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PELO BEM DO OUTRO
Três serprianas contam como foi a
experiência de doar rins

M arilene Lúcia Garcia, da Supde do Rio de Ja
neiro, doou um rim para um colega do Serpro

em 1998. Ao recordar o gesto, ela confessa: teve que
criar coragem. Para enfrentar a cirurgia? Não. Para
propor a doação: “Eu achava meio sem propósito
chegar para a pessoa e dizer: quero doar meu rim para
você”. Percebese logo que os colegas não eram tão
próximos, fato que aumenta a gratidão de Marco
Antônio Queiroz, que recebeu o rim: “Ela foi de uma
generosidade incomum, que extrapola muito o que a
gente espera”, ressalta.
Marilene é deficiente visual, devido a uma retinose,
doença que degenera a retina. Marcos também tem
deficiência visual, causada pela diabetes. Programa
dores, trabalhavam em setores diferentes, mas tinham
ponto de encontro na sala onde ficava a impressora
braile. A tal coragem para abordar o colega surgiu de
pois que Marcos sofreu uma grande frustração. Um
amigo dele se propôs a doar o rim e, para isso, viajou
de Brasília ao Rio. Mas houve incompatibilidade e o
transplante não se concretizou.

“Nós acompanhávamos aquele sofrimento, o desgaste
sofrido na hemodiálise. Ele tinha complicações de
saúde, muitas vezes os colegas chamavam o médico
porque ele passava mal no serviço. Depois do baque
que teve com a história do amigo, cheguei e me ofe
reci. Fiz o exame, houve compatibilidade, deu tudo
certo e ele está lá, até hoje, 'dialisando' com o meu
rim”, brinca Marilene. Marcos se aposentou. Marile
ne continua no Serpro, trabalhando no prédio recém
inaugurado do Andaraí.

“A gente nem pensa em medo”
O sufoco de ver uma pessoa querida sofrendo por fa
zer hemodiálise apaga todo o receio de se submeter a
uma cirurgia para extrair um rim. Esse é o sentimento
expresso por Vera Lúcia da Silva, da Supop de São
Paulo. Ela fez a doação para seu marido, Julio Anto
nio da Silva, há quatorze anos.
“A gente nem pensa em medo. E a operação não foi
um processo difícil para mim. Depois de poucos dias

Marilene, do Rio de Janeiro, doou rim para um colega do Serpro que só conhecia superficialmente

Associação Brasileira de Transplante
de Órgãos:
http://www.abto.org.br
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já estava em casa, passando bem, feliz da vida por sa
ber que meu marido não teria mais de ir para a má
quina filtrar seu sangue. E eu, levo uma vida
absolutamente normal ”, conta Vera.
Da mesma forma que Marilene, ela se sentiu ainda
mais motivada a doar o rim com um insucesso anteri
or vivido pelo marido, que tem rins policísticos, uma
doença congênita. Os exames anteriores à cirurgia de
transplante mostraram que o marido e o irmão dele ti

nham 100% de compatibilidade para realizar o proce
dimento. Mas, na prática, houve rejeição do rim. “Eu
tinha apenas 50% de compatibilidade. Então, o que
me apavorava mesmo era a ideia de que não desse
certo, de que eu não conseguisse ajudar meu marido”,
relembra Vera. Foram temores infundados. O trans
plante foi um sucesso, e Vera curte com o marido um
casamento de quase trinta anos.

Batalha verbal
Quando Marilza Mendes Garcia começou a pensar
em doar um rim ao pai, foi procurar informações na
internet. E o primeiro caso que encontrou foi exata
mente o da colega Marilene, do Rio, com a qual com
partilha o sobrenome. Marilza, chefe do escritório do
Serpro em Ribeirão Preto, não se lembra desse deta
lhe, mas guardou na memória a grandeza do exemplo.
Em sua história para doar o rim, porém, a batalha
maior foi de convencimento do próprio pai. Ele não
suportava a ideia de que, para ajudálo, um filho pas
sasse pelo que considerava um sacrifício. Foram qua
tro anos de argumentação, com apoio de médicos e de
toda a família. Antonio Martins, pai de Marilza, co
meçou a fazer hemodiálise devido a um câncer no ór
gão. A certa altura sofreu um infarto quando estava
ligado à máquina que faz a filtragem do sangue. De
bilitado, concordou então em receber o rim... mas de
um irmão.

