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BRASÍLIA EM NÚMEROS
Solidariedade
“Troco Solidário” beneficia instituição social
No último dia 12 de março foi entregue no Comper de Taguatinga, o cheque da
última etapa do Troco Solidário, que foi concluída no dia 28 de fevereiro. Iniciada no
dia 1º de novembro de 2014, a campanha arrecadou R$ 104.151,23, que foram doados
para o Centro Espírita Beneficente União do Vegetal, em Brazlândia. Na oportunidade, representantes do Comper e operadores de caixas comemoraram a enorme arrecadação, cerca de 25% maior que a última etapa, o que fez dessa a maior arrecadação da
história da campanha. O Centro Espírita Beneficente União do Vegetal promove
ações de desenvolvimento humano, como assistência médica, social, educacional e
profissional, e de preservação do meio ambiente, como recuperação de solo degradado, cultivo de plantas medicinais e projetos de recuperação do cerrado. O presidente
da instituição, Hemilton Cunha, recebeu o cheque da campanha das mãos da Gerente
Regional do Comper, Lisete Caetano. “Nossa sede em Brazlândia funciona há 25 anos
no mesmo local. Com o montante arrecadado, pretendemos reconstruir o Centro, que
atualmente encontra-se em condições precárias”, comenta Hemilton.
Páscoa
Inmetro realiza “Operação Páscoa” em todo o Brasil
O Instituto Nacional de
Metrologia, Qualidade e
Tecnologia (Inmetro) realiza, entre os dias 16 e 20 de
março, a Operação Páscoa,
que fiscalizará, em todos os
estados do Brasil, pontos de
venda que comercializam
ovos de chocolate que contenham brindes. Durante a
ação agentes fiscalizadores
dos Institutos de Pesos e
Medidas Estaduais (órgãos
delegados do Inmetro) examinarão se os brinquedos,
oferecidos como brinde, ostentam o selo de identifica-

ção da conformidade, o que
evidencia que o produto foi
certificado. No período serão inspecionadas as características construtivas (partes cortantes e pontas
perfurantes), o nível de inflamabilidade, o índice de
toxicidade do material e das
tintas usadas na fabricação
dos brinquedos. A iniciativa
tem como objetivo coibir a
venda de itens irregulares,
com o intuito de oferecer
aos consumidores a garantia
de que estão adquirindo
apenas produtos certifica-

FNCA
SDH lança campanha
“Invista no futuro e ajude a garantir recursos para que possamos atender já as nossas crianças e adolescentes”. Foi com esta
afirmação que a ministra da Secretaria de
Direitos Humanos da Presidência da República (SDH/PR), Ideli Salvatti, lançou em
março a campanha para incentivar os contribuintes a doarem parte do imposto de
renda ao Fundo Nacional para a Criança e o
Adolescente (FNCA), que financia projetos
e instituições de atendimento à população
infantojuvenil em todo país. A iniciativa é
realizada em parceria com a Receita Federal
e o Conselho Nacional dos Direitos da
Criança e do Adolescente (Conanda) e o
com apoio dos ministérios e autarquias do

dos e que, se utilizados de
maneira correta, não oferecerão perigo. Os estabelecimentos em que forem encontradas irregularidades
terão até dez dias para apresentar defesa ao Instituto e
estarão sujeitos às penalidades previstas na lei, com
multas que variam de R$
100,00 a R$ 1,5 milhão. Os
consumidores podem apresentar denúncias por meio
da Ouvidoria do Inmetro
pelo telefone 0800-2851818 ou pelo e-mail ouvidoria@inmetro.gov.br.

governo federal. O contribuinte pode destinar até 3% do imposto devido diretamente
do Programa Gerador da Declaração de
Ajuste Anual. Segundo a ministra, a doação
não representa um custo adicional, mas a
destinação de uma parcela do imposto devido à Receita Federal para o FNCA. Dessa
forma, quem optar pela doação terá redução no valor do imposto a pagar ou aumento na restituição. “É fundamental que as
pessoas saibam que não pagarão nada a
mais com a doação. Temos também que
acabar com o mito de que o contribuinte
que faz a doação pode cair na malha fina. A
doação é absolutamente legal e tem o apoio
da Receita Federal”, afirmou Ideli.

