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EMPREGOS

33

A3

ADVOGADO (A)
Empresa TI contrata p/ Santo An-
dré.Perfil desejado: Exp mín 06
anos nas áreas jurídica/tributária
e gerencial;Liderança e iniciati-
va;Bom relacionamento interpes-
soal;Exp. anterior na área de adm
tributária municipal;CV: Para o e.
mail: shenia@notacontrol.com.br

ADVOGADO (A)
Trabalhista. Com exp. p/ escritório
de advocacia, região Faria Lima.
Enviar C.V. c/ pretensão salarial p/
e-mail: pessoal@dlhnp.com.br

AJUDANTE DE COZINHA
Com prática em preparação de
alimentos. ☎ (11)3251-1313

AJUDANTE DE HOMEOPATIA
P/ farmácia Manipulação, c/práti-
ca, exp. Progr.Fórmula Certa. C.V. Cx
Postal 13315. Cep: 03104-970

ANALISTA DE
SISTEMA
Estamos selecionando profissio-
nais com seguintes pefis: 8 anos
exp. em VB; Orientação Objeto,
XML; conhec. avançado em UML.
Enviar C.V. lantechrh@superig.
com.br

ANALISTA DE SISTEMAS
Profiss. p/ atuar no suporte, do sist.
microsiga, exper. comprov. de 5
anos na função, reg. de Mogi das
Cruzes, Encaminhar CV para......:
kelly_qweiroz@hotmail.com

ANALISTA DE SUPORTE
TÉCNICO
Exp. 2 anos banco de dados, apli-
cativos comerciais e atendimento.
C.V p/ rh@crescersci.com.br

ANALISTA DPTO.
PESSOAL
C/ exper. mínima 2anos, more na
Zona Sul. Enviar C.V p/ o email
supercontabil@yahoo.com.br

ANALISTA
FISCAL/CONTÁBIL
Empresa em fase de expansão,
necessita de analista fiscal/con-
tábil c/ experiência, em impostos
diretos e indiretos. Enviar c.v. c/
pretensão salarial. P/ e-mail:
aquila18@itelefonica.com.br

ANALISTA
PROGRAMADOR DELPHI
Pleno/ JR. Conhecimentos em
Delphi e SQL Server. C.V. para
cv@insurance-solutions.com.br

ARQUITETO (A)
Experiência em legalização imobi-
liária p/ Alphaville. Enviar C.V c/
pret. sal: a.arquiteta@terra.com.br

REPRESENTANTE COMERCIAL
Indústria de fitas adesivas procura para atuar no
estado de São Paulo. Representante pessoa fi-
sica ou jurídica, com conhecimento no ramo de
embalagens, para atender ramo industrial e ata-
cado. É necessário: insc. no core ou firma legali-
zada. Enviar Curriculum ou carta c/ contrato so-
cial p/ Rua Sarandi, 71 - Jacaré - Rio de Janeiro
- RJ - cep: 20.975-080 ou vendas@flax.com.br

EMPREGOS A

ASSIST/FIGURANTES
Com ou sem exp. jovens/crian-
ças/bebês, para atuar em figura-
ções de catálogos moda inverno.,
elenco de apoio em gravações e
recepção de eventos. Ótimos ca-
ches. Capital:6941-6501Guaru-
lhos:6409-6279/6409-6806

ASSISTENTE ADM. (A)
FINANCEIRO
Superior em Ciências Contábeis ou
Adm. Exp. mín. 5a comprov. Con-
tas a Pagar, Receber, Contabilida-
de e RH. Nível avançado Excel/
Pacote Office. Residir Z.Sul. Enviar
C.V c/ pret. sal. p/ Cx. Postal 29206
CEP 04561-970 S.Paulo SP.

