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● Embora evitando críticas dire-
tas aos líderes autocráticos dos
países árabes, o ex-presidente
Luiz Inácio Lula da Silva aprovei-
tou um discurso em um fórum da
rede Al-Jazira para defender a
democracia e estimular os levan-
tes na região. “Quero demonstrar

minha solidariedade a todos
aqueles no Oriente Médio e em
outras partes do mundo que es-
tão lutando por democracia”, dis-
se Lula.

“Digo todos os dias no meu
país que não existe nenhuma cen-
sura pior para a mídia que o teles-
pectador, que o ouvinte das rá-
dios, que o leitor de jornais. Você
não precisa de censura estatal”,
disse Lula, que, no governo, ata-
cou a imprensa em repetidos dis-
cursos.

Kadafi fecha o cerco contra rebeldes
Com artilharia pesada, forças leais ao regime avançam sobre territórios perdidos e ditador se aproxima de vitória sobre opositores

EMILIO MORENATTI/AP

TENSÃO NO ORIENTE MÉDIO. Opositores em fuga

Lula elogia levantes
na região, mas evita
críticas a líderes

Fuga. Após sair da Líbia, homem deixa campo de refugiados perto da fronteira com a Tunísia

Lourival Sant'Anna
ENVIADO ESPECIAL
BENGHAZI, LÍBIA

As forças militares do ditador
Muamar Kadafi eliminaram
ontem os últimos focos de re-
sistência rebelde no comple-
xo petrolífero de Brega, 230
quilômetros a oeste de Ben-
ghazi, principal reduto da opo-
sição. As brigadas de elite leais
ao regime bombardearam a ci-
dade com foguetes e mortei-
ros, provocando a fuga dos
combatentes para o leste e pa-
ra o deserto, ao sul.

Um repórter que saiu ontem
de Brega disse não ter visto com-
batentes rebeldes na saída da ci-
dade em direção a Benghazi. A
estrada parece relativamente li-

berada para o avanço das forças
de Kadafi. Embora sua popula-
ção seja de apenas 2 mil habitan-
tes, Brega tem um dos maiores
complexos petrolíferos da Líbia,
com refinaria, terminal portuá-
rio e um gasoduto que parte em
direção à Itália.

Sua refinaria foi palco da pri-
meira batalha no leste, no dia 1º,
vencida pelos rebeldes, abrindo
caminho para seu avanço sobre
o complexo petroquímico de
Ras Lanuf, 150 quilômetros a oes-
te, e sobre a cidade de Bin Jawad,
outros 45 quilômetros também a
oeste.

Em Bin Jawad, as forças de Ka-
dafi chegaram com armamento
mais pesado e montaram uma
contraofensiva. Apoiadas por
tanques, aviões e barcos, avança-

ram 150 quilômetros em 24 ho-
ras, de sexta-feira para sábado,
entre Ras Lanuf e Brega. Em Ben-
ghazi, a sensação ontem era a de

que a “revolução” estava arrefe-
cendo. O número de manifestan-
tes na Praça dos Mártires, onde
começaram os protestos, no dia

15, diminuiu. Em meio à percep-
ção de que a cidade poderá ser
bombardeada, havia menos car-
ros e pessoas nas ruas.

O Estado chegou ontem à noi-
te a Tobruk, 500 quilômetros a
leste de Benghazi e uma das pri-
meiras cidades tomadas pelos re-
beldes. Na estrada, apenas seis
barreiras militares, cada uma
controlada por dois ou três solda-
dos do Exército regular. A saída
leste de Benghazi está desguar-
necida. Ao longo da estrada, o Es-
tado só viu uma caminhonete
com peça de artilharia.

Em Trípoli, um porta-voz das
Forças Armadas regulares esban-
jou confiança. “Estamos mar-
chando para limpar o país”, disse
o coronel Milad Hussein, em en-
trevista coletiva. “Nossos ata-

ques estão forçando os terroris-
tas a fugir. O Exército está avan-
çando para liberar o resto das re-
giões. Esta noite ou amanhã (ho-
je) vocês terão notícias do pro-
gresso feito pelos soldados.”

Hussein disse que não será ne-
cessária “uma ofensiva armada”,
porque os rebeldes “são ratos e
terroristas que fogem diante dos
ataques do povo e de voluntá-
rios”. Ele negou a versão de que
um ataque da Brigada Khamis,
comandada pelo filho de Kadafi,
contra a cidade de Misrata, tives-
se sido atrasado por causa de um
motim de soldados que não qui-
seram atirar contra o povo. Situa-
da 150 quilômetros a leste da ca-
pital, Misrata é a terceira cidade
do país e a única da região oeste
ainda nas mãos dos rebeldes.
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Sciesp apóia 
reciclagem

O Sindicato se
preocupa com o meio
ambiente e realiza
campanha de coleta
seletiva. O projeto vi -
sa conscientizar a
população sobre a
importância da reci-
clagem para evitar a
poluição e facilitar o
reaproveitamento das
sucatas pelas indús-
trias. A única forma
de evitar grandes tra-
gédias é a conscienti-
zação da população
para que esta possa
contribuir positiva-
mente. O Sciesp já
adotou sistemas de
coleta seletiva de
papel, plástico, vidros
e metais, materiais
de difícil decomposi-
ção e que podem ser
reaproveitados. Cor -
retor faça você tam-
bém a sua parte!

