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Saúde
Tecnologias para diagnóstico precoce de câncer 
de mama será um dos temas de congresso em Brasília

Revitalização
Praça Lúcio Costa é entregue revitalizada para os brasilienses

Varejo
Fast Açaí lança shake turbinado como fonte de energia

A união entre medicina e tecnologia tem 
proporcionado o desenvolvimento de exames 
cada vez mais avançados para o diagnóstico 
precoce de câncer de mama. o assunto será 
explanado pelo médico nuclear Renato Barra, 
durante a i Jornada Brasil Central de mastolo-
gia e a Vii Jornada de mastologia do Distrito 
Federal, que ocorre nos dias 16 e 17 de março, 
em Brasília. Com o tema “o papel da mamo-
grafia contrastada e da cintilografia mamária”, 
a palestra ocorrerá no dia 16, às 17h15, no 
Centro internacional de Convenções do Bra-
sil - CiCB. Renato Barra é médico nuclear do 
imeB (imagens médicas de Brasília), onde 
tem atuado e acompanhado, na prática, toda a 
evolução das tecnologias para diagnóstico por 

na última terça-feira, dia 13, o governador Rodrigo Rollemberg inaugurou a nova ilu-
minação da Praça lúcio Costa. localizada na área externa, em frente ao Conjunto nacio-
nal, a praça foi totalmente revitalizada pelo shopping, que investiu cerca de R$ 800 mil na 
renovação vegetação e reforma do piso e passeios, com o objetivo de resgatar o projeto 
original de lúcio Costa e proporcionar um ambiente aprazível para o lazer das famílias 
brasilienses. A iluminação, que vai embelezar ainda mais a praça e proporcionar mais se-
gurança para os frequentadores, foi implementada pela CeB e conta com a instalação de 
98 postes de aço e 290 luminárias de multi-vapor metálico. Prevista no plano urbanístico 
de Brasília, a praça foi projetada por lúcio Costa para integrar o projeto da Plataforma da 
Rodoviária, como parte do Plano Piloto, tombado como Patrimônio Histórico Cultural da 
Humanidade. inicialmente chamada de Praça norte de Pedestres da estação Rodoviária, 
é carinhosamente conhecida entre os brasilienses pelo nome do urbanista. As obras de 
revitalização tiveram início em novembro. “Com a revitalização, queremos beneficiar o 
brasiliense, que receberá um ambiente central e agradável, disponível para o lazer, com 
mais segurança e conforto no entorno do shopping”, disse Fernando Marchesi, superin-
tendente do Conjunto nacional.

Gaúcha de osório - uma cidade do li-
toral norte do Rio Grande do sul, conhe-
cida como “Cidade das Lagoas”, pela rede 
de 23 lagoas, muitas delas interligadas - a 
jovem empresária Fernanda Moura, 34 
anos, considera-se de Brasília, capital que 
a acolheu há vinte e cinco anos, para onde 
sua família migrou, em busca de novas 
oportunidades. Formada em marketing, 
pelo UniCeub, com pós-graduação, pela 
FGV, também em marketing, Fernanda re-
solveu abrir mão do emprego formal para 
se lançar no mundo dos negócios. Foi com 
este background que a empresária abriu, 
há três anos, a JustFlats, marca própria de 
sapatos femininos com três lojas no Distri-
to Federal: 304 sul, 308 norte e DF Plaza 
shopping, em Águas Claras. nesta entre-
vista ao Jornal do Planalto, Fernanda mou-
ra conta sobre os desafios de empreender 
e que direção pretende dar ao seu empre-
endimento:

Como surgiu a ideia de empreender?
trabalhei como executiva de uma 

grande empresa por alguns anos e tinha 
obrigação de estar bem arrumada. o sal-
to desconfortável me incomodava muito, 
e chegava, ao final do dia, muito cansada. 
Por isso, procurava sapatos baixos confor-
táveis e bonitos, mas não achava. Assim, 
tive a ideia de criar uma marca feminina, 
que fosse confortável e com modelos mo-
dernos e bonitos.

