
EMPREGOS
A3

ADM. FAZENDA
Clima frio, conhec. (ovelhas), pas-
tagem. Tratar ☎ (19)3896-1256

☎ (19)9166-3186

ADMINISTRADOR
Formado res. Z.N. amplos conhec.
em info e gde exp. comprov. CV p/
classic@classicformaturas.com.br

☎ (11)6239-1185
ADVOGADO
Dir. imobiliario ☎ (11)3051-5135

AFIADOR DE FERRAMENTAS
Exp 5 anos afiação Brocas,Fresas,
etc, exp preparação ferramentas p/
máqs CNC, 1º grau compl. Comp
R Cachoeira da Ilha, 445 Itaquera

AJUDANTE COZINHA
Exp mín. 1 ano em cart. Comp. em
hc R Apucarana 1452/62 8/12h

AJUDANTE ENCANADOR
C/ exp. em tubulação industrial e
elétrica c/ CNH. C.V p/ R. Fausto-
lo, 1013 - Lapa Cep:05041-001

AJUSTADOR MECÂNICO
MONTADOR
Admite-se, c/ experiência. Com-
parecer c/ CV R.Jarauara,864 Vl Ré

ANAL. PROGRAMADOR
P/ início imediato c/ exp. na Saú-
de, Delphi, Clipper e Ling SQL C.V.
p/ sistemas@italicasaude.com.br
ou Al. Santos 2209 3º and. Cep.
01419-002 sob cod ANAPROG/
CPD c/ pret. salarial.

ANALISTA DE COMUNICAÇÃO
Sup. completo. Exp. des. políticas
comun. coord. eventos. beka-
ert@terra.com.br

ANALISTA DE CUSTOS/
COMPRAS
Superior completo ou em Curso
(3ºano Adm, Economia ou Engª),
conhecimentos em Custos Pa-
drão, Excell avançado, negociação
c/ Clientes/ Fornecedores, Pes-
quisa e Monitoração de Mercado.
Enviar CV c/ pret. salarial p/ e-
mail: rhpp2004@yahoo.com.br

ANALISTA DE SUPORTE UNIX
Exp. e conhec. ambiente HP, UX,
ALX e TRU64. bekaert@terra.com.
br

ARQUITETO
Empresa seleciona profissionais
prestadores de serviços para pro-
grama de implantação bancaria.
Atividades de acompanhamento de
campo e levantamento técnico,
disponibilidade para viagens. En-
viar CV p/ rh_cv@bll.com.br

ARQUITETO URBANISTA JR
Exper. Auto Cad e Corel Draw. En-
viar C.V c/ pret. salarial, p/ Al. Rio
Negro 585 Conj 85 - Alphaville -
CEP 06454-000 Barueri SP ou
priscila@awiller.com.br

ARQUITETO/ PROJ.
Projeto de stands, eventos, exposi-
ções. Exp. Auto Cad 2004, Studio
3D Max, Corel Draw e Photoshop.
Enviar C.V. para Arquitrama Feiras
e Exposições Rua Domingos Paiva,
84, Bras, cep.: 03043-070

ARTISTAS CIRCENSES
Performáticos, Cantores(as), Baila-
rinos (as), Capoeiristas, Músicos,
Jogadores de Futebol, Técnicos,
Chefes de Cozinha e Churrasquei-
ros, para montagem de um grande
Show Brasileiro que percorrerá to-
da a China em grandes Teatros e
Parks Temáticos. Entre em contato:
☎ (11) 3966-2126/8458-8412
ou Visite site www.brazilianpopu-
larballet.nafoto.net / www. seleca-
obalepopular.nafoto.net

EMPREGOS A

ASS. AUTOCAD 3DMAX
Fem., Photoshop, Corel Draw, ex-
per. criação de anúncios p/ publi-
cidade, disponib. p/ horário. Tra-
balhar Vl.Olímpia. Fixo + V.R + V. t.
+ V. Alim. C.V c/Pretensão Salarial
(imprescindível), aos cuidados
deste jornal c/sigla CAD-179

ASSIST. CONTÁBIL / FISCAL
Pref. exp. compr. escr. contábil-
áreas, fiscal, pessoal, residir Z/Sul
CV c/ pret. salarial. (impreterível) p/
——-curriculo2005@uol.com.br——-

