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Talentos da Maturidade com inscrições abertas
O Santander está com inscrições abertas para a 13ª
edição do Talentos da Maturidade. O concurso artístico
e cultural tem o objetivo de estimular o protagonismo
de pessoas com 60 anos ou mais e recebe, até o dia 30 de
outubro, trabalhos nas categorias: “Literatura”, “Música
Vocal”, “Fotografia” e “Artes Plásticas”. A quinta categoria, chamada de “Programas Exemplares”, é destinada
aos projetos de pessoas jurídicas sem fins lucrativos - seja
da iniciativa privada ou pública e poderá receber inscrições até o dia 21 de outubro. Segundo o regulamento, é
permitido a cada participante inscrever um trabalho por
categoria e a premiação será de R$ 7 mil para os autores
das cinco melhores obras de cada modalidade; e R$ 70
mil para os projetos da categoria “Programas Exemplares”. Os interessados podem inscrever seus trabalhos
pelo site www.talentosdamaturidade.com.br ou nas
agências do Santander em todo o país.
Bienal do Livro em Brasília
No próximo ano, Brasília terá sua primeira bienal do
livro. O evento, que ainda está em fase de planejamento,
já conta com o apoio do Conselho Nacional do SESI.
No último dia 9 de agosto, o secretário de Cultura do
DF, Hamilton Pereira da Silva, apresentou o projeto ao
presidente do Conselho, Jair Meneguelli. A 1ª Bienal do
Livro e da Leitura de Brasília será realizada entre os dias
14 e 23 de abril de 2012, na Esplanada dos Ministérios.
Segundo o secretário de Cultura do DF, “o evento acontecerá em conjunto com a programação de aniversário da
capital e deverá contar com a participação de escritores
dos países de língua portuguesa e da América do Sul”. A
programação prevê exposições, palestras, espetáculos culturais e o lançamento de livros, além do estímulo ao
mercado editorial, com encontros para negociação entre
as principais editoras, livrarias e distribuidoras. A expectativa da Secretaria de Cultura do DF é de que a Bienal
reúna um público aproximado de 500 mil pessoas.
Acordo capacita gestores públicos
O Governo do Distrito Federal assinou um Acordo de
Cooperação Técnica e Operacional com o Sebrae no DF
para capacitar mais de 500 gestores públicos. O objetivo
é fazer com que os gestores conheçam profundamente os
benefícios da sanção da Lei e prepará-los para o atendimento favorecido, diferenciado e simplificado que ela
concede às 92 mil microempresas e empresas de pequeno
porte do DF. Entre os benefícios concedidos pela legislação que entrou em vigor está a participação dos pequenos
negócios nas compras governamentais. No entanto, o
desconhecimento das oportunidades de negócios e a dificuldade de aproximação entre as MPE e as grandes instituições públicas inibem os empreendedores de pequenas
empresas. O intuito da parceria entre o Sebrae e o GDF
é possibilitar o acesso dos pequenos negócios a uma fatia
maior das compras governamentais.

