
Edvar Morato: PPA fecha cicio importante de
valorização do funcionário
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Aprendendo a ser livre
Através de um programa especializado, o PPA, a Assembléia Legislativa prepara seus funcionários para a aposentadoria
Maria Teresa Bronzo

"Passara tantos anos na gaiola que desaprendera
a voar. Não sabia o que fazer com o infinito". Rubem
Alves descreve, na crônica "Aposentado", uma
realidade presente na vida da maioria dos trabalha-
dores dos tempos modernos: escravos do relógio e
das obrigações durante boa parte de suas vidas se
vêem, subitamente, excessivamente disponíveis. O
convite ao sonho é o primeiro estágio. Estaria livre
para fazer o que quisesse. Vencida essa etapa,
começam as dúvidas e angústias, embora não se
possa dizer que essa história irá se repetir indistin-
tamente.

Para tornar esse momento da vida de seus fun-
cionários menos traumático, a Assembléia lançou
em março o Programa de Preparação para Aposen-
tadoria (PPA) - uma iniciativa que para muitos dos
23 participantes do 1 0 seminário, realizado entre os
dias 14 e 18 de março, já nasceu boa. Desenvolvido
pelo trabalho conjunto de médicos, enfermeiras,

assistentes sociais, psicólogos e fisio-
terapeutas, o Programa de Preparação
para Aposentadoria é uma iniciativa
da Gerência de Saúde e Assistência,
atendendo demanda também sentida
pela Associação dos Aposentados do
Legislativo (APLEMG) O Programa
é aberto a qualquer funcionário, inde-
pendente de seu tempo de serviço, e a
um familiar do servidor inscrito

A montagem do PPA começou a
ser desenvolvida em setembro de 93,
quando ja havia uma demanda latente
entre funcionários que 'sofriam" com	M

a chegada do momento da aposentado-
ria. Após o levantamento de projetos similares em
andamento em outras empresas, uma equipe
multidisciplinar de 11 técnicos da Assembléia
começou a delinear o programa. "Cada um trouxe
o conhecimento e as experiências de sua área de
origem", disse a assistente social Maria Amélia

Facury, uma das coordenadoras do PPA. A idéia era
criar um projeto que abarcasse desde aspectos
jurídicos da aposentadoria, passando pela promo-
ção da saúde, até abrir um espaço à meditação,
auxiliando o servidor na formulação de um novo
projeto de vida.

ria Amália: reunião de experiências para tratar
da aposentadoria

Projeto agrada aos participantes
Marcelo Metzke,
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"Um seminário de altíssima quali-
dade", na opinião do técnico de apoio
da Gerência de Documentação e In-
formação - GDI, Fernando Luis
Monteiro, 48 anos, 30 deles passados .
na Assembléia. A dois anos da apo-
sentadoria, se optar pela proporcio-	".
na!, Fernando confessa que o impulso
inicial para se inscrever no 1° seininá-
rio do PPA fo i o temor por mudanças -
bruscas na Constituição, no tocante
aos direitos adquiridos. Também con-
fessa que contava os dias para se
aposentar na esperança de que, como
nutri passe de mágica. de uma hora
para outra, iria realizar todos aqueles

Fernando	projetos de vida que muitas vezes o
Monteiro:
projetos em	dia-a-dia deixou para trás. Idealizava
prática para	esse tempo para poder se dedicara pintura e aos seus
romper o limite inventos. "Percebi que essa mentalidade de estabe-
entre o ativo e o. .	.
Inativo	lecer um limite entre ativo e inati\ o e muito trauma

ãt

tica", garante Fernando. Graças ao seminário,
mudou seu enfoque. Desde já, busca moti\açàO
para realizar seus projetos parados.

Desprender-se aos poucos da Assembléia
Quem está na ativa pode não perceber o quão
árdua deve ser essa tarefa, sobretudo porque trata-
se de um funcionário que passou os últimos 2()
anos trabalhando nas Comissões, onde galgou
todos os estágios, de datilógrafo a diretor. j á com
tempo para requerer a aposentadoria proporcio-
nal, Edvar Morato deseja apenas intensificar o
que já faz há alguns anos nos finais de semana,
quando se dedica a cuidar de um pequeno sítio. .A
iniciativa da Assembléia, segundo ele, fecha um
ciclo importante de valorização de seus funcioná-
rios, que se inicia quando o funcionário ingressa
na Assembléia e termina, agora., quando ele esta
deixando a Casa.

A escravidão do relógio
Um dos sacrifícios impostos ao homem

modernopela é a escravidão ao relógio, que nos
torna reféns do tempo. No corre-corre do dia,
o corpo humano se transformou numa
máquina.Os módulos do PPA Urna conversa

com o corpo e Reestruturação do Tempo
tiveram o propósito de humanizar' este ser
que foi aos poucos brutalizado pelo cotidiano.

-() ser humano possui um eu interior que
fica amortecido durante todo o período de
produção. aparecendo apenas a identidade pro-
fissional', diz a fisioterapeuta Rosângela B.
Poni, que coordenou os dois temas Por meio de
exercícios de conscientização corporal, bus-
cou-se trabalhar o resgate da identidade.

Parece ironia, mas a liberdade de não ter
horários e obrigações, depois de uma vida
inteira dedicada ao trabalho, também incomo-
da muito. Eliminar a sensação de pecado asso-
ciada ao ócio foi também uma tarefa
difícil. Segundo Rosângela, as pessoas que se
aposentam não têm 'necessária e obrigatoria-
mente" que fazer algo para ocupar o tempo.

A criança como miniatura do adulto e o
idoso como simples extensão do adulto. Pensar
assim é um grande equívoco, alerta o
cardiologista da Gerência-Geral de Saúde e
Assistência. Fernando Augusto V. Barros 'As
pessoas têm ritmos próprios cm cada fase da
\ ida, mas isso não é motivo para se descuida-
rem na aposentadoria", lembra o cardiologista,
que, no encontro. analisou a i mportância da
promoção da saúde, principalmente com a che-
gada da terceira idade "Esta não deve ser uma
preocupação só dos que estão entrando nesta
nova fase da vida, mas de todos', aconselha.


