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Entretenimento
Rede Cineflix inaugura seis salas no Shopping Sul 

notas

FCO
Mais de R$ 3,1 bilhões investidos em empreendedorismo no Centro-Oeste

Cultura
Exposição de Ralfe Braca na FNAC

A rede Cineflix Cinemas inau-
gura nesta quinta-feira, dia 8 de 
dezembro, seis salas de exibição 
em Valparaíso de Goiás, cidade 
que compõe a Região Integrada de 
Desenvolvimento do Distrito Fe-
deral. O novo complexo integra a 
área de lazer e entretenimento do 
Shopping Sul, que vai contar com 
três salas amparadas pela tecno-
logia 3D e outra com a inovadora 
projeção 4K, com ultra-alta defini-
ção de imagem. Ao todo, serão 986 poltro-
nas reclináveis e com acabamento em couro 
ecológico, todas com lugares numerados. 
Os ingressos para acesso aos filmes podem 
ser adquiridos na bilheteria, via internet ou 
nos caixas de autoatendimento. Para o ge-
rente de marketing da rede, Juliano Tortelli, 
a inauguração é um momento especial, já 
que se trata da abertura da 15ª unidade da 
Cineflix no país. “Estamos muito orgulho-
sos e com expectativas altas, pois já temos 
conhecimento do potencial do shopping e 

O apoio ao pequeno e médio empreende-
dor no Centro-Oeste do país recebeu mais 
de R$ 3,1 bilhões em investimentos, apenas 
de janeiro a outubro deste ano. O aporte fi-
nanceiro destinado a setores diversos da eco-
nomia impulsionam a geração de emprego e 
renda no Distrito Federal, Goiás, Mato Gros-
so e Mato Grosso do Sul. Os recursos são 
do Fundo Constitucional de Financiamento 

O público brasiliense tem até o dia 23 de 
dezembro, na FNAC ParkShopping, para 
conferir a exposição “Ecos do Imaginário”, 
do artista plástico Ralfe Braga. Ao todo, são 
24 telas do pintor macapaense, que chegou 
em Brasília em 1979, aos 20 anos, 
e hoje é reconhecido por seus tra-
ços originais, muitos deles inspira-
dos em monumentos e arquétipos 
típicos de Brasília. “Diz-se criativo 
aquele que imagina coisas ou então 
quem apronta alguma ‘arte’. Porém, 
pode ser verdade que temos dentro 
de nós um ser quimérico que sonha 
ou busca na ilusão um sentido para 

a vida”, filosofa Ralfe Braga, quando pergun-
tado sobre o porquê do nome da exposição. 
A exposição pode ser conferida, gratuita-
mente, de segunda a domingo no horário de 
funcionamento do shopping.

do Centro-Oeste (FCO), administrado pelo 
Ministério da Integração Nacional. Soma-
do às operações de crédito contratadas pelo 
Fundo de Desenvolvimento (FDCO) - que 
contempla grandes investidores - o volume 
de financiamentos em 2016 é superior a R$ 
4,4 bilhões. De 2012 a 2015, os Fundos Re-
gionais disponibilizaram R$ 23,5 bilhões para 
a região.

 
Vitor Campos Alves Duarte 

entrevista

Aos 23 anos, cursando o sétimo se-
mestre de Engenharia de Produção na 
UnB, o brasiliense Vitor Campos Alves 
Duarte fecha em dezembro o seu man-
dato à frente do Grupo Gestão, inicia-
tiva que integra o Movimento Empresa 
Júnior (MEJ), organizado e representado 
no Distrito Federal pela Concentro; e no 
Brasil pela Brasil Júnior. O movimento 
tem o apoio de grandes empresas como 
Ambev, Fundação Estudar e de consul-
torias de renome como McKinsey e Bain 
& Company. Além de prestar serviços de 
consultoria em gestão, finanças, proces-
sos e produção, o Grupo Gestão busca 
oferecer aos clientes o melhor resultado 
com eficiência, qualidade e excelência. 
Vitor conta que escolheu o curso por-
que, em Brasília, ele é voltado para pro-
jetos, aprendizado na prática, e é basea-
do na metodologia PBL (Project Based 
Learning). “Assim, desde o começo do 
curso, é possível praticar os conhecimen-
tos no mercado”, explica. Foi influencia-
do também pela prima Ana Campos, 
formada em Engenharia da Produção, 
que o inspirou bastante para a tomada 
de decisão. “A minha principal missão 
é proporcionar a melhor experiência de 
mercado para os membros do Grupo 
Gestão”, pondera o jovem empreende-
dor que concedeu a seguinte entrevista 
ao Jornal do Planalto:

