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O objetivo da reeleição é dar continuidade aos projetos iniciados, proporcionando bem estar, qualidade de vida e qualificação profissional aos empresários e comerciários do DF

notas

ENTREVISTA

Fisioterapeutas bem representados

Como está o mercado de Fisioterapia no Brasil?
Roberto Cepeda: O mercado é extremamente amplo. O que falta é incentivo do Estado para acolher os profissionais da Saúde dentro do Sistema Único
de Saúde (SUS). É dever do Estado assistir, de forma gratuita, aos 180 milhões
de brasileiros. Esse serviço é ofertado de
maneira precária e ainda existem pessoas desassistidas pelo governo federal.
A falta de equipes multiprofissionais

Qual é o principal obstáculo para
o maior desenvolvimento da profissão
no Brasil ?
RC: O entendimento que as pessoas
têm da Fisioterapia e da Terapia Ocupacional ainda é restrito. A amplitude e o
objeto de trabalho é gigantesco. Ambas
atuam em todas as idades e disfunções
que o corpo humano pode ter. Outro
fator importante é a necessidade de
reconhecimento e valorização desses
profissionais. Infelizmente, ainda temos condições de trabalho que ferem a
dignidade e interferem diretamente no
atendimento.
O que o Coffito tem feito em prol
do reconhecimento da profissão?
RC: O trabalho do Coffito é dedicado à valorização, dignidade e
reconhecimento da Fisioterapia e da
Terapia Ocupacional. Baseados nessas premissas, buscamos promover
eventos científicos, acompanhar e pro-

Vôo direto liga Brasília ao Peru
A partir de agosto, a Lan Airlines passará a ofertar vôos
para cidades peruanas, com três freqüências semanais: segundas, quartas e sábados. O LP 2773 partirá da capital
às 00h50, chegando a Lima às 7h05. Já na volta, o LP 2772
sairá da capital peruana às 8h30, aterrissando em Brasília
às 11h05. A partir de Lima, o passageiro terá à disposição
outras conexões para destinos internacionais, como Cidade
do México e Cancun (México), Punta Cana (República Dominicana) e Miami (Estados Unidos).

por projetos de lei que vão desencadear uma melhor valorização e inserção
das profissões. Além de estabelecer
parcerias com associações e convênios
com o Ministério da Educação, para o
reconhecimento e o acompanhamento
da formação dos profissionais, o Conselho Federal assessora a Agência Nacional de Saúde Suplementar para o
desenvolvimento de normas técnicas
relacionadas à Saúde da população.

Concurso premia craques na bola
Crianças e adolescentes entre 10 e 16 anos tiveram até
ontem (dia 13) para se inscrever no concurso cultural “Meu
craque vai pra Copa”, patrocinado pela Sony. Os dois craques que mais vezes quicarem a bola com os pés, os joelhos
ou a cabeça, sem deixar cair no chão, embarcam em uma
viagem de quatro dias, com acompanhante, para Port Elizabeth, na África do Sul. Mais informações podem ser obtidas pelo site www.sony.com.br/meucraque ou diretamente
na loja da Sony Style do ParkShopping, em Brasília.
foto: divulgação

O

e a escassez de contratação ajudam a
agravar esse quadro. O ideal seria que
houvesse uma maior inserção de profissionais no SUS, incluindo mais Fisioterapeutas e Terapeutas Ocupacionais
que, além de atuarem no tratamento de
doenças, trabalham na prevenção e promoção da saúde.

Roberto Cepeda,
presidente do Conselho
Federal de Fisioterapia e
Terapia Ocupacional – Coffito

leitura obrigatória

A Lei do Triunfo para o século 21
É certo de que a concorrência do mercado corporativo é cada dia mais feroz e
possuir cursos de graduação,
MBA ou dominar outros idiomas não bastam. Na sociedade atual, a diferença entre
uma pessoa bem-sucedida
e outra mediana está nos resultados que obtém. Diante
disso, muitos se perguntam:
como chegar à excelência de
resultados? Por que alguns
são bem-sucedidos na carreira, nas finanças, nos relacionamentos familiares e sociais
e outros (a maioria) não?
Jamil Albuquerque, em seu
livro ”A Lei do Triunfo para

o Século 21”, explica que as
pessoas bem-sucedidas são as
denominadas Master Mind,
que têm desempenho acima
da média, visto que tem um
objetivo bem definido. “Napoleon Hill pesquisou durante 20 anos os grandes líderes
dos Estados Unidos e chegou
a conclusão que essas pessoas
tinham em comum o que ele
denominou de As 17 leis do
Êxito”, explica o autor. Pessoas como Andrew Carnegie
(denominado rei no aço no século 18), Henry Ford (fundador da Ford) e Theodore Roosevelt (Presidente dos Estados
Unidos entre 1901 e 1909)

têm virtudes e competências
semelhantes que os fizeram
triunfar. “Uma das competências encontradas por Hill
em sua pesquisa é que esses
triunfadores sempre terminam aquilo que começam.
Quantas pessoas terminam
aquilo que começam? Muitas,
no primeiro ou segundo obstáculo dizem para elas mesmas que aquilo não vai dar
certo e desistem, lamentando
que a vida é injusta. Poucas
pessoas chegam ao êxito. Portanto o outro é bem-sucedido
não por uma questão de sorte,
e sim porque ele vai atrás do
que quer”, afirma.