Carrefour contrata no DF
O Carrefour inicia processo de seleção
para a contratação de colaboradores para
suas lojas de Brasília. São 100 vagas efetivas para os cargos de fiscal de loja, operador de caixa, vendedor, repositor, balconista, promotor de vendas e auxiliar de
perecíveis. Os interessados devem participar do processo de seleção, que ocorrerá entre os dias 8 e 22 de agosto, às 8h,
no Setor de Clubes Estádio Esportivos
Sul – Lote B. Caso os candidatos prefiram, os currículos também podem ser
entregues no Balcão de Atendimento ao
Cliente da loja mais próxima a sua residência. O Carrefour oferece aos funcionários assistência médico-hospitalar e
odontológica, convênio com farmácia e
ótica, plano de previdência privada, seguro de vida, restaurante no local, valetransporte e Cartão Carrefour. As etapas
da seleção envolvem triagem de currículo, entrevistas e dinâmicas de grupo. A
carga horária de trabalho é de 44 horas
por semana. É necessário que os candidatos tenham disponibilidade de horário.
Como a empresa investe na formação de
seus colaboradores para exercer as funções, o processo seletivo está aberto para
candidatos com ou sem experiência.
Águas Lindas ganha shopping
A Terral Shopping Centers e a Itebra
Construções e Instalações Técnicas Ltda
lançaram este mês o Águas Lindas Shopping, o primeiro e único centro de compras e lazer da região de Águas Lindas,
Santo Antônio do Descoberto, Ceilândia, Samambaia e Brazlândia. Com obras
em andamento, a inauguração do novo
shopping center está prevista para o primeiro semestre de 2012. O novo empreendimento do grupo tem 18 mil m² de
área construída em um terreno de mais
de 80 mil m². Serão 61 lojas, quatro salas de cinema, 723 vagas de estacionamento e três âncoras já confirmadas:
Bretas Supermercados e as lojas Marisa e
Americanas. Sua localização, no quilômetro 45 da BR-070, é de fácil acesso
com retornos frontais e trevo estratégico
para distribuição de tráfego na frente do
shopping. O empreendimento vai gerar
cerca de 1.500 empregos direitos e 4.500
indiretos e vai beneficiar habitantes de
toda região.

Entrevista

Sócio da VX Advocacia e Consultoria
Há mais de duas décadas atuando na área jurídica, o advogado Valter Ferreira Xavier Filho, sócio da
VX Advogados Associados e presidente do Instituto dos Magistrados
do Distrito Federal (Imag-DF), traçou uma trajetória de sucesso na
magistratura. Após trabalhar como
gerente da IBM do Brasil e funcionário de carreira do Banco Central,
ocupou o cargo de Juiz de Direito
Substituto em 1983. Durante sete
anos, foi titular da 7ª Vara Criminal
de Brasília e passou o mesmo período como titular da 3ª Vara Cível de
Brasília. Em 1997, assumiu o cargo de desembargador no Tribunal
de Justiça do Distrito Federal e Territórios (TJDFT), como titular da
1ª Turma e da 1ª Câmara Cível. Após 36 anos de uma carreira de
destaque, Xavier aposentou-se, mas continua atuando em seu escritório. Ele presta pessoalmente serviços de consultoria, sendo normalmente procurado por advogados de todos os cantos do país para colaboração e parceria em causas de grande complexidade e expressão
- especialmente nas áreas cível, empresarial, administrativo, criminal
e de direito processual civil. Nascido em Santos, em 1953, Xavier é
um defensor da Justiça no Distrito Federal. Ao Jornal do Planalto,
concedeu a seguinte entrevista:
Qual é a visão da VX Advogados Associados?
Valter Xavier - A VX sempre teve como visão o aspecto empresarial
de um escritório de advocacia sem, contudo, diminuir a importância
nas relações pessoais de confiança que devem nortear o relacionamento
entre advogados e clientes. Desse modo, o escritório busca prestar o
melhor serviço jurídico, mesclando a qualidade e eficiência do âmbito
empresarial com a confiança e os valores interpessoais inerentes ao relacionamento humano, imprescindíveis para o bom exercício da advocacia de alto nível.
Quais são os valores preservados
pelo escritório e as áreas de atuação?
- São vários valores, mas temos cinco primordiais: lealdade, atitude
profissional, confidencialidade, ideal de Justiça e bom Ambiente de
Trabalho. Quanto às áreas, atuamos com Direito Econômico e da Concorrência; Constitucional; Falência e Recuperação de Empresas; Previdência Pública; Família; Civil; Societário e Empresarial; Trabalhista;
Regulatório; Internacional e Ambiental; Administrativo; Homoafetivo;
Penal e Autoral e Propriedade Industrial.
Como o senhor trabalha a sustentabilidade no escritório?
- Contribuímos com o desenvolvimento sustentável e tecnológico da
atividade advocatícia, sendo solidário à preservação ambiental com a
redução do desperdício no consumo de materiais, especialmente papéis, toners e outros suprimentos relativos à advocacia empresarial de
larga escala.
SERVIÇO:
VX Advocacia e Consultoria (61) 3322-6336