ASSISTENTE
ADMINISTRATIVA
Cooperativa de trabalho amplian-
do seu q.s. convida profissionais c/
formação Superior em Adm. ou
Contabilidade c/ exp. em toda ro-
tina Administrativa (Finanças, DP)
de preferência aposentada. Enviar
C.V p/ cra@centralcoop.com.br

ASSISTENTE COMERCIAL
C/exp.mín.2 anos, p/lidar c/Ven-
das, Contr.Estoque, Faturamento
Mercado de Alimentos e Congela-
dos. “CV” p/: pajute@uol.com.br

ASSISTENTE
COMERCIAL
C/experiência e amplo conheci-
mento em concorrência em em-
presas Públicas e Privadas. Ex. Pe-
tro, Vale, Volks, Infra-Aero. Local de
Trabalho Vila Olímpia SP - CV c/
Pretensão Salarial aos cuidados
desta Jornal sob a sigla AS 410

ASSISTENTE DE
COMPRAS
Empresa de Confecção contrata
Assistente de Compras, com co-
nhecimento em tecidos, é neces-
sário CNH. Enviar C.V. A/C de Pa-
tricia para Av. Alfredo Zunkeler, 114
Apto 71 CEP 02421-070 SP/ SP

ASSISTENTE DPTO PESSOAL
Conhecimento na área, e exp. mí-
nima 2 anos. Enviar CV e-mail:
rh@centerpartes.com.br

ASSISTENTE
FINANCEIRO
C/experiência min. 5 anos na área
para cargo de ( Supervisão ). Tr.
☎ (011)4427-3634 ou enviar
curriculum c/ pretensão salarial p/
projetoempresarial@terra.com.br

ASSISTENTE FISCAL
Escritório contábil de grande por-
te, c/conhec. e exp. anterior. Envi-
ar CV para: cintia@asscont.com.br

ASSISTENTE OU
AUXILIAR CONTÁBIL
C/ exper., p/ trabalhar na Vl. Ma-
ria. CV parktaxass@hotmail.com

ASSISTENTE/
FIGURANTE
Com ou s/ exp. jovens/crianças/
bebês, p/ diversas regiões SP., pa-
ra atuar em figurações de catalo-
gos publicitarios, elenco de apoio
e recepção de eventos. Ótimo ca-
che! Tatuapé: 6225-3974/
6225-3794, Guarulhos: 6409-
6279/6409-6806, Paulista:
3541-3725/3284-2424.

EMPREGOS A

ATENDENTE DE LOJA
CONVENIÊNCIA
Rua Major Sertório, 332 - 7º an-
dar, c/ Evaldo ou Enviar C.V p/
evaldo@gasshop.com.br

ATENDENTE DE VENDAS
Loja de pisos de madeira contrata
profissional c/ conhecimento em
informática p/ trabalhar na Z. Sul.
Enviar C.V. p/: dekora@giro.com.br

ATENDENTE ESOTÉRICO
Você tem bom astral? Sabe ler ta-
rot, runas, búzios? Venha trabalhar
conosco. ☎ (11)3845-1691

ATENDENTE FARMÁCIA
+ 3 anos exp., atuante na àrea, p/
trab. em rede, reg.Central. Renato.
☎ (11)9911-0858/ 3208-4620

ATENDENTE TELEMARKETING
P/ farmácia Manipulação, c/práti-
ca, exp. Progr.Fórmula Certa. C.V. Cx
Postal 13315. Cep: 03104-970

AUX. ATENDIMENTO
Laboratório contrata profissionais
c/exp. mínima de 1 ano na área da
saúde, pref. área lab., p/atuar no
atendimento (pessoal, telefônico e
apoiador de exames). Enviar C.V. p/
C.Postal 45382 CEP:04009-970

AUX. CONTABILIDADE
somente c/exper.Curriculum p/Av.
João Paulo I, 2.100, V. Penteado,
Cep 02842-280, SP/SP c/Rita- DP

AUX. DE ESCRITÓRIO
C/ exper. em informática. Enviar CV
c/ foto p/ R.Sold. Albino César, 204
Cep 02180-010 Parq. N Mundo

AUX. ESTOQUE
Exp. 1 ano, com informát., 2º grau,
p/contr. estoque de roupas.CV c/
pret. sal. p/: estcv@uol.com.br

AUX. MODELAGEM
Com experiência Comparecer á R.
Aimores nº172. Bom Retiro. c/ CV.