ASSIST.AUDITORIA
Empresa de auditoria contrata as-
sist.de auditoria c/experiência de
2 anos na função. Enviar C.V. p/ R.
Coelho Liboa, 442 - 9ºandar SP
CEP:03323-040 A/C Alessandra.
(c/pretensão salarial)

ASSISTENTE COBRANÇA
Adm Cond procura Aposentados
que possam emitir RPA R$700 R
Cincinato Braga 200 Paraiso

ASSISTENTE COM.
EXTERIOR
C/ Inglês fluente. Enviar C.V c/
pretensão salarial, A/c Depto Pes-
soal. p/ R. Vitor Costa 763 - Jd. da
Saúde - Cep: 04150-060

ASSISTENTE
COMERCIAL EXTERNO
Fem., até 35anos, dinâmica, c/
exper., disponib. p/ viagens e ho-
rário. Veiculo próprio, trabalhar Vl.
Olímpia. Fixo + comissão + benef.
C.V c/ foto e Pretensão Salarial
(imprescindível), aos cuidados
deste jornal c/sigla ACE-179

ASSISTENTE
COMERCIAL INTERNO
Fem., até 35anos, vivência área
coml., conhec. informática, dispo-
nib. horário, trabalhar V.Olímpia. Fixo
+ V.Ref., V.Transp, V.Aliment. C.V c/
foto e Pretensão Salarial (impres-
cindível), aos cuidados deste jor-
nal c/sigla ACI 179

ASSISTENTE
Para trabalhar na área administra-
tiva, sexo feminino, idade entre 20
e 25 anos. Salário R$650 + bene-
fícios. Enviar C.V. Av.Sapopemba,
1470. Cep:03345-000 A/C Celso

ATENDENTE
Fem, maior, conh. informática p/
loja Motorola. Vagas Alto de Pi-
nheiros, Sto Amaro, Perdizes e Ta-
tuapé. Salário R$ 530 +benef.
Tratar Av.Rudge 998 - Bom Retiro.

ATENDENTE-OP.CENTRAL
Grandes empresas. Sup.comple-
to/em curso. CLT, fixo + VRA, vt, vr,
assist.méd., CV p/ criemp@cri-
emp.com.br ou cadastro em www.
criemp.com.br

AUDITOR SÊNIOR
Empresa de auditoria contrata au-
ditor Sênior c/experiência de 3
anos na função. Enviar C.V. p/ R.
Coelho Liboa, 442 - 9ºandar SP
CEP:03323-040 A/C Alessandra.
(c/pretensão salarial)

AUX. DEPTO PESSOAL
De 20 à 35 anos, c/ exp. cursan-
do superior ou 2ºG compl, residir
na Z. Oeste. Comp. entre 9 e 11hs
c/ C.Vitae na R: Clelia, 329

AUX. DEPTO PESSOAL/
CONTABILIDADE
Profissional c/ experiência míni-
ma de 5 anos comprovada em
carteira. Enviar C.V. p/ walter@gra-
ficaaguia.com.br

EMPREGOS A

AUX. DEPTO.PESSOAL
Escritório contábil admite com ex-
periência em conectividade social,
SEFIP e demais rotinas. Compare-
cer c/Curriculum R:Albino de Mo-
raes 116, Centro, Carapicuíba-SP

AUX. DP.PESSOAL
Moça c/ exper. em toda rotina tra-
balhista, não fumante. Compare-
cer Rua Barra do Tibaji 576 Bom
Retiro ou email rh@benetti.cnt.br

AUX. ESCRITÓRIO
c/exp. imobil./vistoria, CNH. Em-
presa 33a tradição F: 5071-5000

AUX. MARKETING/SP
Usuário internet, 18 - 23 anos,
colegial completo, carga hor:4h/
d. Enviar CV p/ pinky@icqmania.
com ou fax:☎ 3255-9410

AUX. ODONTOLOGICA
C/ exper./ refers., 2ºgrau compl.
não fumante e noções computa-
ção. Tr. em hc. ☎ (11)5055-9939

AUX. TÉC. ELETRONICA
Com experiencia. Comparecer Av.
Lacerda Franco, 1045 Aclimação
São Paulo

AUXILIAR ADMINISTRATIVO
Fem, maior, conh. informática e
rotinas de escritório. Vaga p/z.nor-
te. Tratar Av. Rudge 998 B.Retiro.

