
www.jornalcapitaldoentorno.com.br

1 a 15 de outubro de 2016 - Nº 23Página 2

EXPEDIENTE

Diretoria: Valter Santana e Thomaz de Freitas
       9964-1047 e 9963-6489 

Matérias e fotos: Agência Brasília, Prefeitura de Valparaíso e Novo Gama e internet.
*Artigos e colunas assinadas são de inteira responsabilidade de seus autores.

Jornalista Responsável: DF-0010546
Edição: Dorgival Reis
Colaboração: Daniel Ribeiro
Diagramação e Projeto Gráfico: Dorgival C. Costa Reis, 98528-0628
Diagramação: Marcelo Reis - DRT nº 8531
Impressão: Gráfica Brasília Agora

Gama-DF, 1 a 15 de outubro de 2016, Ano II - Nº 23

Uma publicação da JMVT CONSULTORIA EM PUBLICIDADE 
CNPJ 23806443/0001-70

CIRCUITO 
EMPRESARIAL  Flávio Resende

flavioresende@gmail.com

EM EVIDÊNCIA
Concurso Jovem Escritor envolve participantes do Simulado DF 2016

CoNstrução CIVIl

Brasília sediará maior evento da 
construção civil na América latina

o site oficial do 89º Encontro Nacional da 
Indústria da Construção (Enic), que será realiza-
do de 24 a 26 de maio de 2017, em Brasília, já 
está no ar e as inscrições abertas. Considerado 
o maior evento da construção civil da América 
latina, o Enic vai reunir, em um único lugar, 
autoridades, empresários, técnicos e agentes 
financeiros para trocar experiências, debater di-
versos assuntos e criar novas formas de transpor 
os desafios do mercado e da economia, trazen-

do como tema “superação é nossa maior obra”. 
serão palestras e debates que visam reunir toda 
a cadeia produtiva de representantes do setor 
para discutir e evoluir no desafio constante que 
é a construção civil. Junte-se aos melhores pro-
fissionais do mercado e participe você também 
das discussões sobre o futuro da construção! 
Com a promoção da CBIC, o evento será rea-
lizado pelo sinduscon-DF, em parceria com a 
Ademi-DF, Asbranco, CEnB e seconci-DF. 

sEtor FArMACÊutICo DIrEItos HuMANos

Profarma compra 
a Rede Rosário

Lançado o Prêmio de 
Direitos Humanos 2016

o Profarma, empresa de distribuição de 
produtos farmacêuticos, anunciou a compra, 
por r$ 173 milhões, a rede rosário, que inclui 
a Drogaria rosário e a Centro-oeste Farma 
Distribuidora de Medicamentos. Por apresentar 
potencial de concentração no mercado farma-
cêutico, a operação ainda precisa ser aprovada 
pelo Conselho Administrativo de Defesa Econô-
mica (Cade). No varejo, a Profarma já é dona 
das redes Drogasmil, Farmalife e tamoio. A 
rede rosário opera, hoje, 150 lojas no DF, Goi-
ás, tocantins e Mato Grosso, ocupando a 11ª 
colocação no ranking de empresas do setor, 
com os maiores faturamentos do mercado.

A secretaria Especial de Direitos Humanos 
do Ministério da Justiça e Cidadania abriu as 
inscrições para a 22ª edição do “Prêmio Direitos 
Humanos 2016”, maior condecoração do gover-
no brasileiro às instituições e pessoas que em-
preenderam ações relevantes para a promoção 
e defesa dos direitos humanos no país. As indica-
ções deverão ser feitas até o dia 14 de outubro, 
pelo formulário eletrônico, no site da sEDH/MJC. 
os indicados serão avaliados pela Comissão de 
Julgamento, presidida pela secretária Especial de 
Direitos Humanos, Flávia Piovesan, que delibera 
sobre as pessoas ou instituições a serem agracia-
das em conjunto com especialistas na área.