AUXILIAR CONTÁBIL
C/ exp. em Escrituração Contábil,
que tenha trabalhado em Escritó-
rio de Contabilidade, res. Z.Leste.
Enviar CV p/ rh@grupoking.com.br

AUXILIAR DE DEPTO PESSOAL
Exp de 1 ano nas rotinas de folha
de pagamento, admissão, demis-
são. Word , Excell e demais tare-
fas. Conhec. no sistema Folhama-
tic. Cv p/ srcont@terra.com.br

AUXILIAR DE ESCRITÓRIO
2º grau compl., exp. 02 anos em
arq. geral,op. de fax, servs. em
cartórios e bancários. Sal. R$
550,00 , VT e VR. Enviar CV p/
Rua Minas Gerais, 43- Consola-
ção - SP/SP, Cep. 01244-011 ou
p/: deise@facislito.com.br

empregos
Aviso aos anunciantes
" De acordo com o art. 5º da CF/88 c/c art. 373-A da

CLT, não é permitido anúncio de emprego no qual haja

referência quanto ao sexo, idade, cor, situação familiar,

ou qualquer palavra que possa ser interpretada como

fator discriminatório, salvo quando a natureza da

atividade, pública e notoriamente, assim o exigir."

EMPREGOS A

AUXILIAR DE LICITAÇÕES
2º grau compl., exp. 02 anos em
todo proc. licitativo.Sal. R$ 700,00,
VT e VR. CV p/Rua Minas Gerais, 43
Consolação - SP/SP, Cep. 01244-
011 ou p/: deise@facislito.com.br

AUXILIAR DE VENDAS
Maior de pref. c/ exp. eletro ele-
trônica, residir próx ao Centro disp
horário. ☎ 3331-8462 após 14h

AUXILIAR ESCRITORIO
Moças/ Sras, boa apresentação.
Residir próx Perdizes. 3872.3411

B3

BAR MAN
C/experiência, para Restaurante a
La Carte ,Tratar das 14h as 18h Rua
Azevedo Soares, 1008 Tatuapé

C3

CABELEIREIRO(A)
Que more próx do Butantã, c/ex-
periência ☎ (11) 6889-8688

CASAL DE CASEIROS
Sem filhos, p/ sítio na região de
Mogi das Cruzes, c/ exp. Ele em
piscina, jardinagem e Serv. Gerais
e Ela p/ Serviços Gerais. Exige-se
exp. anterior comprovada e ref.
☎ (11)6839-1010/ 3242-9557

CASEIRO
P/ sítio, Rodovia Castelo Branco
Km 58, preferência aposentado.
☎ (11)3862-0350/ 9205-0265

CAST/ FIGURANTES
Com ou sem exp. jovens/crian-
ças/bebês, várias vagas p/ figura-
ção em catálogos moda inverno,
catálogos de hipermercados e re-
cepção em eventos. Ótimos ca-
ches. Capital: 6941-6501Guaru-
lhos:6409-6279/6409-6806

CHEFE DE PRODUÇÃO
Indústria de Máqs. Alimentícia ad-
mite Engenheiro, c/ sólida exper. na
Adm e Planejamento de Produ-
ção, Caldeiraria, Solda, Usinagem,
Liderança e Comando de Funcio-
nários. C.V c/ Sigla CHP, c/ pre-
tensão salarial, p/Rua Caio Prado
267 Cep 01303-001 Consolação

COMPRADOR
P/ Lâmpadas e materiais elétri-
cos, necessário exp. 3 anos na área
de iluminação. Conhec. Pacote Of-
fice. Residir próx. Zona Sul. Enviar
C.V c/ pret. sal. p/ Cx. Postal 29206
CEP 04561-970 São Paulo SP.

COMPRADOR
Sup. em Engª ou Adm, exper. an-
terior em empresa de engenharia.
C.V. p/ rhtelecom@uol.com.br

EMPREGOS C

CONSTRUTOR CIVIL
Necessitamos de mão de obra es-
pecializada ou braçal, diversos
segmento da construção civil. In-
teressados enviar CV para Caixa
Postal, 16102 cep:03402-970 SP

CONSULTOR(A)VENDAS
Exp.de 2anos em atend. ao varejo
2ºg compl. res Rib. Preto, Campi-
nas, Sorocaba, São Carlos, S.José
Campos, Capital, ABC. Fixo + aj.
custo + VR + VT. CV : R. Haddock
Lobo,746 12ºa 01414-000 SP

CONTADOR
ANALISTA JUNIOR
Com experiência mín. de 2 anos em
indústria farmacêutica. De prefe-
rência com conhecimentos de In-
glês. Enviar C.V. a/c deste jornal sob
a sigla “Contador/786”