AUXILIAR DE
ESCRITÓRIO
Moça Maior, c/ exp. em emissão de
Notas Fiscais, cobrança e infor-
mática. Preferencialmente que re-
sida na Zona Leste. Enviar C.V p/
Fax ☎ 6605-2336

AUXILIAR ESCRITÓRIO
c/ 2º grau compl., idade máx. 23
anos, conhec. pleno de windows e
autocad. Enviar C.V. a/c deste jor-
nal sob a sigla 133/AUX

AUXILIAR
EXPEDIÇÃO JR
Transportadora em Guarulhos
contrata, mín. 2 anos exper., resi-
da Guarulhos. Enviar C.V a/c des-
te jornal sob sigla AUX-571

AUXILIAR
Mulheres para serviços de limpe-
z a e s e r v i ç o s g e r a i s . ☎
(11)3326-8676/ 9525-8205

B3

BABÁ OU DOMÉSTICA
Durante a semana, c/ referência,
experiência de 3 anos CLT. Não
durmir no emprego.☎ (11)7356-
8531/3763-2951

BALCONISTA
C/ prática, ligar após 13h Valdir

☎ (11)3966-3865

C3

CABELEIREIRO (A)
Salão de Beleza no coração dos
Jardins admite profissional com
experiência e clientela. Falar com
João ☎ (11)3082-0688

☎ (11)9932-0089
CABELEIREIRO
Precisa-se c/ bastante prática. Tr.
c/ Cida R. Jesuino Arruda, 486
Itaim Bibi ☎ (11)9961-6602

CABELEIREIROS (AS)
Exp. mín. 2 anos p/ reg. do Arou-
che. ☎ 3338-2589/3333-4365

CASEIRAS PARA
CHÁCARA
2 mulheres para Valinhos (SP),
Exper. serv. domésticos, cozinha e
jardim. Ótimo salário + plano de
saúde. ☎ (11)4093-6010

EMPREGOS C

COBRADOR
C/ exp. Salário R$300 (+) comis-
sões. Comparecer c/ C.V dia 07/
04 às 15:00 c/ Patrícia.

COMPRADOR (A)
Empresa procura profiss. c/ ccs em
aquisição/import. de insumos p/
ind. quimica. Exp. min. 5a em em-
presas c/ ISO, inglês intermediá-
rio, início imediato. CV a/c deste
jornal sob sigla Comprador/537

CONCILIADOR
CONTÁBIL
Experiência de 2 anos em concili-
ação de fatos contábeis e concili-
ação bancária. Conhecimento do
pacote Office, 2 vagas temporá-
rias (90 dias). Enviar Curriculum
rhouvidoria@franciscanos.org.br

CONFERENTE
Transportadora em Guarulhos
contrata, mín. 2 anos exper., resi-
da Guarulhos. Enviar C.V a/c des-
te jornal sob sigla CONF-571

CONSULTOR DE
NEGÓCIOS SÊNIOR
Procura-se p/ trabalhar em projeto
de posicionamento estratégico c/
foco empresa de TI. Requesitos: boa
formação, conhec. profundo do
negócio de TI, exp.mín. 10anos em
empresas líderes provedores de
prod. e serv. de TI, vivência na área
de vendas, marketing e ou servi-
ços, exp. em gerenciamento de
projetos, facilid. comunicação, fle-
xibilidade, domínio de ferramentas
MS Office.Desej.:inglês fluente exp.
em consult. de negócios. Of.: boa
remun. p/ projeto na modalidade de
free-lance, perspectiva de carreira,
metologia nível intern. Enviar CV:
cv@positioning.com.br

CONTATO PUBLICIDADE
Ganhos diários, excel. ambiente de
trabalho, veículo mídia exclusivo
Comparecer Av.Senador Queirós
312, cj.403. SP. C/ Marco Aurélio

COORDENADOR /
GERENTE
Empresa de porte médio do ABC
seleciona profissional p/ coorde-
nar setor de projeto/ CAD/ CAM c/
conhecimento em Ferramentaria e
orçamento. Enviar C.V p/ Cx. pos-
tal 96 CEP 09701-970. SBC.