André Lopes

Coordenador Pedagógico do Gran Cursos
Sede do Governo Federal e de tantos
órgãos da administração pública, Brasília
respira concurso público, tanto que muitos moradores da região dedicam-se exclusivamente aos estudos para ingressar
na carreira pública. A aprovação requer
persistência, estudo e planejamento.
Com mais de vinte anos de experiência docente, o professor
André Lopes se tornou um
realizador de sonhos, ajudando os alunos a encontrar o caminho do sucesso.
Com formação superior
em Direito e Matemática,
mestrado em Direito e ainda
com Pós-Graduação em Direito Público
e em Metodologia do Ensino Superior, o
professor ministra aulas de aulas de Direito
Constitucional e Processo Civil. Hoje, ele
é um dos coordenadores do Gran Cursos,
Escola Preparatória referência no Distrito
Federal, com 25 anos de trabalho, tendo
ajudado a aprovar mais de 600 mil concurseiros. Confira a entrevista exclusiva ao Jornal do Planalto:
Quais as novidades do Gran Cursos?
Nos últimos meses, o Gran Cursos abriu
cinco unidades novas: Asa Sul, Asa Norte,
Taguatinga, Planaltina e Samambaia. Todas
elas seguiram um moderno conceito de
instalações, cores, equipamentos e atendimento. As estruturas são propositadamente
menores e se dedicam a receber o aluno,
conferindo-lhe um atendimento mais individualizado, o que foi uma demanda que
recebemos dos próprios alunos. A modernização das sedes levou em conta um amplo
estudo de viabilidade. Com isso, a aceitação
do público e a aprovação foi imediata. Hoje,
dispomos de instalações mais aconchegantes em cada uma de nossas unidades. Ainda
faltam as atualizações das unidades Guará
e Gama projetos já para o primeiro semestre de 2015. Esta última, inclusive, está em
processo atual de alterações para seguir o
mesmo conceito.
Como foi planejado a expansão da
marca?
O Gran Cursos, líder do segmento em
Brasília, há 25 anos decidiu o processo de
expansão com o foco no aluno das Cidades
Satélites. Consideramos as dificuldades de
custo, tempo e acesso ao centro de Brasília.
O resultado foi de grande sucesso já que a
população recebeu bem os nossos cursos e
aprovou a nossa metodologia de trabalho,

que é levar qualidade de ensino
a todos os pontos da cidade.
Recentemente, inauguramos as
unidades de Samambaia e Planaltina. O projeto ainda leva em
conta a expansão para fora
do DF. Em um primeiro
momento, estamos estudando a possibilidade de
instalações no Sudeste e
no Nordeste.
Quais são os diferenciais do GranCursos?
Oferecemos a Faculdade dos Concursos, um
curso extensivo e arrojado
destinado a preparar o aluno do básico ao
avançado nos conteúdos de todas as disciplinas necessárias aos certames em geral.
Oferecemos, atualmente, ainda os preparatórios para o concurso do INSS, TJDFT,
STJ, Secretaria da Criança do DF, Corpo
de Bombeiros Militar do DF, Preparatório
para o Curso de Formação de Oficiais da
PMDF, Agente Administrativo da PCDF,
Carreiras Jurídicas, Fiscais e Gestão, bem
como para Diplomacia. Ainda dispomos de
uma rede destinada aos Preparatórios para
o Vestibular e ENEM com coordenações
especializadas. O Gran Cursos também democratizou o acesso ao ensino preparatório de qualidade com a abertura do modelo
online, levando aos mais distantes pontos
do país aulas com excelentes profissionais
de Brasília, representando já um líder nesse
saegmento com um produto de qualidade,
já que apresenta características semelhantes
aos cursos presenciais.
Quais são os principais concursos
para 2015?
O mercado do concurso público segue
muito aquecido em Brasília. São muitos
editais aguardados até julho, o que representa mais de 26 mil vagas para cargos em
todo país. Os maiores destaques são: INSS,
TJDFT, DEPEN, CBMDF, Receita Federal, IBGE, PRF, PCDF, DNIT, DPU, Ebserh, Banco de Brasília (BRB), STJ e Correios.
SERVIÇO:
GranCursos
Unidades na Asa Sul, Asa Norte,
Guará, Taguatinga, Gama,
Planaltina e Samambaia
Mais informações:
www.grancursos.com.br / 61 3573-1770

