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Agenda do dia 

Os empresários reconhecem na Câmara Legislativa o grande palco de debates sobre a vida econômica e 

política da cidade. A prova disso é que, desde 2003, a Federação das Indústrias do Distrito Federal produz, 

anualmente, uma publicação com o posicionamento do setor sobre projetos de lei considerados prioritários. 

Em 9 de junho, foi lançada a 8ª edição da Agenda Legislativa da Indústria. A presença do presidente da 

Câmara, Wilson Lima, e de deputados distritais e federais na cerimônia, além de integrantes do Executivo, 

comprovou que é necessário investir nesse diálogo transparente e construtivo. 

A agenda traz análises sobre 32 propostas em tramitação no parlamento local. As posições estão 

classificadas em convergentes, convergentes com ressalvas e divergentes. Entre as matérias selecionadas, 

a indústria sugere, por exemplo, a regulamentação no DF da lei geral das micro e pequenas empresas. 

Somente essa medida pode retirar da informalidade 125 mil pessoas. A indústria também defende a 

aprovação do pacote de desoneração fiscal elaborado pelo governo. Ao estabelecer essas prioridades, 

buscamos cada vez mais o fortalecimento econômico e a geração de renda e empregos. 

Recorde trimestral  

Os números divulgados do Produto Interno Bruto (PIB) trimestral mostram um crescimento econômico bem 

acima do observado nos últimos cinco anos. O resultado deixa claro o forte ritmo da economia em 2010, 

colocando o Brasil em posição de destaque no cenário mundial. A economia brasileira cresceu 9% no 

primeiro trimestre em comparação com o mesmo período do ano anterior. O resultado surpreendeu o 

mercado, que projetava uma expansão na faixa de 8,6%. O aumento é confirmado, principalmente, pelo 

avanço da indústria e da construção civil. A indústria teve uma expansão de 14,6%, a maior taxa trimestral 

desde 1996. Isso reafirma a importância do setor como centro dinâmico da economia brasileira. 

Produção limpa 

A Confederação Nacional da Indústria (CNI) e a Caixa Econômica firmaram acordo que prevê o acesso das 

empresas brasileiras à linha de crédito especial Ecoeficiência, oferecida às pessoas jurídicas que planejam 

investir em processos de produção mais limpa, como na aquisição ou troca de máquinas e equipamentos. 

Para ter acesso à linha, as empresas devem elaborar um projeto de compra de maquinários, que serão 

usados nos processos de tratamento de resíduos sólidos ou de reutilização de água. Essa é mais uma 

iniciativa da CNI para ajudar que as empresas se adéquem à legislação ambiental. A assinatura do acordo 

com a Caixa é parte das comemorações do Dia Internacional do Meio Ambiente, comemorado em 5 de 

junho. 

Formação técnica 

Estudo inédito realizado pela Fundação Getulio Vargas (FGV), em parceria com o Instituto Votorantim, 

revela que os profissionais formados em cursos técnicos no DF ganham mais do que profissionais com a 

mesma formação em outras unidades da federação. Em média, o salário praticado no DF chega a R$ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NOTÍCIAS

Sociedade 
Além da lenga-lenga com a 
Argentina, o Itamaraty poderá ter 
problemas com a União Europeia 
também.

Um país de chuteiras... 
Mais do que o carnaval, é o 
futebol que eletriza o país durante 
todo o ano, principalmente a 
quando há Copa do Mundo.

Desde Adão e Eva... 
As mulheres mudaram muito 
depois da pílula, os homens nem 
tanto. Mas aprenderam a tirar as 
vantagens da liberação feminina e 
se livrar de todas as desvantagens 
anteriores a ela.

Mais do que esperado? 
A economia é como uma 
“gangorra”: uma hora está 
embaixo, depois em alta. Nos 
países funciona também assim, o 
que faz prevalecer o bom senso

Entrevista - Maria da Penha 
A ntes de qualquer coisa, a 
cearense Maria da Penha também 
é uma forte. Depois de ser 
agredida pelo ex-marido, que 
tentou por duas vezes matá-la

Informativo Fibra 
Os empresários reconhecem na 
Câmara Legislativa o grande palco 
de debates sobre a vida 
econômica e política da cidade. 

Frases da Semana 
“Era para levantar tudo”. 

Fatos & Fotos 
A revista “Homem Vogue” que 
está circulando nas bancas revela 
a modelo Luiza Brunet 
simplesmente escultural

mo “razoável”.  

COLUNISTAS

Marcone Formiga 
Já que o tema está tão 
atual, seguem quatro 
frases sobre corrupção, de 
anônimos desconhecidos, 
para uma reflexão do 
José Guilherme 
Woody Allen, 74, já tem 
um filme pronto para 
lançamento e outro em 
pré-produção, para 2011, 
depois deste. 
Paulo Castelo Branco 
Desde que o mundo é 
mundo que o ser humano 
usa algum tipo de droga. 
Os controles sociais, as leis, 
a justiça e a ação policial 
Cláudia Pereira 
Hoje fazem sete dias que 
você partiu. 
Silenciosamente, dormindo, 
você se foi. Elegante, 
esperou que chegássemos 
Carlos Chagas 
Ainda vai render esse 
episódio do dossiê que 
assessores da campanha 
de Dilma Rousseff iam 
preparando contra José 
Ney Lopes  
O processo eleitoral iniciado 
no país traz consigo a 
dança das pesquisas. Um 
tema difícil e complexo é o 
da regulamentação legal 
Walter Gomes 
Preocupação e ansiedade 
na social-democracia não 
faltam. Extrapolam o que 
se aceita como “razoável”. 
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1.403,00. Santa Catarina (R$ 1.037,00) e São Paulo (R$ 1.004,00) aparecem em 2° e 3° lugar, 

respectivamente. Na pesquisa se afirma, ainda, que profissionais formados neste tipo de educação têm até 

48,2% mais chances de obter um emprego do que aqueles com apenas o ensino médio. A indústria 

automobilística lidera o ranking dos setores que mais empregam profissionais técnicos. O estudo está 

disponível no site (www.fgv.br/cps). 

Espaço cidadão 

O Senai e a Secretaria de Trabalho do Distrito Federal (Setrab) deram início às inscrições para o 

preenchimento de 890 vagas gratuitas em cursos de qualificação oferecidos pelo programa Espaço Cidadão, 

o antigo A-Tenda Trabalhador, em Samambaia. Em vez de qualificações de 40h, como era ofertado antes 

da parceria com o Senai/DF, o programa agora capacitará estudantes em cursos com duração de 160 horas 

e aulas durante todos os dias. O Espaço Cidadão estará funcionando até o mês de agosto entre as quadras 

119/121 de Samambaia Sul, ao lado da Vila Olímpica e da Administração Regional da cidade. As inscrições 

devem ser feitas no local, mediante apresentação de documentos pessoais. Mais informações: 3223-4061. 
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Futebol Um país de chuteiras... 
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Avaliações Patrimoniais
Consultoria Patrimonial, Inventário Normas e 
Procedimentos para Sarbox  
www.cpcon.eng.br

Senai
Senai Contrata Profissionais! Faça Grátis Uma 
Busca de Vagas.  
www.Catho.com.br/Senai

Vagas Brasilia
Mais de 180.000 novas vagas. Seu próximo 
emprego está aqui.  
www.manager.com.br

Franquia Livraria Nobel
A Grande Campeã do Prêmio PEGN Melhor 
Livraria do BR em 2009.  
FranquiaNobel.com.br
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