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CULTURA
Centro de
treinamento será
inaugurado no dia 28

ANNA MARINA
>>anna.marina@uai.com.br

copia é a melhor maneira de tratar as
doenças abdominais cirúrgicas. No entanto, poucas mulheres podem se beneficiar dessas técnicas pela carência de
profissionais habilitados para executálas. Esse curso vai proporcionar um
treinamento de alta qualidade para cirurgias de todos os níveis para médicos
de todo o país”, explica Claudio Crispi.
Trata-se de mais um serviço que a
Suprema implanta em Juiz de Fora,
possibilitando a formação e a qualificação de profissionais. Com isso, o Hospital e Maternidade Therezinha de Jesus
passará a oferecer procedimentos de
primeira qualidade à população, com
profissionais gabaritados ajudando a
promover a saúde no município.
Ricardo Campello, diretor de Infraestrutura da Suprema, ressalta: “O
nosso câmpus inspira o ensino por ser
um local agradável e com grande área
verde, que favorece a imersão. Os médicos que vierem fazer o curso vão encontrar uma facilidade enorme de logística e um centro de treinamento que
vem recebendo os requisitos mais modernos do país”.

Juiz de Fora dá exemplo
multimídia que vai transmitir e receber
aulas e cirurgias de todo o mundo. Essa
troca de informações e técnicas é de fundamental importância para médicos e
estudantes. Será também um centro de
referência no treinamento de profissionais e atendimento a pacientes com endometriose, doença silenciosa que vem
causando devastação no organismo feminino e está virando caso de saúde pública no país. Uma das principais consequências da endometriose é a infertilidade. Cerca de 50% dos casos de infertilidade mundial nas mulheres são causados pela doença, que atinge 15% da população feminina entre 15 e 45 anos.
Sob a coordenação geral do especialista Claudio Crispi e a coordenação
científica do professor Marco Aurélio
de Oliveira, os cursos de pós-graduação
terão a duração de um ano; e os de
aperfeiçoamento, de dois a três dias. “Já
está comprovado que a videolaparos-

SAGITÁRIO (22/11 A 21/12)
O excesso de imaginação pode levá-lo a
julgar inadequadamente as intenções do
outro. É tempo de ser racional, evitando
erros de avaliação.

CÂNCER (21/6 A 22/7)
Por mais que você se sinta seguro sobre suas
escolhas, este pode não ser o melhor
momento para decisões definitivas. Perceba
suas dificuldades. Não se precipite para não
se arrepender depois.

ESCORPIÃO (23/10 A 21/11)
As mais loucas fantasias podem ser bem
aproveitadas. Elas sempre têm algo a
dizer sobre você mesmo. Deixe a
imaginação fluir. Surpreenda-se com os
benefícios da criatividade.

PEIXES (20/2 A 20/3)
A virtude da compaixão e o desejo
de poder ajudar os outros podem
estar fortalecidos hoje. É tempo de
usar a intuição e a empatia para ouvir
o que os outros têm a dizer.
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Recado
“É coisa boa para pessoa de poucas letras ler livros de citações.”
■ WINSTON CHURCHILL

Entre confetes e serpentinas
Pronto pra entrar na folia? Ao lado
da fantasia charmosa, dos confetes e
serpentinas, reserve um espacinho
pro português nosso de todos os dias.
Escreva carnaval assim, com inicial
minúscula. Por quê? Por motivo pra
lá de prosaico. A festa é pagã. Entra no
bloco de ano-novo e réveillon.

Apressadinhos
Vamos combinar, moçada? No duro, no duro, o carnaval começa no sábado. Mas quatro dias é muito pouco
pra quem dança como louco. E daí?
No país do jeitinho, dá-se um jeito. Espicha-se a festa. O puxadinho traz à
passarela prefixo pra lá de produtivo.
É pré, que dá à luz pré-carnaval.
O pré tem manhas no emprego.
Ora se usa com hífen, ora sem: pré-escola, pré-vestibular, pré-estreia, mas
preanunciação, preaquecer, precogitar, precondição, predefinido, predelineado, predeterminado, predisposto,
preestabelecido, preexistente, prefigurado, prefixado. As causas do emprego de um e outro são pra lá de obscuras. Na dúvida, consulte o dicionário.
Ele tem a resposta na ponta da língua.