Marilza só conseguiu que o pai aceitasse a
doação de rins com muita argumentação

Você Sabia?
Podese levar vida normal com um rim por
que ele passa a fazer o trabalho dos dois, natural
mente. Algumas pessoas nascem com apenas um
rim e só sabem disso ao fazer um exame que
constate a ausência.

O que se pode doar em vida: um dos rins, par
te do pulmão, parte do fígado e medula óssea.

O que se pode doar após a morte: córneas,
rins, pulmões, fígado, coração, pâncreas, intesti
no, pele, ossos e tendões.

Como se tornar doador após a morte: dei
xando clara sua intenção para a família. Sem o
consentimento familiar, nem mesmo um docu
mento escrito por quem pretende doar garante
que a doação se realize.

Fonte: Associação Brasileira de Transplante de Órgãos

Para saber mais sobre diálise e
transplante renal, veja site do colega
Eduardo de Araújo, da Debhe:
http://dialiseviva.com.br
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Houve incompatibilidade. E Marilza, dentre os quatro
irmãos, era aquela que apresentava maior possibilida
de de oferecer o rim com sucesso. Em conversa defi
nitiva, a filha comunicou: já estava decidida a fazer a
doação do órgão. Se não fosse para ele, seria para
uma dentre três trigêmeas recémnascidas, de Campi
nas, que também necessitavam de um rim, caso muito
veiculado pela imprensa na época. Quatro meses de
pois o pai acedeu e Marilza, finalmente, conseguiu
que o transplante fosse realizado.
Barulhinho
Hoje ela brinca ao encontrar o pai “Como vai o rim

da Marilza? Está cuidando bem dele, dando água di
reitinho?”. Mas ainda se comove ao lembrar de uma
cena marcada por um som que, fora desse contexto,
seria banal. “Quando saímos do hospital, hospedei
meu pai em casa e repousamos em quartos próximos.
Na primeira noite em que o recebi, a porta de meu
quarto ficou aberta, e escutei quando ele foi urinar. Ao
ouvir o barulhinho, comecei a chorar. Sabia o que esse
som representava. Doando meu rim eu tinha contri
buído para ele ter uma vida melhor. Poder fazer isso é
uma benção”, diz Marilza. E emenda: “Se eu tivesse
outro rim, eu doaria. Doaria mesmo. Para qualquer
pessoa que precisasse.”

Sangue filtrado 12x por hora
Os rins tem a forma de um enorme grão de
feijão: a altura de cada um é de cerca de 10cm.
Esses órgãos são responsáveis por 4 funções:

• regulação da formação do sangue e da produ
ção dos glóbulos vermelhos;

• regulação da pressão sanguínea;

• controle do delicado balanço químico e de lí
quidos do corpo;

• eliminação de toxinas do sangue por um siste
ma de filtração.

Os rins recebem cerca de um litro de sangue
por minuto. Podese dizer que os rins filtram
todo o sangue de uma pessoa cerca de 12 ve
zes por hora.

A hemodiálise é um processo mecânico que faz
as funções de filtragem do sangue quando os
rins estão incapacitados de fazêlo. É geralmen
te realizada 3 vezes por semana, em sessões
com duração de 3 a 4 horas, com o auxílio de
uma máquina, em clínicas especializadas.