A Lei do Triunfo para o século 21
Autor: Jamil Albuquerque
Editora: Napoleão Hill
Páginas: 264
Categoria: Psicologia Positiva
Ano: 2010
Edição: Segunda
Preço sugerido: R$24,90

FLANELINHAS em brasília

Estudo feito pelo Ministério do Esporte
indica que a Copa do Mundo de 2014 vai
gerar R$ 183 bilhões para a economia brasileira,
num período de dez anos, a partir de 2010 até
2019.

Um problema cada vez mais sério vem
se tornando a atividade dos flanelinhas que
atuam nos estacionamentos da região central
de Brasília. O motorista é quase obrigado a pagar pelo
espaço público. Caso contrário, corre o risco de ver seu
automóvel riscado ou danificado de alguma forma.

A Confederação Nacional dos Trabalhadores no Comércio
(CNTC) realiza entre os dias 24 e 26 de maio, em seu Centro de
Eventos e Treinamentos, na 902 Sul, em Brasília, a terceira edição do 3º Congresso Nacional dos Trabalhadores no Comércio
e Serviços. O encontro reunirá mais de 700 representantes de
federações e de sindicatos de todo o Brasil. No último dia do
encontro, será aprovado o Plano de Lutas da CNTC.

Trabalhadores
reunidos em Brasília II
Ao todo, seis assuntos serão discutidos no congresso:
“Conjuntura Econômica e os Desafios dos Trabalhadores”;
“O Papel da Mulher Trabalhadora na Sociedade Atual, no
Movimento Sindical e a Questão de Gênero”; “A Regulamentação da Categoria Comerciária”; “Megafusões no Setor
do Comércio e Serviços e Reflexos para os Trabalhadores”;
“Previdência Social; Segurança e Saúde no Trabalho” e “Redução da Jornada, Banco de Horas e Horas Extras”.

Bsb in Lux
é lançado esta semana
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Empresa 	Sede 	Faturamento em 2009 (R$)

	SP
	SP
WAL-MART BRASIL LTDA 	SP
GBARBOSA COM. LTDA	SE
CIA ZAFFARI COM. IND 	RS
CIA BRAS. DE DISTRIB.

CARREFOUR COM IND LTDA

26.223.022.075
25.622.503.320
19.725.992.335
2.491.178.311
2.110.000.000

TOTAL DA 5 MAIORES: 76.172.696.041

FONTE: Abras

de 17,5% no faturamento das
20 maiores redes supermercadistas do Brasil. Confira na
tabela ao lado:

Dos R$ 4 bilhões destinados ao Fundo Constitucional do
Centro-Oeste (FCO), para este ano, o Distrito Federal tem disponível R$ 789 milhões, o equivalente a 19% dos recursos. A
novidade é que, em 2010, o dinheiro precisa ser todo utilizado até 31 de agosto, por conta das eleições. Para ajudar a
divulgar o FCO entre os empresários da cidade, o GDF contará este ano com o apoio do Sebrae-DF. A meta é atingir 10
mil empreendedores por meio do Programa de Mobilização
para Formalização do Empreendedor Individual e Acesso aos
Serviços Financeiros.

Trabalhadores
reunidos em Brasília I

efeitos da copa na economia

O 33º Ranking Abras 2010,
elaborado pela Associação
Brasileira de Supermercados
(Abras), aponta uma elevação

Recursos do FCO
até 31 de agosto

AGENDA EMPRESARIAL

EXTREMIDADES

Ranking das maiores redes
supermercadistas do país

"

Brasília, 14 a 16 de maio de 2010

flavioresende@terra.com.br

paranaense Roberto Cepeda
atua no Sistema Coffito/Crefitos
desde 1998. Seu primeiro cargo
na instituição foi de diretor financeiro
do Conselho Regional de Fisioterapia e
Terapia Ocupacional (Crefito) do estado
do Paraná, onde, posteriormente, também foi presidente. Em 2008, assumiu a
Presidência do Conselho Federal de Fisioterapia e Terapia Ocupacional (Coffito) para a gestão 2008-2012. À frente da
entidade, Cepeda ressalta a importância
da valorização profissional, insiste na
necessidade de inserção da profissão no
SUS e promete continuar lutando pelos
interesses da categoria de Fisioterapeutas e Terapeutas Ocupacionais. Para falar um pouco sobre o assunto, o presidente concedeu a seguinte entrevista a
esta coluna.

Adelmir Santana,
presidente reeleito esta semana na Fecomércio-DF

Um dos eventos mais aguardados do ano na área de
bem estar, saúde e beleza foi lançado esta semana, na Unique Palace, ao lado da Ponte JK, em Brasília. Trata-se do Bsb
InLux, promovido pela Top Santé Consultoria e pela Associação Brasileira de Profissionais da Promoção da Saúde e
Bem-Estar, que ocorrerá no Centro de Convenções Ulysses
Guimarães, de 19 a 21 de setembro.

