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NOVOS EMPREENDEDORES
Entrevista

Maria Luiza Santos Silva - Psicóloga
Ela já foi bailarina
clássica. Formou-se, inicialmente, em Educação
Física. Mas alguns anos
depois, migrou de atividade. O tempo passou, e
novas mudanças vieram.
Encontrou realização pessoal mesmo na Psicologia,
área que, direta ou indiretamente, sempre permeou
a sua vida. Isso porque
agora tem “condições de disponibilizar os
conhecimentos adquiridos para ajudar as
pessoas”. O perfil relatado acima sintetiza
a história profissional da psicóloga Maria Luiza Santos Silva, que acumula hoje
o cargo de gestora em Desenvolvimento
Empresarial numa organização nacional
paralelamente aos atendimentos que realiza em seu Consultório de Psicologia,
no Brasília Shopping, focado em orientação vocacional e profissional. “Observar,
apoiar e facilitar a busca de soluções foram atividades que sempre me acompanharam. Penso que a escolha da profissão
é um momento significativo na vida da
pessoa e colaborar nesse processo, para
apoiar uma escolha mais consciente, é
atuar para promover a profilaxia e a saúde
mental por meio da Psicologia”, conta a
carioca de 50 anos, pós-graduada em Educação à Distância, com Especialização em
Administração de Recursos Humanos
e formação em Terapia e Hipnose Eriksoniana. Ao Jornal do Planalto, Maria
Luiza concedeu a emocionante entrevista,
cuja síntese pode ser interpretada a partir
da frase que evidencia a forma como ela
acredita ser uma possibilidade do indivíduo lançar-se ao novo e, conseqüentemente, alçar vôos cada vez maiores: “O
rumo de nossa vida vai se alterando enquanto fazemos escolhas, considerando, é
claro, as possibilidades que nos aparecem.
Vida é fazer todo sonho brilhar. Sempre é
tempo de retomar sonhos adiados”.
Jornal do Planalto: O que te
fez empreender e lança-se em
um novo desafio profissional,
com a abertura do consultório?
Maria Luiza Santos Silva: Como já
mencionei a Psicologia sempre permeou
minha vida e na adolescência essa era a

formação a qual pretendia
me dedicar, mas minha
vida tomou outros rumos
e tive que me adequar e
fazer redirecionamentos.
Logo que foi possível retomei meu objetivo. As
atividades na organização
em que trabalho não me
realizavam plenamente e
pensando na futura aposentadoria, me angustiava
a ideia de não ter uma atividade a qual
me dedicar quando esse momento chegasse. Iniciei um processo de reflexão
sobre o que faria quando deixasse a empresa e busquei na Psicologia uma área de
atuação para me dedicar e colocar meus
conhecimentos acumulados em benefício de pessoas. Mas essa atividade é tão
empolgante que a iniciei mesmo antes da
aposentadoria e concretizar isso me trouxe muita satisfação pessoal.
O que torna o seu
trabalho diferente?
- O trabalho que desenvolvo no consultório tem uma abrangência maior do
que geralmente se encontra no mercado.
É constituído de atividades que apóiam o
processo de escolha. Não se limita apenas
à aplicação de testes. Promovem o autoconhecimento, o mapeamento de interesses,
identificação de aptidões, pesquisa sobre
as diversas profissões e informações sobre
o mercado de trabalho. Visitar instituição
e local de trabalho que surge no escopo de
interesse profissional do jovem, também
faz parte do meu protocolo de trabalho.
O que você diria para
quem está começando?
- Trabalhar com pessoas exige muito cuidado, respeito e dedicação. Estudo
contínuo, participação em eventos para
manter-se atualizado, prática sempre pautada na ética, apoio de supervisão para
tratar de casos mais complexos, muita determinação e planejamento. Vida é fazer
todo sonho brilhar. Sempre é tempo de
mudar o rumo da vida. Resolvi fazer isso
ajudando pessoas a fazerem o mesmo.
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BRASÍLIA EM NÚMEROS
Brites no GDF
O ex-presidente da
Associação
Comercial
do DF e atual presidente
da Câmara do Comércio
Brasil Portugal, Fernando
Brites, acaba de assumir a
Subsecretaria de Desenvolvimento Econômico do DF, em substituição a Adriano Cassanello, que passou
a responder, desde o final de novembro,
pela Secretaria, até então comandada por
Paulo Octávio. Brites é empresário há 30
anos em Brasília e dirige a Futura Móveis
Ergonômicos.
foto: Telmo Ximenes