Fonte: Sociedade Brasileira de Nefrologia

Vera Lúcia doou o rim para o marido há catorze anos e leva vida normal
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uma bola que é rebatida com taco e há corridas em
torno de um campo com o objetivo de conquistar
“bases”, daí a nomenclatura “baseball”. E, apesar de
haver contato físico entre os participantes, não é tão
intenso quanto em um jogo de futebol, por exemplo.
Vida de juiz
No Brasil, há cerca de 200 árbitros de beisebol. São
poucos. Para comparar: mais de 200 juízes traba
lham em um único domingo do Campeonato Brasi
leiro de Futebol. Isso explica o ritmo frenético do
serpriano nos fins de semana, quando participa de

até dois jogos por dia. ”Atuo em uns 100 jogos por
ano”, calcula Gentil.
Ele conta que a situação mais difícil de sua carreira
aconteceu quando foi o árbitro principal de um clás
sico da modalidade: Cuba x Venezuela. O jogo foi à
noite, com numerosa e empolgada torcida, chovia e
uma das equipes estaria automaticamente classifica
da se o jogo não ocorresse. O colega sentiu na pele a
pressão, mas acredita que desempenhou bem seu pa
pel. A partida aconteceu e ficou em sua memória co
mo um grande jogo.

“É UMA PAIXÃO”
Colega de São Paulo é árbitro da
Confederação Brasileira de Beisebol

Imagine a equipe adversária do time do seu filho mar
cando um gol e você comemorando. Pois é. Foi após

uma situação parecida que o colega Francisco Gentil Es
pildora, da Supgs de São Paulo, decidiu entender mais de
beisebol. Ele se inscreveu em um curso da Associação de
Árbitros da modalidade e, quatro meses depois, entrou
em campo para “apitar” um jogo do esporte pouco co
nhecido no país. O colega não se importa com isso:
“Beisebol é uma paixão! E quando se está apaixonado
não importa se é bonito ou feio, gordo ou magro”.
A regra é clara. E farta.
“Esse é um jogo com muitas e detalhadas regras. Há
coisas previstas do tipo: se alguém der uma tacada
na bola e ela entrar dentro da camisa de um jogador,
então acontece x”, explica Gentil, apontando a dife
rença para um jogo como o futebol, no qual uma bo
la entra no gol totalmente murcha e todos ficam em
dúvida se valeu o gol. “Se fosse no beisebol haveria
uma regra escrita”, compara.
“Mas é fascinante exatamente porque une tática e
habilidade: os jogadores trocam sinais, como se fos
se um grande jogo de truco: coçam a cabeça, o quei
xo, mexem as pernas, tudo para sinalizar as jogadas.
Ao mesmo tempo, conseguem 'bolas' com efeitos
maravilhosos”, explica.
Para quem ainda não localizou exatamente qual é o
jogo, adiantase que é aquele no qual se arremessa

Gentil (de azul), árbitro há dez anos: entender o jogo que o filho praticava motivou carreira
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Um pouco sobre o beisebol
Diferente do futebol ou basquete, em que ambas as
equipes atacam e defendem ao mesmo tempo, no
beisebol você sabe qual equipe começa na defesa e a
que está no ataque, porque eles são alternados. No
início do jogo, a equipe que defende entra em campo
com nove jogadores. A que ataca, entra com apenas
um, o rebatedor — aquele que usa o taco para reba
ter as bolinhas.
A estrela da defesa é o arremessador. Ele lança a bo
la na direção do receptor, tentando evitar que o reba
tedor, do time contrário, consiga rebatêla (Confira o
posicionamento dos jogadores abaixo).
Na equipe atacante, os nove jogadores se revesam no
papel de rebatedores, sujeitos à eliminação pelo in

sucesso de suas tacadas. Algo compreensível quando
se pensa no quão difícil é acertar uma pequena bola
com um bastão. Grandes rebatedores tem média de
acerto de 4 dentre 10 tentativas.
A equipe que ataca, dependendo do sucesso em suas
rebatidas, tem direito de correr pelo campo para con
quistar bases. O jogador que corre pode ser detido
por um adversário que esteja de posse da bolinha... e
aí começa a complexidade do sistema que regra as
corridas, relacionadas à conquista das bases e ao êxi
to dos arremessos e de rebatidas. “No fundo, é um
jogo de conquista de territórios, coisa que o america
no adora”, resume Gentil, “um jogo que exige do fí
sico e do estratégico”. Para entendêlo bem, só
mesmo assistindo às partidas. Ou praticando em vá
rios dos games de beisebol disponíveis na internet.