CORRETORES
P/ Lanç. em Cotia, Diadema e Pi-
rituba ☎ (11) 3078-0131 HC

COZINHEIRA
Serviços Gerais. Dormir no empre-
go. Reg. carteira, prox. Shop. Bu-
tantã. ☎ (11)3721-2701

COZINHEIRO
Admite-se c/ experiência p/ Tabo-
ão da Serra. Rua Elizabeta Lips, 11
J d . B om Tempo . Tr a t a r ☎
(11)8177-7221 c/ Talma

COZINHEIRO
exp. comprovada p/ reg. Sto Ama-
ro CV pelo fax (11)3619-3208
contato@deliriusmotel.com.br

D3

DENTISTA
Em Portugal $700 euros + comis-
são. Tr. ☎ (11)3262-3068hc

DIRETOR ADMINISTRATIVO
Montadora de Gde Porte, exp. Ger.
Industrial, coml, adm, fin e logísti-
ca. Inglês fluente. fggvfiscal@terra.
com.br

DOMÉSTICA
C/ prática em dirigir e CNH + refe-
rências. ☎ (11)3032-8830

E3

ELETRICISTA DE PAINEL
C/ exp. comprovada em carteira,
conhec. em instalações de máqui-
nas. Oferece VT e Refeição. Enviar
CV p/ vpsmontagens@uol.com.br

ELETRICISTA
Na área automotiva que tenha ex-
periência em montagem de alter-
nador e motor de partida, que re-
sida na zonal sul. Contato ☎ (11)
5521-2510 ou 5548-9014 h/c.

ENCANADOR
Experiência comprovada em tubu-
lação de água limpa e servida.
☎ (11)3858-7984

ENCARREGADA DE RH
Fem., c/ exp. nos últimos 03 anos
comprov., acima de 30 anos. Envi-
ar Curric. Cx. Postal 571172 CEP
04081-001 Cód. RH2

ENCARREGADO
ARMAZÉNS JR
Transportadora em Guarulhos
contrata, mín. 2 anos exper., resi-
da Guarulhos. Enviar C.V a/c des-
te jornal sob sigla ENC-571

ENCARREGADO DP/RH
Experiência 5 anos, casado, ac. 35
anos, residir próx Santo Amaro ou
Rodoanel. CV c/ pret. sal. p/ Cx P.
1604 Cep 06850-972 - SP, cód
’DP/05’

ENCARREGADO PRODUÇÃO
Experiência 5 anos, casado, ac. 35
anos, residir próx Santo Amaro ou
Rodoanel. CV c/ pret. sal. p/ Cx P.
1604 Cep 06850-972 - SP, cód
’PROd/05’

REF - DBA ORACLE
OCP, missão crítica 24x7; PL/SQL e SQL; Oracle
Replication e Oracle Real Application Cluster

REF - DOCUMENTADOR TÉCNICO
Ótima redação; MS-Office e Visual Source Safe;
Inglês e Espanhol Fluentes

REF - TÉCNICO TELECOM - 2
Inglês fluente e bons conhecimentos em Adm /
Exchange

C.V com REF e pretensão salarial CLT para
rh@ats-connection.com.br

<...estamos procurando você/>
VBScript .NETIVR C C#

VoIP ORACLE SS7C++

www.ats-connection.com.br
advanced technology solutions

EMPREGOS E

ENGº ELÉTRICO/MEC
Exp. em ind. ventilador teto/ pare-
de, p/ implant. de nova linha pro-
dução e desenv. produto. ☎ (11)
9976-9292/ 6488-5000 Sandro

ENGº MECÂNICO
c/ exp. em NR13. Enviar C.V. p/ R.
Assis Ribeiro, 2950 - apto 72 -
Cep:03717-001

ENGENHEIRO CIVIL
C/ formação/especialização se-
gurança do trabalho. P/ trabalhar
em São Paulo Capital. Enviar C.V p/
construtoracqm@yahoo.com.br