Após o sucesso da primeira edição 
(foto), o concurso traz novidades 
este ano. Será lançado livro com as 
100 melhores redações do Simulado 
DF 2016 e premiará dez estudantes 
destaques com vale livros

Desirée Nassaralla e Marcelo Marcolino assinam o ambiente “Com açúcar, com afeto”

A iniciativa, promovida pelo sindicato das 
Indústrias Gráficas do DF (sindigraf-DF), am-
pliou-se e envolveu todos os estudantes que 
participaram do simulado DF 2016, prova 
aplicada pela secretaria de Educação do DF 
e parceiros como preparação para o Exame 
Nacional do Ensino Médio (Enem). As 100 re-
dações que melhor atenderam o edital serão 
publicadas no livro Jovem Escritor – Cultura e 
Mudança social.

“Intensificar a parceria com a secretaria 
de Estado de Educação foi muito importan-
te pois estamos conseguindo proporcionar 
a um número de estudantes exponencial-
mente maior que a edição anterior a opor-
tunidade de aprimorarem seu vocabulário, 
ter sua redação publicada e serem premia-
dos, ressalta Pedro Henrique Verano, presi-
dente do sindigraf-DF.

Cerca de 22 mil estudantes - de escolas 
públicas, particulares, militares e da rede 
sEsI de Educação do Distrito Federal – par-
ticiparam concomitantemente do simulado 
e do concurso. Para a seleção do Concur-
so Jovem Escritor, as redações foram jul-
gadas pela secretaria de Educação, pelos 

mesmos critérios da Matriz de referência 
da redação do Enem, em parceria com a 
unB, uniceub, Iesb, uDF, Faciplac e sindi-
cato dos Estabelecimentos Particulares de 
Ensino - sinep.

Após este trabalho, 100 redações foram 
selecionadas para compor o livro Jovem 
Escritor – Cultura e Mudança social. os 
dez estudantes destaques serão premiados 
com um vale-compra de r$ 500,00 em li-
vros. As escolas destaques também serão 
contempladas com o Curso de Formação 
de Jovens Empreendedores em parceria do 
sebrae-DF /sindigraf-DF. todas as escolas 
participantes receberão o livro através da 
secretaria de Estado de Educação.

o resultado será anunciado no dia 19 
de outubro, às 14h, na cerimônia de pre-
miação realizada no Centro de Convenções 
ulysses Guimarães. o evento que faz parte 

da 2ª semana de Comunicação Gráfica do 
DF, contará com apresentação musical e pa-
lestra do jornalista, ator, músico e humorista 
rafael Cortez, cuja trajetória é marcada por 
sua participação como repórter no progra-
ma CQC, que já foi ao ar pela Band, e como 
apresentador do Vídeo show, na Globo.

A segunda edição da semana de Comu-
nicação Gráfica do DF celebra os 45 anos 
do sindicato das Indústrias Gráficas do Dis-
trito Federal (sindigraf-DF), de 18 a 20 de 
outubro, com programação marcada por 
palestras, pelo Concurso Jovem Escritor e 
pelo Prêmio de Excelência Gráfica Jorge sa-
lim. As atividades ocorrerão em três locais 
diferentes: na sede do sindigraf-DF, no Cen-
tro de Convenções ulysses Guimarães e no 
salão de Eventos lake View do Clube Asseb.

As palestras - todas gratuitas - serão 
voltadas para temas relacionados aos atu-

ais desafios da indústria gráfica, perspecti-
vas do setor para os próximos anos, além 
de temas como empreendedorismo, inova-
ção, motivação, dentro outros.

SERVIÇO: 
o que:  2ª semana da Comunicação 
Gráfica do DF
Quando: De 18 a 20 de outubro de 2016
onde: Auditório do sindigraf-DF 
(lançamento da semana), Centro 
de Convenções ulysses Guimarães 
(Concurso Jovem Escritor) e salão de 
Eventos do Clube Asseb (Prêmio Jorge 
salim) (setor de Clube sul – trecho 2, 
Conjunto 1, lote 10)
Classificação Indicativa: livre
Informações:  (61) 3344-3733 / 3344-
3733/ http://www.sindigrafdf.org.br