CONTADOR(A)
Aposent.,sal. R$ 1.000, z.leste
6741-5100/9145-7337 Roberta

CONTADOR/
ADMINISTRADOR
Nível superior, exp. em contas a
pagar e receber, remessas banca-
rias, WEBTA, relatórios financeiros
e contábeis. Enviar CV para
cwds@uol.com.br

CONTATO PUBLICITÁRIO
C/ exper. de mercado, ambos os
sexos, fixo (+) excelente comissão.
☎ 6693-3570/ 7337-6491

CONTATO PUBLICITÁRIO
Editora de Revista procura Conta-
to Publicitário p/ trabalhar em guia.
Experiência comprovada de 3 anos.
Fixo + comissão + prêmios. Enviar
Curriculum c/ pretensão salarial p/
marketing@editorahmp.com.br

COORDENADOR EQUIPE
Grupo Americano busca profis.
acima 35 anos, área comercial,
atendimento, prestação de servi-
ços, liderança, treinamento.Trata-
se de trabalho, não é emprego.
www.empreenderepreciso.com.br

CORRETORES DE SEGUROS
Autônomos p/R.Elementares. C.V.
henrique@eliascorretagens.com.br

CORRETORES(AS)
Tradicional Empresa imóbiliária de
São Paulo, admite corretores para
lançamentos em diversos bairros
SP. Necessário exp. no ramo. Comp.
à R Cardoso de Mello, 1.666 3º
and. F: 3046-5555

COSTUREIRA
C/ total exper. em confecção de
cortinas. Contato c/ Juliana

☎ (11)8259-0020

EMPREGOS C

COSTUREIRA
Para roupas de alta costura c/
prática. ☎ (11)3081-3442/ (11)
3088-8451

COZINHEIRO (A) CHEFE
Motel La Place contrata, c/ exp.
comprov., início imediato. Comp. c/
C.V. apartir das 11 até 16h. R. Di-
anópolis, 900-Móoca.6215-3827

D3

DENTISTA
Especialista em endodontia, p/
trabalhar às 4ªfeiras, das 08 à 20h,
sábados 08 à 12h, p/ Zona Leste.
☎ (11)6673-6473 c/ Dra. Fany

DESENHISTAS
PROJETISTAS
P/ instalações prediais: Elétrica (1
vaga), hidráulica (1 vaga), exper.
3anos. Tr. Patricia. ☎ 5579-0660

DISTRIBUIDOR JUNIOR
para kits de produtos muito utili-
zados por cabeleireiro. Não é co-
missão. É preço de atacado. Gran-
de São Paulo. ☎ (11)4227-5972

E3

EMPREGADA DOMÉSTICA
Cozinhar trivial variado, limpar e
cuidar de criança. Morar emprego,
não fumante, imprescindível refer.
recente de 5 anos em carteira no
mesmo emprego. 8389-4726
Deixar nome e telefefone.

ENCANADOR
INDUSTRIAL
2 vagas, para trabalhar no ABC.

☎ (11)4229-7333
ENGENHEIRO DE AR
CONDICIONADO
Formação mecanica, c/ CREA, e c/
exp. de 5 anos na área de instala-
çães c/ água gelada. Enviar CV c/
p r e t e n s ã o s a l . p / e - m a i l
sistg014@terra.com.br

ENGENHEIRO DE
VENDAS
Fabricante de equips p/ movi-
mentação cargas admite c/exp., p/
grande SP. C.V rh@marksell.com.br

ENGLISH TEACHERS
And ELT consultants needed. For In
Company Classes ☎ 3815-6673

ESTAG. (A) ADM/ CONTÁBIL
Conhec. em World e Excell avan-
çado, cursando apartir do 2ºano,
desej. conhec. em Dep. Pessoal
Enviar CV c/ pretensão salarial p/:
rh@verycom.com.br

EMPREGOS E

ESTÁGIARIO ARQUITETURA
Cursando 3º ou 4 ano p/ periodo
integ, pleno domino de AUTO-
CAD, conhec. Corel Draw CV R.
Bresser 1184 Bras 03053-000
www.fukuoka-arquitetura.com.br

ESTAGIÁRIO ENG. CIVIL
A partir do 4º ano.