Apitando sem apito
Juízes de beisebol usam a expressão “apitar um
jogo”, mas na verdade se comunicam somente
por meio de sons, palavras e gestos, alguns
predeterminados e outros criados pelo árbitro.
De um juiz com repertório gestual eficiente e
preciso se diz que tem “assinatura”.

Em cada partida de beisebol, há quatro árbitros.
Um é o principal, responsável pela análise das
bolas arremessadas, que fica na base inicial, a
home plate. Há outros três árbitros nas três
bases seguintes, que se mantêm na mesma
posição até o fim da partida.

Você Sabia?
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"a chave do sucesso e da felicidade". Pretendo com
isso apenas inferir, à luz do que ouvi na palestra,
que certos elementos podem não dar a certeza de
uma vida exitosa, mas estão presentes na vida de
quem logrou êxito em qualquer sonho ou projeto.
Citaria dez itens suscitados à nossa percepção na
ocasião: atitude, humildade, solidariedade, discipli
na, gosto por desafios, perseverança, paixão, traba
lho em equipe, autoconhecimento e amor. Quando
adotamos essas premissas em nossas vidas estamos
nos presenteando e presenteando à toda a humanida
de, com a possibilidade de vermos mais vezes o dia
nascer feliz.
Valeu Carlos, por, nessa tarde serpriana de pura qua
lidade de vida, despertar meu desejo de retornar à
prática de ginástica laboral, e, acima de tudo, por se
dimentar ainda mais a minha já sólida convicção de
que viver vale a pena!" — Wagner Silveira, da Ges
tão de Pessoas, em Recife.
Saúde financeira
"Sou interessado em como lidar com dinheiro de for
ma racional, mas é sempre bom ouvir a palestra de
alguém como o Nério, colega em quem a gente con
fia. Quero comprar o livro dele para conhecer me
lhor os sete hábitos das pessoas financeiramente
felizes. Gostei da dica de como poupar: temos de ser
a primeira pessoa a ser paga com nosso salário, não
devemos esperar sobrar para guardar. Antes eu fazia
de tudo para sobrar dinheiro no final do mês, e então
guardava. Agora vou mudar.
O Nério deixou a palestra mais interessante ao apre
sentar exemplos, com planilha de custos, como a da
família que tinha dois carros, mas somente um era

utilizado diariamente. Ao vender um dos carros,
mesmo pagando táxi para eventuais saídas, a família
fez uma economia significativa, que pôde ser utiliza
da de outra forma. O interessante do pensamento
que o Nério nos traz é que gastar não é o problema,
desde que seja de forma a maximizar nossos recur
sos. A maioria já tem algum tipo de planejamento,
mas a palestra foi tão boa que virou comentário en
tre os colegas.” — Eduardo Bastos, do Desenvolvi
mento, em Florianópolis.

SAÚDE DO ESPORTE ÀS
FINANÇAS
Palestras da Semana da Saúde ganham
atenção e motivam colegas do Serpro

A pauta da GPS já estava fechada quando chega
ram à Comunicação Social depoimentos signifi

cativos sobre a Semana da Saúde, Qualidade de Vida
e Prevenção de Acidentes de Trabalho, realizada em
agosto. Abrimos espaço extra para os depoimentos de
Wagner Silveira, de Recife, e Eduardo Bastos, de San
ta Catarina, tendo a certeza de que a Semana da Saúde
foi um sucesso também em outras regionais.
Esporte como filosofia de vida
"Assisti ontem à palestra proferida pelo triatleta Car
los Alexandria, analista da Supgs de Recife. Antes
do início, brincava dizendo que, se ao final da pales
tra eu saísse do auditório motivado a retornar à práti
ca da ginástica laboral, já teria sido válida a minha
participação. Conheço o compromisso e a competên
cia de Carlos em seu trabalho, e sua paixão pelo es
porte. Mas, ainda assim, confesso que me senti
gratificado muito além das minhas expectativas.
Sua apresentação, além de simples, clara e objetiva,
foi lúdica, emocionante e inspiradora. Usando mate
rial de pesquisa, sua experiência e a de outros espor
tistas, Carlos nos mostrou “coisas óbvias”, como ele
mesmo disse, mas que nem sempre nos permitimos
ver, devido à pressa do cotidiano ou mesmo pela fal
ta do hábito de reflexão. A partir do esporte, ele mos
trou uma filosofia de vida, que ouso chamar aqui de