Eu sou o poder
Nos dias de folia, o cetro e a coroa
mudam de mãos. O gordo e alegre
Rei Momo comanda os festejos. Como rei, tem majestade. A palavra, na

origem, quer dizer poder. Daí por que
Sua Majestade faz exigências. Uma
delas: a grafia correta da polissílaba e
filhotes. Todos se escrevem com j
sim, senhores: majestade, majestoso,
majestático e cia. sangue azul.

Cabeça virada
Ops! Só de pensar, o carnaval vira a
cabeça de gregos, troianos e baianos. A
imaginação voa. No percurso, deixa os
cuidados pra lá. É o que se viu no Correio Braziliense de ontem. Eis o título:
“Tempestade de granizo amassa bico
de avião”. No texto, o repórter escreve:
“A força da turbulência foi tão grande
que amassou o nariz do avião”. Alexandre Garcia leu. E comentou: “Avião
não tem bico. Tem nariz”.

Campanha
Deitar e rolar na avenida? Pra lá de
legal. Mas preocupa o Ministério da
Saúde. Com razão. A moçada se descuida do sexo seguro. Campanhas invadem jornais, rádios, tevês e a internet. Outdoors exibem o alerta em ruas
e avenidas. O HIV é o grande vilão. Trata-se do vírus da imunodeficiência humana. A sigla se escreve com as três letras maiúsculas. Por quê?
As siglas têm manhas. Entre elas,
sobressai a grafia. Conhece? Ei-las:
1. Todas as letras grandonas caso
a sigla tenha até três letras ou se pronuncie letra a letra. Assim: PM (Polícia Militar), PT (Partido dos Trabalha-

dores), UTI (unidade de terapia intensiva), ONU (Organização das Nações Unidas), PSDB (Partido da Social
Democracia Brasileira), BNDES (Banco Nacional do Desenvolvimento
Econômico e Social).
2. Só a inicial grandona nos demais casos: Detran (Departamento
de Trânsito), Proagro (Programa de
Garantia da Atividade Agropecuária),
Bacen (Banco Central), Masp (Museu
de Arte de São Paulo).
O plural? Um essezinho dá o recado: PMs, UTIs, Detrans, Bacens.

Leitor pergunta
Gosto de notícias. Por isso não ouço
música no carro. Aproveito a viagem
para saber as novidades. Mas uma fala
me machuca os ouvidos. Ao anunciar
programas, a CBN repete e repete “a
partirde11horas,apartirdesetehoras,
a partir de 20 horas”. O que me diz?
■ José Ricardo, Brasília
As construções linguísticas são
como as pessoas. Algumas convivem com a solidão. Outras precisam
de companhia. A indicação de horas
se enquadra no segundo caso. O número vem sempre – sempre mesmo
– acompanhado de artigo (às 20 horas, a partir das 11h, desde as 7h, das
8h às 18h). A CBN não dá bola pra
exigência. As horas choram. Os ouvintes também.
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Categoria do automobilismo em As do gato
que pilotos dirigem Principal são sete
caminhões compos- rio da
(Folcl.)
tos apenas de cabine África Ocidental
O da
ABL foi
Machado
de Assis

Dispositivo mecânico de
tração ou
elevação
Placa-(?),
peça do
computador
Divisão
do prédio
hospitalar

Gloria
Stefan,
cantora
cubana

M Ã

Acontecimento
casual
trágico
Cobertura
de lona para espaços
abertos

A região
mais industrializada do país
A verde
simboliza
a
esperança
Coautor do "Manifesto Comunista"
Colar usado para se
rezar o terço (Catol.)
BANCO