Parabólica Econômica

Metrô-DF
Novos horários em Dezembro
O Metrô do Distrito Federal terá mudança em seu horário de funcionamento,
durante os finais de semana e feriados de
dezembro. Nos dias 12 e 13 e 19 e 20, o
Metrô funcionará das 7h às 23h30. Dia
24, véspera de Natal, os trens entrarão em
operação às 6h e seguirão até as 20h. Já no
Natal, dia 25, não haverá funcionamento.
Dia 31, véspera do ano novo, ao contrário,
haverá funcionamento ampliado: os trens
vão rodar das 6h às 3h do dia 1º de janeiro.
Outra novidade são os eventos previstos
para o mês: Feira de Artesanato, apresentação de corais de Natal, exposição “No
Caminho de Zumbi” e uma apresentação
da banda PM, na estação da feira do Guará. E o melhor: tudo de graça.
Vem aí o Complexo Rodo-Metroviário
Quem trabalha ou passa pela avenida
W3 já começou a ver a movimentação. É
que o Consórcio Brastram, contratado pela
Companhia Metropolitana do DF para realizar as obras do Metrô Leve (VLT) na
cidade, deu início à execução do novo
Complexo Rodo-Metroviário, no final da
W3 Sul, próximo ao Setor Policial Sul. De
acordo com o secretário de Transportes,
Alberto Fraga, Brasília será a primeira cidade da América Latina a ter um metrô
leve, hoje um dos sistemas de transportes
mais modernos do mundo. Desde o último
dia 7 de dezembro, o tráfego na região será
desviado para permitir a circulação normal
nos dois sentidos. E dois conjuntos de semáforos serão instalados no local.
DF Digital entrega certificações
O programa DF Digital, da Secretaria de
Ciência e Tecnologia do DF, promove este
mês uma série de cerimônias de formatura, onde serão entregues as certificações de
conclusão dos cursos de capacitação digital
e qualificação profissional aos mais de sete
mil alunos matriculados este ano. O DF Digital - considerado o maior programa públi-

co de inclusão digital, social e tecnológica
do país – já atendeu 130 mil pessoas. Além
de capacitação em informática, o programa
oferece 70 cursos profissionalizantes, que
vão de porteiro a recepcionista.
Mais ecopontos
A Reciclanip, entidade voltada para a
coleta e destinação de pneus inservíveis
(aqueles que não têm mais condições de
serem utilizados para circulação ou reforma), fortalece seu programa de reciclagem com a instalação de mais 12 pontos
de coleta distribuídos pelo país: Adamantina, Itu e Araras, no estado de São Paulo;
Chapecó e São José, em Santa Catarina;
Araguaína, no Tocantins; Colatina, no Espírito Santo; Teixeira de Freitas, na Bahia;
Três Corações, em Minas Gerais; Sinop,
em Mato Grosso e Glória de Dourados,
em Mato Grosso do Sul. Além disso, o
DF terá seu primeiro ponto, instalado em
Brasília, próximo ao Setor de Garagem
Norte. Com estes novos pontos, já são
437 em todo Brasil. Em cada um destes
locais, a Reciclanip recolhe e transporta
os pneus até as empresas de trituração ou
de reaproveitamento. A lista com todos
os pontos fica disponível no site da entidade, o www.reciclanip.com.br.
Novo Gigante I
As diretorias do grupo Pão de Açúcar
e da maior rede varejista do país, as Casas
Bahia, confirmaram no último dia 4 de dezembro a fusão das lojas de bens duráveis
- incluindo as marcas Extra Eletro e Ponto
Frio. O presidente do grupo Pão de Açúcar, Abílio Diniz, afirmou que não está
prevista alteração na política de preços
baixos que é praticada pelas Casas Bahia.
Novo Gigante II
A Hypermarcas acaba de anunciar a
finalização do acordo para aquisição do
Laboratório Neo Química, em transação
que cria o terceiro maior laboratório de
capital brasileiro e o quarto maior em
operação no País. A companhia, que já
era líder em medicamentos de isentos de
prescrição (OTC), celebra agora sua entrada no mercado de genéricos e similares
com a reconhecida marca Neo Química.
Fundado em 1959, o Neo Química foi
um dos primeiros laboratórios a obter registro para produzir e comercializar medicamentos genéricos no Brasil. Em 2009,
o laboratório inaugurou uma das mais
modernas fábricas do País, em Anápolis,
Goiás. O faturamento bruto anualizado
do Neo Química para 2009 totaliza R$
380 milhões, com EBITDA (lucro antes
de impostos, depreciações e amortizações) de cerca de R$ 95 milhões.

