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BRASÍLIA EM NÚMEROS
Atacado
Brasvendas acontece em junho
A 8ª edição do Encontro Brasiliense de Vendedores do Atacado - Brasvendas, organizado
pelo Sindiatacadista-DF, acontece em junho, no auditório Master do Centro de Convenções
Ulysses Guimarães. A expectativa do presidente do sindicato, Roberto Gomide é de que
sejam atraídos cerca de dois mil vendedores - público alvo do evento. Entre ao palestrantes
confirmados desta edição do Brasvendas está o psiquiatra, pesquisador e escritor Augusto
Cury, que irá abordar o tema “O que os clientes esperam do vendedor e da empresa?”. A
segunda palestra será proferida pelo professor Heinz. O administrador e empresário irá tratar do tema “Como vender mais e como lucrar mais”. Para mais informações acesse o site
www.sindiatacadista.com.br/brasvendas.
Varejo
Encontro lançará o que estará nas gôndolas este ano
Brasília sediará pela 12ª vez, de 28 a 30 de julho, a maior feira supermercadista do
Centro-Oeste, que chega à sua 33ª edição. A Exposição e Encontro Supermercadista do
Distrito Federal (ExpoEcos-DF) deve reunir mais de 100 expositores e, aproximadamente, 15 mil visitantes, no Pavilhão de Exposições do Parque da Cidade (ExpoBrasília). A Associação de Supermercados de Brasília (Asbra), organizadora do evento, espera que sejam gerados cerca de R$ 150 milhões em negócios durante o encontro, que atrai
fornecedores, supermercadistas e varejistas de diversos estados do país e que apresenta
os novos produtos que ainda não chegaram às prateleiras dos supermercados.
Gastronomia
Cavatappi é o novo lançamento do Spoleto
O Spoleto investiu R$ 1 milhão no lançamento do novo corte de massa Cavatappi e estima aumento de 9,5% das vendas durante os dois primeiros meses. A campanha, assinada
pela Artplan, contempla filme de 15” na TV fechada e internet a partir de 15 de abril. E
ainda peças de PDV como banner, folheto, cardápio de mão e adesivo de pista fria. A massa
de grano duro Cavatappi, exclusiva do Spoleto, é a novidade do cardápio de outono da marca. Leve e fun, o tubinho em forma de hélice chega ao restaurante combinados com quatro
molhos: Alfredo, Caprese, Carbonara e Bolognesa Clássico (com receita mais caseira!). A
partir de R$ 12,90 nos 350 restaurantes espalhados pelo país.
Saúde
Pesquisa clínica é tema de discussão na capital
O presidente do Senado Federal, Renan
Calheiros; o presidente da Câmara dos Deputados, Eduardo Cunha; e o ministro da
Saúde, Arthur Chioro foram convidados a
participar, juntamente com pesquisadores e
outras autoridades, no dia 15 de abril do I
Seminário Aliança Pesquisa Clínica Brasil,
que será realizado pela Aliança Pesquisa Clínica Brasil, organização que defende o aprimoramento do sistema regulatório da Pesquisa Clínica no país, buscando eficiência,
agilidade na aprovação dos protocolos, sem
abrir mão da ética e segurança do participante de pesquisa. Segundo Dr. Jaderson S.
Lima, presidente da Aliança, em termos de
competitividade - prazos e burocracia -, o
Brasil está entre os piores países do mundo
na condução de protocolos de pesquisa clínica. “Precisamos criar mecanismos para

mudar essa realidade. No Brasil, demora-se
de 10 a 15 meses para aprovar um projeto
de pesquisa clínica, enquanto que, no restante do mundo, esse prazo varia de três a,
no máximo, seis meses”, revela Dr. Jaderson, apontando que o Brasil tem registrados
atualmente apenas 4.336 estudos clínicos –
2,3% dos 187.040 estudos no mundo –, enquanto que somente os Estados Unidos registram 83.893 (44%) e a Europa 52.198
(28%), segundo dados do www.clinicaltrials.
gov. O evento acontecerá no auditório do
Interlegis, prédio anexo do Senado Federal.
Pacientes que tiveram a oportunidade de
participar de novas pesquisas também estarão presentes relatando os seus casos. A
programação completa e mais informações
pelo site www.aliancapesquisaclinica.com.
br.

Fabrício Melo

Diretor do Grupo Impacto
O mercado de concurso público segue
aquecido neste ano. O Congresso Nacional aprovou a Lei Orçamentária (LOA) que
autoriza a criação de 28.957 mil vagas na
administração pública e 41.294 cargos que
podem ser providos em 2015. A oferta representa um dilema para muitos candidatos.
Afinal, o que deve ser considerado para escolher um concurso público? O diretor do
Grupo Impacto, um dos principais cursos
preparatórios do Distrito Federal, com 11
unidades, Fabrício Melo, dá dicas preciosas aos candidatos de plantão.
A remuneração é um item a ser considerado na escolha de um concurso?
A remuneração, acima da média, atrai
muitas pessoas, como acontece nos concursos da Câmara, Senado e TCU. Mas a remuneração não pode ser o único parâmetro
para a escolha. É um perigo quando muitos
olham apenas para ela e nem sabem quais
são as atribuições do cargo.
É importante o candidato conhecer o
máximo do órgão pretendido?
Sim, é recomendável que o candidato
busque o máximo de informação sobre o
órgão e sobre o cargo que estará disputando, como acontece no mercado privado, é
fundamental conhecer a empresa e atribuições da vaga pretendida. Os concurseiros
podem buscar algumas alternativas para
isto, desde visitar o site do órgão a conversar com servidores. Ouvir as experiências é
uma boa alternativa para ponderar a escolha. Já pensou se o candidato estuda, passa,
toma posse e percebe que não era aquilo
que planejava ser? Pode ser uma grande decepção profissional.
Como saber se o ‘meu’ perfil está de
acordo com um determinado cargo?
É algo muito pessoal, caso a pessoa tenha dúvidas, recomenda-se uma orientação
vocacional com um profissional. É aconselhável que a pessoa trace as metas para o
futuro e, então, coloque os prós e os contras
para ajudar na escolha.
Quais aspectos o candidato deve estar atento ao ler o edital?
A leitura do edital é fundamental. Nele, o
candidato encontrará todas as informações

sobre o certame. Entre elas, estão: quais são
as atribuições do cargo, a carga horária e a
lotação. Qual o regime adotado pelo órgão,
se é estatutário (serviço público, órgãos da
administração direta e indireta, como Ministérios) ou CLT (no caso de empresas públicas, como Banco do Brasil). Como será a
seleção e o tipo de prova (escolha de alternativas ou para julgar certo e errado).
Alguns concurseiros dizem: “o importante é passar, lá dentro a gente descobre o que pode fazer”. Esta é uma filosofia arriscada?
Sim. Acho um pouco de “desespero” do
candidato. Imagina: estudar horas e horas,
investir em cursos, apostilas, para só depois
descobrir se irá adaptar-se ao órgão?
Vale a pena prestar um concurso para
uma outra área. Um fisioterapeuta que
decide ir para área administrativa?
Pode até valer, desde que a pessoa esteja
ciente das atribuições e que esteja segura de
que irá se adaptar ao cargo.
Dicas para uma boa escolha:
- Metas pessoais: conheça seu perfil
profissional;
- Conheça o órgão: visite o site oficial,
leia sobre o órgão e converse com servidores;
- Pesquise sobre o cargo e as atribuições: saiba com o que irá trabalhar;
- Veja quais os benefícios: o serviço público inclui outros direitos;
- Leia o edital: onde estão as regras do
seu concurso e as informações mais importantes.
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