☎ (11)4229-7333

ESTAGIÁRIO(A)
Comércio Exterior, a partir do 3º
ano, inglês fluente, exp. em expor-
tação, fechamento de câmbio, Pa-
cote Office. Das 8:30 às 18:00.
Residir próx. Zona Sul. Enviar C.V p/
Caixa Postal 29206 CEP 04561-
970 São Paulo SP.

ESTAGIÁRIOS(AS)
Escritório tradicional está selecio-
nando profissionais diferenciados,
com talento, visão de futuro e prá-
tica em direito civil, comercial, tra-
balhista, tritubário ou penal. Dá-se
preferência a profissionais com
conhecimento em mais de uma
disciplina. Enviar C.V. a/c deste
jornal, sigla ADV815

ESTETICISTA
C/ exper. em Estética Facial/ Cor-
poral, p/salão de alto nível em Pi-
nheiros. 3034-2565/3034-3392

ESTILISTA
Com experiência em moda femini-
na - tecido plano, corel draw, pe-
riodo integral. Para trabalhar na
Capital. Enviar curriculo para o e-
mail: apiones@uol.com.br

F3

FARMACÊUTICO
D r o g a r i a B o a va - I b i u n a
☎ (15)3248-2679

FERRAMENTEIRO
c/ exp. em manutenção de ferra-
mentas na área plástica. Entrevis-
ta ☎ (11) 3862-5227 Edilene

FIGURANTES
Jovens/crianças/ bebês várias va-
gas c/ ou s/ exp., p/ figuração em
catálogos moda inverno, catálo-
gos de hipermercados e recepção
em eventos. Ótimos caches! Capi-
tal:6941-6501Guarulhos:6409-
6279/6409-6806

G3

GERENTE
COMERCIAL
Reserva Natural confecção femini-
na sit. em MG,contrata Gerente
Comercial, exige experiencia com
representantes e varejo de moda.
tianinhacalixto@reservanatural.
com.br

GERENTE DE CALL
CENTER
Empresa em expansão no ramo de
cartões de crédito busca Gerente
de Call Center p/ atuar em Aten-
dimento e Cobrança, c/ experiên-
cia mínima de 4anos na função,
superior compl. Enviar C.V c/ a si-
gla GER-CALLCENTER, p/ email
curriculum@conductor.com.br

GERENTE DE
PRODUÇÃO
Fabricante de equiptos p/ movi-
mentação de cargas admite c/
exper. C.V p/ rh@marksell.com.br

GERENTE DE VENDAS
Marimper admite c/ exp. em mo-
da masculina F: 3221-5188

GERENTE RESTAUR
Condução própria, exp. Compare-
cer c/ C.V. e CTPS á Praça de ali-
mentação Extra Anchieta loja 31,
2ª á 6ª feira das 8:00 ás 11:00hs.

J3

JOGADORES 10 A 21 A
(11) 8515-9526/5626-6518

M3

MAITRE/RESTAURANTE
Profissional c/ exp em comandar
salão, massas e a La Carte, que
resida próx ao Centro. Procurar Sr.
Fernandes, das 8h às 11h. R Mar-
tim Francisco 742 Higienópolis

MANICURE
C/ exper. p/ Região de Pinheiros ☎
3034-2565

MANICURE/PEDICURE
Que more próx do Butantã, c/ex-
periência ☎ (11) 6889-8688

MÉDICO AUDITOR
Experiência mínima de 01 ano. In-
teressados entrar em contato
☎ (11)9607-0611 com Michele

EMPREGOS M

MÉDICO DO
TRABALHO
P/ Arujá, 1/2 período das 8 às
12hs manhã. 2ª a 6ª fei ra
☎ (11)4655-3800 c/ Suely email
neoformar@ neoformar.com.br

MÉDICO
Empresa de ambulância admite
médico plantonista para horário
diurno. ☎ (11)3662-2033 Maria

MÉDICO PEDIATRA
Instituição reg. Itaim/Moema,
plantões 12hs. enviar CV p/ Cx
Postal 19106 cep 04505-970 ou
email medpediatria@terra.com.br

MÉDICO PEDIATRA
Plantões PS Infantil s/ maternida-
de, p/ Hospital Região do ABC
☎ (11)4122-6509/4122-6510

MÉDICO PEDIATRA
Pronto Socorro Infantil em Osasco
precisa de plantonista urgente p/
dias e hórarios a combinar. Infor-
mações ☎ (11)3681-1104 ou CV
p/ projetocrianca@uol.com.br

MÉDICO PSIQUIATRA
Para plantões e ambulátório - S.B.
Campo C.V com pretensões para
rh@bezerrademenezes.org.br

☎ (11)4109-6422

MÉDICO
Urgente! CEJAM está contratando
Médicos para trabalhar no Muni-
cipio de Taboão da Serra - SP, no
programa Saúde da Família.Curri-
culo para Rua Monsenhor Passa-
laqua, nº 128 CEP:01323-010.
☎ (11) 3288-1558/3284-1185.
Site: www.saudeprev.com.br

MÉDICOS (AS)
Hospital em Ribeirão Pires admi-
te: Pediatria e Clínica Médica. P/ PS
e Ambulatório e Instrumentador
Cirurgico. Cristina

☎ (11)4827-1013

MÉDICOS (AS)
Vagas p/ plantonistas de PS, PA e
Ambulatório em várias regiões de
São Paulo e GPS ☎ (11)3231-
0614/9235-8769/9493-5628
Siumara ou Sônia

EMPREGOS M

MÉDICOS
Clínica Região Av. Paulista com
grande movimento necessita: Clí-
nicos, Cardiologistas, Ergometris-
tas, Ultra-sonografistas (geral e
vascular), Médicos p/ plantões em
pronto socorro ( diurno e notur-
no), hórario 1/2 período, período
integral ou á combinar conforme a
disponibilidade do médico. Enviar
C. V. a/c deste Jornal sob a sigla:
Med/091 ou ☎ (11)3285-4489

MÉDICOS
Cooperativa de trabalho amplian-
do seu q.s convida médicos (Clí-
nico Geral e Pediatra) p/ atuar na
região de São Paulo e Mogi das
Cruzes. Enviar CV p/ e-mail
cra@centralcoop.com.br

MÉDICOS
Empresa especializada no ramo de
terceirização de serviços médicos
admite profissionais na área de
Ginecologia, Obstetrícia e Masto-
logia p/ atuar nas seguintes regi-
ões: Ipiranga, Itaquera, Lapa, Pe-
nha, São Bernardo, São Caetano,
Snato André, São Miguel, Tatuapé
e Zona Sul. Contato Carla

☎ (11)6468-0996

MÉDICOS
Urgente! CEJAM está contratando
Médicos para trabalhar na Região
do M. Boi Mirim - SP, no programa
Saúde da Família.Curriculo para
Rua Monsenhor Passalaqua, nº
128 CEP:01323-010. ☎ (11)
3288-1558/3285-1184. Site:
www.saudeprev.com.br

MÉDICOS(AS)
Plantão diurno. pagamento no Ato.
☎ (11)6192-4119

MODELISTA
Experiência mínima de 5 anos.
Comparecer á R. Aimores nº172.
Bom Retiro. com curriculo.

MOLDUREIRO
Para loja de quadros artisticos, com
experiência no ramo. Comparecer
com CV. à Av Tirandentes, 1400 -
Guarulhos ☎ (11)6440-1584

MONTADOR DE AUTOS
Conhec. em mecânica e parte elé-
trica. ☎ 9856-6366/ 6317-8525

MOTORISTA
Cat. D, poliguindaste, conheça reg.
Ipiranga e imediações, Rua das
Municipalidades, 76 - Vl Carioca.

Artigo

O
exemplo do jogador
Ronaldo, que vem
sendomuitodiscuti-
do na mídia por se
tratardeum craque

de futebol com dificuldades pa-
ra manter o mesmo desempe-
nho que o celebrizou, levanta a
discussão sobre a Síndrome de
Burnout – um quadro estreita-
mente associado ao desempe-
nho profissional.

Quem sofre de Burnout cos-
tuma evidenciar que está sob
um nível de estresse enlouque-
cedor,comsinaisdeesgotamen-
to emocional, desenvolvimento
deatitudes negativas,sintomas
físicosdeestresse–comocansa-
ço e mal-estar generalizado –,
sentimento de fracasso, de im-
potência, de não estar corres-
pondendo às expectativas, de
baixa auto-estima. É comum
também a pessoa se mostrar ir-
ritadiça com todos à sua volta,
por conta da baixa tolerância à
frustração.

Em algum momento da vida,
somos todos Ronaldos. Tanto
executivos de grandes empre-
sas quanto profissionais libe-

rais, que entendem que de seu
desempenho depende a saúde
financeiradasorganizaçõesem
que trabalham, estão sujeitos
àsmesmaspressõesqueosjoga-
dores da Copa.

As manifestações físicas são
muito comuns e podem desen-
cadear graves doenças se não
forem tratadas a tempo. É mui-
to comum alguns somatizarem
aangústia,desencadeandoqua-
dros de enxaqueca, gastrite,
problemascardíacose,atémes-
mo, câncer.

O termo Burnout se refere à
‘queima’ (burn) ‘exterior’ (out),
sugerindo que o paciente com
esse tipo de estresse consome-
se física e emocionalmente.
Alémdecomprometerodesem-
penho, levando ao aumento de
faltas, variações de comporta-
mento no local de trabalho e in-
satisfação profissional, acaba
afetando a vida pessoal e com-
prometendo, muitas vezes, os
relacionamentos pessoais.

ESTRESSE FÍSICO E EMOCIONAL
A nova configuração organiza-
cional das empresas, em que
muitos profissionais acumu-
lam funções e sentem-se pres-
sionados a dar conta das novas
atribuições sob pena de perde-
rem seus empregos, é um dos
fatores de risco. A dupla ou tri-
pla jornada de trabalho, princi-

palmente enfrentada por mu-
lheres, também tem de ser des-
tacada.

Hoje, há uma pressão muito
grande sobre o desempenho
das pessoas. E não dá para fin-
girquenãovemoscomquevora-
cidade isso acontece. As pes-
soas são cobradas tanto nas re-
lações familiares – quem nunca
ouviu que tem de ser mais pre-
sente com os filhos? –, quanto
nas relações de trabalho.

Ainda referente ao trabalho,
a sociedade enfrenta outra co-

brança: já não basta ter um di-
ploma universitário. Quem
quer assumir posições de co-
mando deve se dedicar a cursos
de pós-graduação, mestrado e
doutorado.Tantoéquesemulti-
plicam os cursos oferecidos.

E, com isso, surge uma nova
pressão sobre o profissional:
dando o melhor de si no traba-
lho e tendo seu pouco tempo li-
vre dedicado à família, em que
momento encontrar tempo pa-
ra se dedicar ao aprendizado?
Algumas empresas já estão in-

vestindo em cursos ministra-
dos dentro da carga horária de
trabalho. Mas são poucas.

TRATAMENTO E DICAS
O tratamento da Síndrome de
Burnout envolve o uso de anti-
depressivos, em um primeiro
momento,acompanhadodeses-
sões de psicoterapia. Para
quem se identificar com o pro-
blema valem algumas dicas:

-- Procure identificar os
agentes estressores e tente lan-
çar mão de recursos que mini-

mizem seus efeitos. Quando a
pessoasabedeondevemapres-
são, é meio caminho andado pa-
ra buscar soluções.

-- Procure preencher seu
tempo livre com atividades que
relaxam ou distraem. Passe
mais tempo com a família, com
os amigos ou com o ser amado.

-- Programe passeios com a
turma ou mesmo sozinho, des-
de que se sinta bem;

-- Dedique algum tempo li-
vre a trabalhos voluntários.
Quando você se dispõe a ajudar
osoutros,deslocaofocodospró-
prios problemas;

-- Tire um dia para não fazer
nada. Sabe aquele dia em que
não se tem hora para levantar
da cama, nem compromisso
com ninguém? De preferência,
não atenda nem ao telefone;

Se o seu maior problema for
o trabalho que vem desempe-
nhando, use seu tempo livre pa-
ra fazer um test-drive em uma
nova carreira. A insatisfação
profissionaléumfatordesenca-
deante de muitas doenças,
além do alcoolismo, por exem-
plo.

*Luiz Gonzaga Leite é chefe do
departamento de Psicologia do
Hospital Santa Paula, em São
Paulo, e diretor da Universidade
in Company de SP (Uni São Pau-
lo).

Em algum momento da vida, somos todos Ronaldos

empregos
Luiz Gonzaga
Leite*
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Text Box
Fonte: O Estado de S. Paulo, São Paulo, 29 jun. 2006. Empregos, Ce 4.




