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Notas

ENTREVISTA

Ativismo nas veias

Jornal Alô Brasília Quais os principais projetos
da ONG este ano?
CR - Esse ano, a ONG
completa dez anos de fundação. Estamos reestruturando
projetos de grande alcance
social, que obtiveram resultados significativos do ponto
de vista de conquistas sociais
e de promoção e defesa dos
direitos humanos para se
tornarem programas permanentes de excelência no aten-

dimento multidisciplinar aos
portadores do HIV/AIDS - a
exemplo do projeto “Direito
e Cidadania”, cujo objetivo
é prestar assistência judiciária
e orientação jurídica gratuita no campo do direito civil,
previdenciário, trabalhista e
administrativo às pessoas
vivendo e convivendo com
o HIV/AIDS. Outra importante iniciativa é o projeto
“Atenção às pessoas Vivendo com a AIDS”, que presta
atendimento psicológico ao
portador e seus familiares no
âmbito do DF e Entorno, com
mais de dois mil atendimentos realizados até o momento.
Estamos ainda ampliando o
projeto “Briquedoteca Uma
Ação PositHIVa”, que visa a
construção de brinquedotecas
para crianças em tratamento
da AIDS em hospitais da rede
pública de saúde referência no
tratamento da AIDS. O projeto tem como madrinha a mãe
do cantor Renato Russo, que
o apóia financeiramente por
meio da Legião Urbana Produções Artísticas e Musicais
Ltda.; e como padrinho, o
dono da Mattel e fabricante
da boneca Barby no mundo,
o militante da luta contra a
AIDS, Joe Cristina, que também é presidente da CAAF
- Children Affected by AIDS
Foundation, com sede em Los
Angeles/CA. A grande novidade para esse ano é também
a ampliação dos atendimentos
odontológicos para crianças
afetadas pela AIDS, prestados pelo Instituto Brasileiro

de Saúde Odontológica (IBS)
e pela Associação Brasileira
de Odontologia - Seção DF
(ABO-DF).
Jornal Alô Brasília - Mobilizar o empresariado para
esta causa tem sido difícil?
Comente um pouco sobre
isso.
CR – Sim, sem dúvida
alguma. Convencer e sensibilizar o empresariado
no sentido de que a AIDS é
uma doença crônica tratável, como diabetes e hipertensão, e que não existe mais
aquele doente frágil, careca
e magrinho, é um desafio.
A AIDS no local de trabalho tem sido uma das maiores demandas que a ONG
tem enfrentado nos últimos
anos. O preconceito e a discriminação que permeiam
o convívio social dos portadores do HIV/AIDS são os
maiores obstáculos para a
reinserção do soropositivo
no mercado formal de trabalho. Em contraponto a tudo
isso, a Amigos da Vida possui hoje um pool de empresas que apóiam os seus projetos e atividades, a exemplo
da Rede de Laboratórios Sabin, Grupo Brasfort, Grupo
Brasfix/Osteofix, Mattel do
Brasil, entre outras. Essa situação me leva a crer que o
empresário apóia a luta contra a AIDS, mas, com exceção
dessas empresas que mencionei, eles não querem um portador do HIV/AIDS no seu
quadro funcional.

Concessionária Iros
Motos em Taguatinga

Finalmente, foi inaugurada a nova
Rodoferroviária do DF, com 40 mil metros quadrados e capacidade de atendimento de 140 mil passageiros por mês.
O empreendimento é um passo grande, tendo em vista
que quem chegava, até então, na cidade tinha a pior impressão possível, dada a decadência do antigo espaço.

Teve início esta semana a eleição popular de
dois finalistas do Concurso Miss e Mister Comerciários 2010. A ação é realizada pelo Sindicato dos
Comerciários do DF e busca contribuir para elevar
a auto-estima do úblico representado pela entidade.
Os escolhidos pelo público se juntarão aos nove homens e nove mulheres escolhidos pelos jurados na
semifinal para disputar a última etapa. A votação
pode ser feita pela internet (www.sindicomdf.com.
br) e vai até o dia 8 de agosto. Ao todo, o prêmio
chega a R$ 22 mil. Centro e vinte comerciários do
DF se inscreveram no concurso.

Agenda
Christiano Ramos,
presidente da
ONG Amigos da Vida

tenção: divertir e informar.
Após diversas pesquisas,
Andrei procurou questões
interessantes ligadas a várias
áreas do conhecimento como
Biologia, História, Tecnologia, Esportes, etc. A narrativa
deixa clara a seriedade das
pesquisas realizadas pelo autor,
mas sem perder o bom humor,
proporcionando cultura e diversão instantânea.

Congresso da Abrasel
O Meilleur Ouvrier de France, Philippe Gobet,
membro da Academia Francesa do Chocolate e atual diretor da Lenôtre de Paris, considerada a melhor
escola de confeitaria da Europa, estará em Brasília
para participar do 22º Congresso Abrasel. Durante o
evento, realizado entre os dias 18 e 20 de agosto, no
Centro de Convenções Ulysses Guimarães, o chef irá
ministrar aulas na área gastronômica do IESB.