O Sindicato está sempre em busca de
trazer melhorias para os corretores de imó-
veis e com a crescente procura pela profis-
são, o mercado imobiliário recebeu inúme-
ros aspirantes ao curso de TTI (Técnico em
Transações Imobiliárias) que garante o
exercício legal da carreira.

O Banco de Talentos
é um programa oferecido
pelo Sindicato aos sócios-
estagiários, fornecendo o
apoio necessário para o
ingresso no mercado de
trabalho como estagiário,
viabilizando o aprimora-
mento profissional.

Para isto, mantém um
convênio com profissio-
nais liberais e imobiliárias oferecendo a
oportunidade de vivenciar a rotina do corre-
tor de imóveis e desta forma, ficar bem pre-
parado para enfrentar os desafios da profis-
são e prestar uma consultoria de qualidade
convivendo na prática com os melhores
intermediadores do mercado.

Os escritórios imobiliários e corretores
integrantes do Banco de Talentos são de
reputação ilibada no setor e preenchem

pré-requisitos estabelecidos pelo Pro gra-
ma para garantir a qualidade do aprendiza-
do dos alunos.

De acordo com o presidente do Sin -
dicato, Alexandre Tirelli, o Sciesp junta-
mente com a EBRAE (Escolha Brasileira

de Ensino à Distância),
oferecem formação integral
ao futuros corretores de
imóveis e preocupa-se em
proporcionar diversas
oportunidades para con-
cluírem o estágio obrigató-
rio pela lei e ainda habilitá-
los a exercerem a arte da
intermediação imobiliária.
“O nosso Sindicato é um
elo en tre imobiliárias e os

estagiários, abrindo portas para a inserção
de novos profissionais no mercado imobi-
liário de forma segura”, destacou Tirelli.

O benefício oferecido pelo Sin dicato é
gratuito e os interessados em participar
podem entrar em contato na Sede Social
ou Agências Regionais de segunda à sex -
ta-feira, das 9h às 18h, ou ainda pelo tele-
fone (11) 3889-5899 no ramal 534, e-mail:
bancodetalentos@sciesp.org.br

Dia da Mulher  Corretora no SindicatoDia da Mulher  Corretora no Sindicato
O Sindicato parabeniza todas as corretoras de imóveis pelo Dia Internacional da Mulher e convida para o Dia da Mulher

Corretora no Sciesp.
O evento acontece na próxima terça-feira, (15), das 9h30 às 19h, em sua Sede e contará com curso de “Quick-massage”,

Avaliação Corporal, Índice de Massa Corpórea (IMC), Orientação Nutricional, Curso de Auto-maquiagem, Acuidade Visual,
Exposição Beneficente, Coffe Break, Desfile de Roupas Corporativas e ainda com palestra sobre “Prevenções para a Saúde da
Mulher com a doutora em enfermagem e especialista em saúde pública, Odete de Oliveira Monteiro.

Inscreva-se pelo (11) 3889-6299 ou envie e-mail para inscricoes@sciesp.org.br

Banco de talentos para futuros Corretores

O aquecimento do mercado imobiliário
e as facilidades de crédito aumentou signifi-
cativamente nos últimos anos a demanda
por profissionais competentes na área. No
entanto, ainda há um déficit de corretores
no mercado.

De acordo com o artigo 2º da lei
6530/78, para ser um corretor de imóveis é
necessário fazer o curso de TTI (Técnico
em Transações Imobiliárias), cumprir com
estágio obrigatório e ainda credenciar-se
junto ao Conselho Regional da classe.

A EBRAE – Escola Brasileira de Ensino
à Distância, mantida pelo Sindicato, oferece

há 12 anos o curso de Técnico em
Transações Imobiliárias, com a formação de
qualidade através do método inovador de
ensino à distância, reconhecido pela
Secretaria da Educação.

Os alunos contam com um corpo
docente de renome e desfrutam de diver-
sos benefícios como: apoio pedagógico,
sala de informática, flexibilidade de horário
para realização de suas avaliações e
formação integral.

Informações e matrículas pelos
telefones abaixo ou pelo e-mail:
tti@sciesp.org.br
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Text Box
Fonte: O Estado de S.Paulo, São Paulo, 14 mar. 2011, Primeiro Caderno, p. A14.