ENGENHEIRO CIVIL
Empresa seleciona profissionais
prestadores de serviços para pro-
grama de implantação bancaria.
Atividades de acompanhamento de
campo e levantamento técnico,
disponibilidade para viagens. En-
viar CV p/ rh_cv@bll.com.br

ENGENHEIRO DE
SERVIÇOS
Se você é vendedor e tem conhe-
cimento na área de Eng. Mecâni-
ca/ Produção ou Técnologia Me-
cânica. Venha trabalhar conosco!
Env i a r C .V. p/ e -ma i l : an -
drea@cascadura.com.br

ENGENHEIRO
ELETRÔNICO
Empresa em fase de expansão
seleciona c/ conhec. em platafor-
ma Arm; avançado em projetos
circuitos eletrôn. e microcontrola-
dores e inglês. Enviar C.V. email
rh@intecbrazil.com

EMPREGOS E

ESPECIALISTA EM
NETWORKING
Empresa procura elemento c/ in-
gles fluente, disponibilidade de
viagens internacionais, exp. em
atendimentos em campo, sólidos
conhecimentos em IP/ Routers/
Switches. CV aos cuidados srº Lo-
pes Rua Do Orfanato, 760 conj.
1 1 1 / 1 1 2 V l . P r u d e n t e
CEP:03131-010 SP

ESTAGIÁRIA DE
DIREITO
Empresa contrata estagiária de
direito cursando o 4º ano com
inscrição na OAB. R$1.000. Tratar
à Rua Paraiba, 230 no Pari hc

ESTAGIÁRIO
ELETRONICA
P/ montagens e teste equip. auto-
mação ind, bolsa R$400, + VT. Vl.
Ema Z/L ☎ (11)6916-4641

EXTRUSOR
Com prática em extrusão e inje-
ção. ☎ (11)6141-6365.

F3

FARMACÊUTICA
P/trabalhar em loja de vitaminas e
suplementos no Shopp. Iguatemi.
Preferência recém-formada. Tratar
Andrea/Juliana ☎ (11)3813-2266

FARMACÊUTICO(A)
Assumir responsabilidade técnica
em drogaria da Zona Sul. ☎ 5939-
7739/ 5920-2973 hc c/Marilda

CORRETORES DE IMÓVEIS
Para excelentes lançamentos na Região da Ra-
poso Tavares e Interior de São Paulo. Empreen-
dimentos residenciais e loteamentos. Experiên-
cia e veículo próprio. Lexus Consultoria Imobiliá-
ria. Av. Nove de Julho, 4443 ☎ 3055-7000

EMPREGOS F

FERRAMENTEIRO CDR
5a exp. empresa ramo auto peças
p/ montadoras, bom salario. Envi-
ar CV rh@polistampo.com.br ou R.
Rio de Janeiro, 44 - Jd Ruyce Dia-
dema cep: 09961-730

FERRAMENTEIRO MOLDES
PLÁSTICOS
C/ exp. em plásticos, sopro e es-
tampo, 2º grau completo, 1 vg, p/
S.P. Z.N. CV p/ (11)3856-7017 vir-
tualplasticos@uol.com.br

FIGURANTES
Crianças/bebês/jovens 42 vagas,
para Figuração em Catálogos Pu-
blicitários de Hipermercados e
Eventos. Ótimo Cachê. Capital
3541-3725/ 3284-2424 e Gua-
rulhos 6409-6279/6409-6806

FRESADOR
5a exp. empresa ramo auto peças
p/ montadoras, bom salario. Envi-
ar CV rh@polistampo.com.br ou R.
Rio de Janeiro, 44 - Jd Ruyce Dia-
dema cep: 09961-730

FRESADOR CNC
Exp 3 anos Função, curso Senai ou
Equivalente, desej 1º Grau. Comp
R Cachoeira da Ilha, 445 Itaquera

G3

GERENTE DE ATENDIMENTO
Emp. Seg. pesquisa Mercado, exp.
gestão de pessoas p/ pesquisa de
mercado. ibre@terra.com.br

GERENTE DE LOJA
( 2vagas) fem., 28 a 35 anos,
2ºgrau, salário a comb., experiên-
cia 5 anos. Enviar CV para email
arte.rh@arteverao.com.br