Variedade
de uva
Abalar com
pancada

E

Cada movimento
feito no
origami

Belém e
Manaus,
quanto
ao clima

Afixos existentes
em "entristecer"
"Natural de",
em "cipriota"

Barco inflável usado em salvamento
A aviação
inglesa
Desejo
sexual

Artur
Xexéo,
jornalista
e colunista

Modelo de
empresas
Tudo,
em inglês

Sensação
causada
pela
pimenta

Circundar
o terreno
O peixe,
no sushi
Captura;
conquista

Fato não
admitido
pelo perfeccionista

O som do
"ph" em
palavras
inglesas
Conselho
Regional
de Odontologia

Lasar
Segall,
pintor de
"Pogrom"
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Solução

I

AQUÁRIO (21/1 A 19/2)
Você pode ter sentimentos desagradáveis,
sentindo-se obrigado a vivenciar
o seu lado negativo. Encontre
o equilíbrio entre o que você é e o
que pensa que deveria ser.

V

LIBRA (23/9 A 22/10)
Neste momento, você pode estar vivenciando
algum sentimento de culpa relacionado a
acontecimentos passados. É tempo de
repensar o que ficou guardado.

SOLUÇÃO ANTERIOR

P

GÊMEOS (21/5 A 20/6)
Mesmo que esteja rodeado de pessoas, o
sentimento é de solidão e isolamento. Não
leve as emoções tão a sério, porque tudo
parece ser pior do que realmente é.

CAPRICÓRNIO (22/12 A 20/1)
Por andar dando muita atenção ao
trabalho, você tem se esquecido de
outros compromissos importantes.
Averigue o porquê da insatisfação
em sua vida pessoal.

A
F

VIRGEM (23/8 A 22/9)
Talvez este seja o momento de
aproveitar para passar a limpo
mágoas e ressentimentos, recuperando
o equilíbrio e a leveza. Reconsidere o
jeito como leva as relações.

S

TOURO (21/4 A 20/5)
Ao se arriscar, você tem mais chance de ser
bem-sucedido naquilo que deseja. Do
contrário, pode ficar apenas no campo
das hipóteses. A ousadia costuma trazer
boas oportunidades.

Para jogar basta
completar cada linha,
coluna e quadrado 3 x 3
com números de 1 a 9.
Não há nenhum tipo de
matemática envolvida.
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LEÃO (23/7 A 22/8)
Em vez de tentar se diferenciar das pessoas
para ser notado, talvez o mais adequado
seja procurar se nutrir junto das boas
relações. Desfrute da convivência com
quem está a seu lado.
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ÁRIES (21/3 A 20/4)
Apesar da dedicação dispensada aos
relacionamentos, você sente que algo não vai
bem. É tempo de entender que, às vezes, o
que lhe dá conforto pode não ser confortável
para o outro.
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HORÓSCOPO

3/all — raf. 5/níger — polia — toldo — vidas. 6/libido. 8/karl marx. 12/fórmula truck.

Juiz de Fora sempre foi um marco
de cultura, basta lembrar que o Museu
Mariano Procópio é o mais antigo de
Minas. Agora, a cidade volta a tomar a
dianteira de um programa médico específico para tratar doenças femininas,
abrindo o primeiro curso de pós-graduação em ginecologia, cirurgia geral e
aperfeiçoamento avançados. A novidade é fruto da parceria da Faculdade de
Ciências Médicas e da Saúde de Juiz de
Fora – Suprema com o Instituto Crispi
de Cirurgias Minimamente Invasivas.
No dia 28, será inaugurado um dos
mais modernos centros de treinamento em cirurgia laparoscópica das Américas, onde serão ensinadas técnicas de
intervenções minimamente invasivas.
Os alunos poderão realizar treinamento em simuladores e cirurgias in vivo.
O novo centro, além de totalmente
montado com equipamentos de última
geração, terá um moderno auditório