Prêmio Top de Vendas
e Marketing 2010

Você não nasceu sabendo Curiosidades para aumentar
seu conhecimento geral
Autor: Andrei Winograd
Editora: Matrix
Páginas: 256
Preço: R$ 32,00

EXTREMIDADES
NOVA RODOFERROVIÁRIA

O ParkShopping traz, entre os dias 29 de julho e
1º de agosto, a sua tradicional Liquidação do Lápis
Vermelho. Realizada há quase 30 anos nos 13 shoppings da rede Multiplan, a liquidação promete elevar as vendas em 15% na comparação com o mesmo
período do ano passado. “Quem sai ganhando é o
cliente, que pode aproveitar os produtos de qualidade por um preço muito mais em conta”, afirma
Marcelo Martins, superintendente do ParkShopping.

Beleza no comércio

Você não nasceu sabendo
Curiosidades para aumentar seu conhecimento geral
fruta? Para responder de forma
bem humorada essas e outras
curiosidades do cotidiano, o autor Andrei Winograd escreveu o
livro “Você não nasceu sabendo.
Curiosidades para aumentar
seu conhecimento geral”, lançamento da Matrix Editora. Dando continuidade ao sucesso do
livro (F)utilidades publicado em
2006, também pela Matrix Editora, o autor mantém a mesma in-

Promoção Lápis
Vermelho de volta

Jornal Alô Brasília - O que
você diria para quem descobre
hoje ser portador de HIV?
CR - É de fundamental importância que a pessoa que se
descubra portadora do HIV/
AIDS deve selar a paz com a
doença e aceitar com resignação a nova condição de soropositivo. A AIDS não é mais
uma sentença de morte é apenas uma limitação de vida.

leitura obrigatória

Em algum momento do dia,
nos deparamos com questões
que parecem ser bem resolvidas
em nossas mentes, mas que, na
verdade, não sabemos respondêlas com convicção. Por exemplo,
já pensou no motivo de a humanidade não ter acabado, sendo
que Adão e Eva só tiveram filhos
homens? E o sal de fruta que
tomamos para aquele mal estar, realmente possui sal? E tem

Taguatinga acaba de ganhar mais uma concessionária, desta vez da Iros Motos. A Vento Motos – como
foi denominado o empreendimento – também contará com oficina autorizada, serviços de manutenção,
venda de peças e todo o suporte necessário. A garantia das motos e scooters Iros é de um ano com quilometragem livre. A loja fica na CSD 06 Lotes 12/14
Taguatinga-DF. Funciona de segunda a sexta-feira,
das 8h às 19h; e aos sábados, das 8h às 14h. A oficina
possui horários diferenciados: de segunda a sextafeira, das 8h às 18h; e aos sábados das 8h às 12h.

   Jornal Alô Brasília Quem quiser ajudar tem que
fazer o que?
CR - Entrar em contato
conosco, por telefone ou pessoalmente, na sede da ONG.
A pessoa pode ajudar contribuindo com recursos ou
trabalho voluntariamente em
algum de nossos projetos.

telmo ximenes

N

atural de João Pessoa (PB), Christiano
Ramos é advogado e
dirige há nove anos uma das
ONGs mais importantes de
defesa e apoio a portadores
do vírus HIV. Após cumprir
seu primeiro mandato como
presidente do Fórum AIDS do
Distrito Federal, fundou 23 em
agosto de 2000 – com ajuda de
amigos e defensores dos Direitos Humanos – a Amigos da
Vida, cuja proposta tem sido,
deste então, prestar serviços
e cuidados aos portadores do
HIV/AIDS e seus familiares
no âmbito do Distrito Federal e Entorno. A ONG nasceu
dentro do Hospital Dia/Centro de Saúde nº 01, na 508 Sul.
Hoje, ocupa uma estrutura de
100 metros quadrados, com
espaço para atendimento psicológico e jurídico, no Centro
Clínico Sudoeste, no Setor Sudoeste. Ao jornal Alô Brasília,
o presidente da ONG Amigos
da Vida, que completar no
mês que vem dez anos, concedeu a seguinte entrevista:

"

Reconhecer o empreendedorismo feminino é o objetivo do Prêmio Sebrae Mulher de Negócios, que chega
a 7ª edição em 2010. A premiação é o reconhecimento às mulheres que transformaram
seus sonhos em realidade e hoje são exemplos de vida.

Jornal Alô Brasília

Segurança no plano piloto
Levantamento da Polícia revela que
a média de roubos a estabelecimentos
comerciais na Asa Norte é de quatro
por dia. A Secretaria de Segurança do
DF registrou, em todo DF, de janeiro a abril deste ano, 806
roubos (quando a vítima é rendida) e 1.283 furtos (sem o
uso de violência) a comércios no DF.

O profissionalismo do mercado imobiliário do
Distrito Federal foi destaque no 2º Top de Vendas
e Marketing. Entre vencedores da competição promovida pela Associação dos Dirigentes de Vendas
e Marketing do Brasil (ADVB-DF), estão os projetos
“Living Superquadra Park Sul”, da JC Gontijo; e o
lançamento “Rossi Speciale”, da Beiramar Investimentos Imobiliários. Outro case vencedor foi o
“Shopping ID”, que é especializado em arquitetura
de varejo, móveis e artigos para decoração.

19º Centro-Oeste Tur

A Promove Eventos Especiais realizará no dia 5
de agosto, a 19º Centro-Oeste Tur – Salão de Negócios Turísticos, no Hotel Nacional. O evento reunirá
mais de 200 expositores dos segmentos de resorts,
redes hoteleiras, companhias aéreas, receptivos,
além de operadoras nacionais e internacionais. As
inscrições são restritas a convidados, agentes de viagens e imprensa e podem ser feitas pelo site www.
promoveeventosgo.com.br.