EMPREGOS G

GERENTE DE LOJA
rede em expansão, p/ Shoppings
de 1ª linha, Interior de SP. Fixo +
comissão, assist. médica/ odonto,
VT, VR. Enviar CV.s para acmar-
tins@uol.com.br

GERENTE DE NEGÓCIOS
Prf. conhec. área fiscal, com visão
estratégica e negociador. fie-
esp@terra.com.br

GERENTE DE
PERFUMARIA
Com pratica.☎ 3256-3893

REPRESENTANTE
Ou vendedor. Empresa conceituada no ramo de
instrumentos de medição elétrica, sediada em
São Paulo, Capital, procura: Representantes/
vendedores para atuar na Grande São Paulo.
Enviar Currículo sob a sigla RES/ 556

EMPREGOS G

GERENTE DE RH
Empresa do segmento alimentí-
cio, situada em Guararema, está
selecionando c/experiência míni-
ma de 5 anos. Preferência residir
nas proximidades Mogi e Jacareí.
C . V . p / C a i x a P o s t a l 9
CEP:08900-971 sob cód. GRH.

GERENTE
FINANCEIRO
Engefire Sistema de Segurança
admite, c/ exp. de 5 anos, res. Z.
Oeste. C.V c/ pretensão salarial
p/selecao.rh2005@uol.com.br

O estresse mata o trabalhador um pouco por dia

OPINIÃO

Maria Luiza de Oliveira*

“Minhas mãos estão suadas,
meus pés, gelados. Hoje vai ser
mais um dia sem almoço. O rela-
tório tem de ficar pronto às duas
da tarde, senão a chefia vai me
comer o fígado. Se meu marido
não tivesse falado daquele jeito
comigo, se meu filho estivesse
melhor na escola, se eu conse-
guisse dormir mais, se a minha
pele fosse mais bonita... Vou me
concentrar no relatório, que já
passa de uma hora. Puxa, que lin-
do aquele vestido da vitrine! A
Paula também gostou. A Paula
até que está melhor agora que...
Ah!, o relatório. Detesto a cara
que o chefe faz quando eu entre-
go depois do prazo. Só o jeito de
ele dizer “Joana.”

Esses pensamentos são fictí-
cios, assim como Joana. Entretan-
to, a condição de estresse é algo
bem real para milhares de pes-
soas: desconforto físico, insônia,
ansiedade, dispersão, descuido ou
mesmo distúrbio alimentar. É o
caminho para sintomas (e doen-
ças) mais graves. Na melhor das
hipóteses, vai matando um pouco
por dia, solapando a alegria de vi-
ver e a capacidade de trabalho.

Quando isso ocorre, gente an-
tes competentíssima passa a ser

um problema para o empregador:
produção baixa, absenteísmo,
mais despesas médicas, risco de
afastamento definitivo. Cria-se
um ciclo vicioso: dissipação de
energia, falta de foco – estresse –
baixa produtividade. Em tais con-
dições, dificilmente a pessoa cria
novas soluções aos desafios do
trabalho. É sofrível nos relaciona-
mentos e pode estar driblando
uma depressão profunda.

Como se sabe, nosso organis-
mo foi feito para enfrentar situa-
ções tensas. Nos momentos de pe-
rigo, nossa fisiologia se prepara
para a lutaoua fuga.Passadoope-
rigo, o corpo relaxa e volta ao fun-
cionamento normal. O problema
do estresse é que essa preparação
é constante e independedo que es-
teja ocorrendo lá fora. Como o
“perigo” não passa, não se baixa a
guarda e não se completa o ciclo
preparação, ápice, relaxamento.

Os fatoresde estresse sãomúlti-
plos, assim como são também
múltiplas as possibilidades de sa-
neamento e prevenção. Nunca é
demais lembrar alguns dos cuida-
dos mais conhecidos: não espi-
char a jornada de trabalho noite
adentro, manter a mesa de traba-
lho limpa e desobstruída, usar
agenda e organizar no tempo as
atividades do dia. É básico se ha-
bituar a pequenas paradas para
reenergização e cuidar para que
circunstâncias externas não nos
assaltem de um limite seguro.

