
aicetea
I Comportamento

Vida de migrante
A mudança para a Capital traz surpresas e dificuldades para os assessores parlamentares

	

AOL::	gabinete do deputado Marco Regis,	 - 1	ções dos
José Roberto Dei Vale Gaspar, de
35 anos, ainda hoje sente as dificul-

Eles chegam sempre no início da dades de uma vida completamente
legislatura. Fiéis a uma meta, determina- diferente da que levava em Muzam-
dos a vencer, deixam boa parte da vida binho, uma cidade de cerca de 20

	

para trás -	 mil habitantes, distante 480

	

cidade, ami-	 .	.	quilômetros de Belo Hori-

	

gos, namo-	 1 zonte. "Já vinha me prepa-

	

rados e, mui-	 ' '.	rando desde o momento em

	

tas vezes, até	 que recebi o convite do de-

	

a família.	 \' '\ putado, cerca de 60 dias an-

	

Chegamcom	 " tes de me transferir para cá",

	

uma vaga	 conta o assessor, que até hoje
idéia	de	 estranha a ausência da famí-

	

como será a	 lia, dos amigos e dos alunos

	

vida na capi-	 da escola de 2° grau, onde lecic

	

tal. E estra-	 nava uma disciplina na área d

	

nham quase	 Direito.

	

tudo. O tra-	-	 "Já tenho o meu círculo d

	

balho passa	 amizades, mas acredito que ess
a ser a prin- .	 adaptação vai levar ainda me

	

cipal refe-	Nába Freitas assocu a vida	ses, diz José Roberto. Morand
rência de dOméstk11 00m a ai'Mdade profissional num hotel no centro da cidade,
vida. Um conforto. Ali estão os novos	chefe de gabinete não se esquece d
amigos. Ali o tempo passa, produtiva-	tranqüilidade e da fácil locomoção er
mente. Só ali a solidão não incomoda.	Muzambinho.

	

Melodrama? Não. Assim é  come-	Mas vale o sacrifício, acredita Josi
ço de vida dos assessores de gabinete que	Roberto, pensando na experiên-
saem do interior e chegam à capital, para cia profissional que esse período
enfrentar o desafio de um lugar onde tudo lhe trará. É o que pensa também
é novidade. Inclusive eles próprios. Do o auxiliar do gabinete do deputa-
mais velho e experiente, ao mais novo, do Almir Cardoso, Ésio Mendes
para homens e mulheres, sair do interior do Nascimento, de 29 anos. Sen-
e "encarar" o novo ritmo não é tarefa tindo um pouco a solidão, apesar

	

simples. In-	 de possuir alguns amigos

	

dependente-	 na cidade, Ésio reclama

	

mente do	 da falta de comunicação.

	

porte da ci-	 "No interior, é diferente.

	

dade de ori- 	 Você conhece todo o

	

gem, a vida	'	'	 mundo, e é mais fácil en-

	

na capital é	 contrar as pessoas", diz

	

sempre mais	 ele.

	

complicada.	 Mas, ao contrário
G

	

ali h a - se	 /	 dos demais novatos, Esio

	

umemprego,	 conseguiu resolver com

	

e até a auto-	 certa facilidade o seu pro-

	

nomiafinan-	 .	 blema de moradia, ao dividir un

	

ceira, mas	 apartamento com um colega qu

	

também sur-	 já trabalhava em Belo Horizonte

	

gem os pro-	 Essa mesma sorte não teve a pro.
biemas com José Roberto 1 Vale C~~ fessora e secretária do gabinete

ntetransporte, sfaRadafanffae dos am3s do deputado José Maria Barros.
moradia e alimentação. Para não falar da Cláudia Falrene de Castro, de 26 anos
saudade. Até acostumar-se à nova roti- Ao chegar a Belo Horizonte, vinda de
na, o migrante apanha.	 Juiz de Fora, teve como única opção

Mesmo preparado para as dificul- alugar um quarto num apartamento fa-
dades do começo, o advogado e chefe de miliar. Por melhores que sejam as inten-

PU

donos do
imóvel,

2.: certamen-
te as coi-
sas são
bem dife-
rentes
quando se
tem apró-
pria casa.

/	"Em casa,
a gente1 ficaàvon-

Ésso do Nascimento está dWkhido,um tade e, na-
apartamento comum COlega	turalmen-
te, tem mais liberdade".

o	Distante da família e do namorado,
Cláudia tenta ocupar seu tempo e refazer

e sua vida em Belo Horizonte. "Gosto muito
a	da cidade e do trabalho", garante ela,

empolgada com a possibilidade de fazer
o cursos e de se especializar na sua área de
o atuação. "Acho que serão necessários
a apenas mais uns dois meses para que eu
n possa me adaptar definitivamente".

Já a auxiliar de gabinete do deputa-
do Paulo Piau, Nábia Aparecida de Sou-

za Freitas, de
28 anos, con-
seguiu, como
novo empre-
go, conciliar
a atividade
doméstica
com os com-
promissos da
profissão. Há
cerca de um
ano, ela ca-
sou-se e saiu
de Conceição
das Alagoas,
para levar

hidia de Castro ~ que vai se urna nova
adaptar rapkiamente	vida em Belo

Horizonte, a
540 quilômetros de sua terra natal. De-
pois de todo esse tempo tentando se
adaptar ao novo ritmo de vida, Nábia

•	inicia uma fase inédita em sua vida.
Animada com essa perspectiva mais oti-
mista, ela conta que sua maior dificulda-

•	de de adaptação foi o trabalho, além das
saudades dos sobrinhos", diz. Uma parte
está resolvida. A outra só se resolverá

• com o tempo e com as viagens mensais
•	que pretende fazer.