Por que escolheu este ramo?
Vi uma oportunidade. não vejo outra 

marca em Brasília que tenha o nosso po-
sicionamento. e claro, como toda mulher, 
amo sapatos.

Qual a sua relação com a moda?
sempre gostei de moda e acho que ela 

pode ser um grande diferencial. Por exem-
plo, a apresentação pessoal é muito impor-
tante no mercado de trabalho. Hoje, sabe-
mos que é mais acessível estar na moda do 
que há 15 anos atrás. temos mais opções 
e mais qualidade. mas não podemos abrir 
mão do nosso conforto e do nosso estilo 
pela moda. Agora, me envolvo de manei-
ra profissional com a moda e adoro o que 
faço.

“Tem que ser bonito e confortável”

Qual o diferencial competitivo da 
marca?

ter sapatos bonitos e confortáveis.
A que público vocês atendem?
Nossas clientes são bem diversificadas, 

desde adolescentes que gostam de tênis 
moderninhos, passando pela mulher que 
procura um sapato elegante e confortável 
para trabalhar até as senhoras que querem 
conforto e praticidade.

Qual o carro-chefe da loja?
As sapatilhas
O que tem feito para superar a crise 

financeira que assola o país?
A crise afetou todo o varejo, sabemos 

disso; e não passamos ilesos por ela. mas tra-
balhamos muito para que as lojas cresçam, 
mesmo na crise. Um dos focos é atender 
bem e fidelizar nossas clientes, muitas delas 
fiéis à marca, mesmo ela sendo tão nova. 

Que dicas você daria para quem está 
começando?

Acho importante criar algo novo, ter um 
diferencial para sair do comum. ter um po-
sicionamento claro é essencial para guiar as 
estratégias do seu negócio.
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imagem. “o diagnóstico por imagem em alta 
resolução facilita a detecção precoce do cân-
cer de mama e tem provocado uma revolução 
no tratamento deste, que é o segundo tipo de 
tumor mais frequente no mundo e mais co-
mum entre as mulheres”, ressalta o médico. 
o objetivo das jornadas é proporcionar uma 
reciclagem dos profissionais da área, por meio 
de debates sobre atualidades no tratamento 
do câncer de mama, além de conferências que 
abordarão as principais inovações no trata-
mento da doença. “este projeto reunirá cerca 
de 150 participantes envolvidos diretamente 
no tratamento das patologias mamárias”, afir-
ma Dr. Carlos marino, presidente da socieda-
de Brasileira de mastologia - seccional DF.

A partir do dia 20 de 
março, as lojas da Fast Açaí 
no Distrito Federal terão 
uma grande novidade. o 
cardápio da franquia, espe-
cializada em alimentação 
saudável, lança um novo 
produto - o Power shake, 
que passa a ser comercia-
lizado em todas as lojas 
do Distrito Federal pelo valor de R$ 19,90. o 
Power shake, como o próprio nome já diz, é 
um poderoso shake, que tem em sua compo-
sição o tradicional açaí já conhecido da marca, 
porém numa versão turbinada com guaraná 
em pó, amendoim e paçoca. A proposta da 
mistura é dar energia para quem pratica al-
gum esporte ou atividade física. É ideal para 
atletas e para aqueles que buscam disposição 
para a correria do dia a dia. Para a engenheira 
de Alimentos da marca, Helen leite, a junção 

dos quatro ingredientes 
traz uma poderosa fonte 
de energia: “Fruto tropical 
da Amazônia, o açaí já é 
conhecido por seus inúme-
ros benefícios, pois oferece 
boa quantidade de fibras e 
proteínas. Já o guaraná es-
timula a renovação das cé-
lulas e como energético na-

tural proporciona mais energia e disposição. o 
amendoim é rico em vitaminas, fósforo, ferro 
e potássio; e a paçoca derivada do amendoim, 
por ser uma semente oleaginosa, é rica em 
antioxidantes”, explica a especialista. O shake 
é preparado na hora com produtos frescos, 
proporcionando uma experiência refrescante e 
deliciosa para o cliente. A novidade poderá ser 
adquirida em todas as lojas da Fast Açaí jun-
tamente com um copo promocional exclusivo 
de 500ml que acompanha canudo. 