Joana está no escritório, senta-
da há horas, perdida no seu caos
interno.Tem a respiração curta e
superficial, ela mal percebe que

ocupa um espaço físico. Tem so-
brecarga de energia nos braços,
ombros, pescoço e cabeça. Como
sãopoucas as exigências demovi-
mento da boca do estômago até
sola dos pés, a circulação sanguí-
nea fica prejudicada e as pernas,
inchadas. Os pés, então, só são
lembrados porque estão frios.

Jáque é ficção, vamos dar bem-
estar imediato a Joana? Umpassa-
rinho lhe contou que, naquelas

condições, atrasaria duas horas
com o relatório. Então, pensou
ela, por que não parar quinze mi-
nutos para recompor as energias e
depois trabalhar melhor e mais rá-
pido? O atraso resultante diminui-
ria para meia hora.

Como primeira providência,
respirou. Soltou o ar que vinha re-
tendo pela sensação de pânico;
inspirou, expirou novamente, ins-
pirou com prazer, expirou. Nessa

mexida, até a barriga, que estava
imóvel, voltou a ter vida. Daí ela
notou que precisava ir ao banhei-
ro já fazia tempo. No toalete apro-
veitou para relaxar todos os mús-
culos do corpo. Voltou para sua
mesa e tirou os sapatos. Alisou o
carpete com a sola dos pés, me-
xeu os dedos, rodou os tornoze-
los; esfregou as mãos uma contra
a outra, se espreguiçou, bocejou.

Nesse momento para si, esque-
ceu o relatório, o filho, o vestido
da vitrine, tudo, para se concen-
trar apenas no seu corpo. Resol-
veuobservarmais deperto a respi-
ração e, cada vez que soltava o ar,
soltava também o peso do corpo
ondeestava apoiada (as costas, no
espaldar, as nádegas e coxas, no
acento, os pés no chão). Fez de
contaqueestava no lugar mais lin-
do que já havia conhecido. Sentiu
o prazer simples e gratuito que é
respirar e ocupar um lugar, umvo-
lume só seu, no espaço.

Com a pequena parada, conse-
guiu onível de harmonização físi-
ca, emocional e mental suficiente
para se concentrar. Isso não signi-
fica que tenha ficado lerda, ou
mais passiva do que estava antes.
Simplesmente, tomou posse do
seu reino – seu corpo. Voltou ao
relatório com total concentração e
não se esqueceude um únicodeta-
lhe. Terminou antes que o chefe
voltasse do almoço. Parar, respi-
rar, sentir o corpo é apenas um
prelúdio para ameditação e o rela-
xamento profundos, mas já rever-
te o jogo. Joana passou a fazer is-
so diariamente e, mais tarde, co-
meçou a freqüentar um grupo de

meditação. Conforme o tempo
passa, vai ganhando mais clareza
quanto a começo, meio e fim das
suas empreitadas, no curto prazo
e no longo prazo. Agora tem mais
tranqüilidade para avaliar opoten-
cial de recursosde que dispõe, dis-
criminar o que lhe falta e sair à
busca de complementação, além
de procurar ajuda profissional.

Está ficando em paz com a au-
to-estima. Agora a sua presença e
o seu desempenho dão segurança
ao chefe e aos colegas. Joana con-
tribui para melhorar o ambiente
de trabalho, mesmo que seu filho
continue indo mal na escola e que
o marido seja um chato. Mais
equilibrada, Joanaconsegue equa-
cionar questões familiares. Au-
mentou a produtividade e alimen-
ta tremendamente a produtivida-
dedaequipe. Melhorpara ela,me-
lhor para seu empregador.

Navida real, para um emprega-
do sentir-se bem e dono do pró-
prio corpo, é preciso que ele quei-
ra. Mas é necessário, antes de tu-
do, que a empresa faça a sua par-
te, aceitando a humanidade do
seu “capital humano” e, portanto,
oferecendo condições dignas de
trabalho. Na vida real, a empresa
precisa estar convicta de que mais
vale um empregado de bem com
a vida do que dois estressados.●

(*) Maria Luiza de Oliveira é
sócia da Movimento Presente
Consultoria. Fonoaudióloga e

professora de expressão corpo-
ral, é certificada em respiração

holotrópica pelo Grof Transper-
sonal Training.
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