Jornal do Planalto - Conte-nos um 
pouco sobre o que é o Grupo Gestão e 
como ele está estruturado?  

Vítor Duarte - O Grupo Gestão é a 
Empresa Júnior de Engenharia de Pro-
dução da UnB. Temos sete anos de vida 
e somos uma consultoria voltada para 
gestão no setor de produção. Temos uma 
forte cultura voltada para resultados e 
formação de pessoas. Além de impactar 
e desenvolver o mercado empreendedor 
do DF e Brasil, também temos a grande 
responsabilidade de tornar as pessoas 
melhores não só como profissionais, mas 
como seres humanos.

Quais os principais clientes que vo-
cês atendem e já atenderam? 

- Este ano, atendemos mais de vinte 
clientes, dentre eles o BRB, a Fundação 
Dom Cabral, a Vai Bem Gelados, a Oni 
Branding, entre outros.

Como você percebe que uma em-
presa júnior contribui para a forma-
ção do estudante?  

- Por meio do aprendizado na prática, 
contato com desafios do mercado, resi-
liência, liderança de pessoas, soft skills, 
oratória, cobrança por resultado, e ne-
twoking com empresários que possuem 
vasto conhecimento.

Qual a importância de incentivar o 
espírito empreendedor entre os parti-
cipantes do projeto? 

- Empreender não é só abrir uma 
empresa, mas impactar positivamente o 
meio em que está inserido. O Brasil tem 
muito potencial e acreditamos em um 
país mais empreendedor, onde as pessoas 
são protagonistas das mudanças e do seu 
próprio desenvolvimento.

Qual o saldo deste ano para o Gru-
po Gestão? 

- Compromisso maior com o resulta-
do e com nosso cliente. Foi um ano muito 
bom no quesito profissional, número de 
projetos, satisfações de clientes, formação 
de liderança, cultura e time.

Quais os planos para o ano que 
vem? 

- Ano que vem, vamos focar ainda 
mais na experiência das pessoas (tanto 
nos membros quanto nos clientes), inves-
tir mais no capital humano e estar entre as 
dez empresas juniores do país.

SERVIÇO:

Grupo Gestão 
Tel: (61) 99121-3061
Faculdade de Tecnologia 
Campus Darcy Ribeiro - UnB
www.grupogestaoconsultoria.com

Presidente do Grupo Gestão

Mudando o meio para melhor

SERVIÇO:

O que: Exposição “Ecos do Imaginário”
Onde: FNAC ParkShopping (SAI/SO área 6.580)
Quando: De 23 de novembro a 23 de dezembro de 
2016, das 10h às 22h; e aos domingos, das 14h às 20h.
Quanto: De graça
Mais informações: 
www.ralfebraga.com ou visitebrasilia.com.br

do público da região. A Cineflix estará ali-
nhada com os principais lançamentos da 
semana e vamos estrear se espelhando na 
mesma recepção positiva e de sucesso que 
temos com a nossa unidade em Taguatinga 
[34 km de Valparaíso de Goiás].” As demais 
praças da rede estão distribuídas em quatro 
Estados (São Paulo, Paraná, Mato Grosso e 
Rio Grande do Sul) e no Distrito Federal. 
Para acompanhar as novidades da Cineflix 
em Valparaíso de Goiás, acesse www.cine-
flix.com.br.


