Propaganda. “Seja para concordar ou para discordar, para Þscalizar ou colaborar com o trabalho da Direção, é importante que as agências participem de nossas reuniões, dos nossos eventos
e demais iniciativas; que tragam reivindicações e sugestões para que o
Sinapro-DF efetivamente contribua para fortalecer nossas empresas e o
próprio mercado”, diz.

DEBATE COM OS CANDIDATOS
Bela iniciativa da Federação das Indústrias do DF (Fibra), ao convidar os candidatos ao Governo do Distrito
Federal para um debate com os empresários locais. O primeiro foi Agnelo Queiroz (PT-DF), no dia 26/08. Os próximos serão: Newton Lins (PSL-DF), no dia 26/08; Eduardo
Brandão (PV), em 31/08; Antônio Andrade (PSOL-DF),
em 02/09; Frank Svensson (PCB-DF), em 09/09; Ricardo Machado (PCODF), em 14/09; e por Þm, Joaquim Roriz (PSC-DF), no dia 16/09. Todos
ocorrerão na sede na federação, no SIA.
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ECONOMIA CONCENTRADA
A economia brasileira está fortemente concentrada em
poucos municípios do país, especialmente na Região Sudeste. Estudo do PIEA mostra que apenas 56% das cidades –
que formam o grupo de 1% mais rico – detém 47% do PIB
nacional. Na contramão, as 40% mais pobres, ou 2.226 municípios, Þcam com apenas 4,7% das riquezas.