Carlos Alexandria ministrando palestra
dinâmica sobre esporte em Recife



Memória GPS | 8

do, ao Serpro do Ministério da Fazenda, da área da Delegacia Fiscal do Tesouro
Nacional, da Alfândega, do Imposto de Renda. “A maior barreira que a gente en
frentou foi a perda de status das pessoas. O inspetor da alfândega achava que perde
ria autoridade com a ida de serviços para a empresa”, confirma Aurélio. “Se você
tem sob o seu comando uma sala com máquinas, por vaidade, você não quer perder.
Mas tinha gente que sabia que aquilo ali não era dele”. Outro desafio foi a resistên
cia dos servidores da Fazenda, no primeiro prédio. “O pessoal antigo reage sempre
às novidades. Eles não acreditavam no Serpro”, rememora Aurélio.
Antes de deixar a empresa, em 1974, Aurélio Corujeira ainda participou de toda
montagem da unidade em AracajuSE, inaugurada após a sua saída. Para ele, entre

REGIONAL SALVADOR. MAS PODE
CHAMAR DE TRABALHO
Desde a época da perfuração, passando pela digitação, até
os dias atuais, a unidade baiana do Serpro é sinônimo de
trabalho. As mudanças de endereço surgiram para abrigar a
crescente demanda de atividades.

O primeiro de maio é celebrado no Brasil e em diversos países do mundo como
o Dia do Trabalho ou do Trabalhador. Aqui, a data tornouse feriado em 1925,

por meio de um decreto do presidente Artur Bernardes. Mas a boa coincidência se
dá pelo fato de no mesmo dia, só que no ano de 1966, ter sido criada a quinta Uni
dade Regional de Operação (5ª URO). Diferente das anedotas preconceituosas so
bre a indolência do baiano, a Regional Salvador é uma das fortes marcas da força
do trabalhador brasileiro.
A Unidade entrou em operação no bairro do Comércio, na chamada Cidade Baixa,
onde nasceu a primeira capital do país. E o Serpro adotou a característica movimen
tada da região onde estava. As primeiras quatro salas foram cedidas pelo Ministério
da Fazenda. O espaço, em pouco tempo, tornouse dois andares e uma galeria. Tem
pos depois, a 5ª URO foi ocupar três andares inteiros no edifício Centenário no
mesmo bairro. “Foi uma revolução. Começamos com 14 pessoas e, em 1974, já éra
mos mais de quatrocentas”, conta Aurélio Alban Corujeira, primeiro empregado
contratado pelo Serpro em Salvador.
“Está na minha carteira de trabalho: primeiro de maio de 1966. Fui nomeado num
feriado”, complementa Aurélio. Ele foi entrevistado pelo superintendente do Serpro,
Hélcio dos Santos Matos, num hotel do bairro do Campo Grande. Foi escolhido, an
tes de completar 30 anos, para ser o primeiro Diretor Geral do Núcleo de Operações
de Salvador por seus méritos profissionais, após ser indicado por seu trabalho na
implantação do setor de informática das Docas da Bahia.
A incumbência inicial era fazer o levantamento de tudo que pudesse ser incorpora

Meire Carmem Nunes, de Salvador, foi da primeira turma de
digitadores da Regional, em 1975
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tanto, o maior legado foi outro. “Minha política era
trabalhar pela empresa. A gente procurou fazer da
unidade uma família. Tanto é verdade que tivemos di
versos casamentos entre colegas”. