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Míriam: revisão de valores gera ansiedade

tema imunológico da pessoa. tomando-a
mais vulnerável a doenças.

to Nessa hora. há uma descarga de
hormônios no organismo. deixando a mus-
culatura tensa. pronta para uma reação. Se
essa situação se repete muitas vezes, o
stress toma-se crônico. debilitando o sis-

área e com quase 20
José Mariaca,

Depois de sete anos trabalhando nessa
de experiência médi-
aperfeiçoando

programa de técnicas para o tratamento do
stress, com o qual Já atendeu quase três mil
pessoas. Por isso, através de solicitação do
Departamento de Saúde e Assistência da
Casa, ele fará no próximo dia 24, às 18
horas, uma palestra no Teatro para
funcionários interessados. Não Perca!

um

como•e

o seu stress

ocom

~ ~ .como o cancer, com o stress cromco.
explica que o organismo humano possui
defesa natural para as situações de confli-

emocional num quadro de stress, tratando
apenas dos sintomas da doença, como 10-

sôma, ansiedade e hipertensão,
fazer lavagem estomacal numa pessoa que

•tentou suicídio, tomando veneno. "E precI-
so ir ao cerne do problema" - diz ele.

Para quem açha que aquela cervej inha
amigos, depois de uma jornada

problemática de trabalho, vai resolver de-
finitivamente seus conflitos, um alerta: isso
pode se transformar numa bomba de efeito
retardado. Para ele, tentar esquecer
problema é a mesma coisa que arquivá-lo.

Hoje, segundo José Maria, a Medicina
já relaciona o aparecimento de doenças,

Ele

Martins: IIvrando-se do lixo psicológico

MariaJosé
Como ele se
•e

roveito
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Tire

•

Isto o surpreende? Não deveria. Muitas
pessoas desconhecem que existe o stress
positivo, aquele que impulsiona o homem,
tomando sua vida mais atraente e menos

Você necessita de stress na sua vida.

monótona. Ultrapassando este limite, o
quadro se complica, podendo afetar grave-
mente o bem-estar fisico e mental do ser

o stress na dose certa é uma fonte de criatividade, mas se não for bem administrado pode deixar

humano.
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Maria Teresa Ladeira

Mas, o que é o stress?
manifesta? Quem explica
Martins, Doutor em Psicologia Clínica em
Berkeley, na Califórnia, que coordena cur-
sos e palestras de prevenção contra o stress
no Instituto Nêmesis, em Belo Horizonte.
"Stress é pressão, tensão" - explica. E isto,
segundo ele, é gerado porque as pessoas,
algumas mais do que outras, não estão
acostumadas a reagirem espontaneamen-
te. Elas estão sempre reprimindo sentimen-
tos e pensamentos em nome de um padrão
convencional de comportamento.

E ele explica que uma pessoa em har-
- .moma consigo mesma nao Vai sair por ai

"soltando os cachorros, brigando com todo
mundo" ou "rodando a baiana", como bem
se diz na linguagem popular. "Trata-se
inicialmente de limpar a pessoa do que
chamamos de lixo psicológico, ou seja,
livrá-la dos inúmeros sapos que ela veio
engolindo ao longo da vida, para que ela
possa começar do zero uma grande jornada
de autoconhecimento e descubra a sua
capacidade natural de equilíbrio"

Ele costuma dizer que esquecer o lado
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As histórias são
diferentes, mas o
diagnóstico é um só

Visão de futuro e
intuição ajudam a
tirar país da crise

seqüelas graves. Cuidado!
I

Existem também outros fa-
tores que tomam a vida (em
especial, a do brasileiro) ainda
mais estressante. Como man-
ter a "saúde mental" num pais
corroído até as entranhas pela
recessão econômica'?

Lalr Ribeiro é autor do livro "O
Sucesso Não Ocorre Por Acaso"

Intuição e visão de futuro
são as palavras mágicas para
o Brasil sair da crise. A receita
é do médico especialista em
Neurolingüística. Lair Ribei-
ro, que proferiu a palestra
"Tecnologia Humanística -
aprendendo a fazer mais com
menos". em fevereiro. no Tea-
tro.

Enquanto boa parte dos
empresários brasileiros aguar-
da, cautelosa. sem muitas ex-
travagâncias, o desenrolar dos
acontecimentos, Lair Ribeiro
recomenda uma certa dose de
audácia nos negócios. Para esse
mineiro de Juiz de Fora, que se
tomou um dos mais recentes
fenômenos da indústria edito-
rial brasileira, com os livros
"O Sucesso Não Ocorre Por
Acaso" e "Comunicação &
Prosperidade". se mexe, sim,
em tíme que está ganhando.
"Se um negócio vai bem. o
empresário deve pensar o que
fazer para continuar ganhan-
do: e não esperar o declínio
para então agir", explica.

Para ele, a economia brasi-
leira está praticamente para-
da, porque as pessoas estão
sempre aguardando o momen-
to ideal para investir nos seus
negócios ou gastar dinheiro.
"Criatividade - diz ele _. é um
elemento fundamental em si-
tuações de impasse ou na hora
de tomar decisões".

Quando o stress ataca, nem sempre
a insônia e a ansiedade são os sintomas
mais freqüentes. Para o auxiliar-técnico
executivo do Gabinete do Deputado Wil-
son Pires, Flávio Cardoso Aguiar, 34
anos, quatro filhos, o esquecimento e a
distração foram os primeiros sinais de
que estava estressado .

Por coincidência, ele foi convocado
para o eheek-llp poucos dias depois de
esquecer, pela quinta vez, as chaves na
ignição e trancar o carro. "Senti, e dois
os testes confinnaram, que eu não estava
totalmente bem", confidencia.

Um diabete de fundo emocional foi a
seqüela de um quadro de stress vivido
pela assessora de imprensa da Deputada
Maria Elvira, Elizabeth Sily Pestana,
que foi diagnosticado logo em seguida
ao seu ingresso na Assembléia. Embora
acostumada com o ritmo puxado da
iniciativa privada, Beth sentiu uma série
de alterações fisicas em função das no-
vas atividades. "Fazer assessoria de uma
parlamentar, como a Deputada Maria
Elvira, é enriquecedor; mas, sem dúvida,
é um trabalho desgastante e de extrema
responsabilidade" .

Mesmo solteira e sem filhos, Beth se
desdobra ainda para cuidar da casa,
fazer as compras e pagar as contas.
Hoje, depois do susto, segue uma pro-
gramação feita por uma especialista,
que, entre outras coisas, faz um alerta
sobre os beneficios de uma alimentação
balanceada e a importância dos momen-
tos de lazer e descontração.

A recepcionista da Secretaria-Geral
da Mesa, Dinalva Gomes Rodrigues,
adora o que faz e o setor onde trabalha,
apesar do sufoco. Para ela, mais
estressante do que uma jornada intensa
de trabalho é a pessoa trabalhar sem

•
gostar do que faz.

o supervisor dos roteiristas do De-
partamento de Taquigrafia, Augusto
César Veríssimo, 28 anos, diz que anda
muito cansado e que tudo indica ser o
princípio de um quadro de stress. "Além
das minhas atividades nonnais - diz ele
-, que exigem muita atenção e responsa-
bilidade, tenho que encontrar tempo e
disposição para estudar para o concurso
de redator".

Or.Agostinho: nível de stress é alto na AL

o Dr. José Agostinho adianta que é ele-
vado o nível de stress encontrado entre os
servidores, sendo a ansiedade e a depressão
as causas mais freqüentes do afastamento no
trabalho. Por entender que o homem é um
complexo bio-psíquico-sócio-cultural, quan-
do necessário o servidor é encaminhado à
Subárea de Psicologia. Este setor está traba-
Ihandoem conjuntocomo DSA, nosentidode
desenvolver programas preventivos na área
de saúde. "Nossa intenção é mostrar ao fun-
cionário a importância de ele estar em harmo-
nia consigo mesmo e com o meio", diz Norma
Lúcia Azevedo Lima, uma das psicológas
envolvidas.

.
exames serão analisados 'pelo DSA e, com a
identi ficação dos problemas mais freqüen-
tes, vários programas preventivos serão de-
sencadeados.

A conscientização dos servidores sobre
os riscos do stress, que será inclusive tema
.de uma palestra no Teatro, com o médico e
psicólogo José Maria Martins, no dia 24, tem
sido uma preocupação constante, segundo
observa a psicóloga Míriam Pimentel, tam-
bém integrante da equipe de trabalho. Ela
acredita que as mudanças pelas quais a As-
sembléia vem passando, sobretudo aquelas
que imprimiram uma nova mentalidade de
administração pública, como a
profissionalização de seus servidores, con-
tribuíram muito para desencadear um quadro
preocupante de stress entre os funcionários.

Valores e crenças, até então tidos como
certos, estão sendo revistos, segundo Míriam,
pelos funcionários, o que pode gerar muita
insegurança e ansiedade.

Norma: a busca da harmonização

DSA estuda programas de prevenção e de
conscientização dos funcionários da AL

o Diretor do Departamento de Saúde e
Assistência - DSA, o cardiologista José
Agostinho Lopes, implementou um progra-
ma de eheek-llp médico periódico, que está
funcionando na Casa desde setembro de 92.
Por enquanto, somente os funcionários efeti-
vos e do quadro suplementar estão sendo
com'ocados.

Eles são chamados no mês em que fazem
aniversário para uma consulta clínica,
complementada com exames laboratoriais,
para a identificação dos possíveis problemas
de saúde. Futuramente, o resultado desses

•
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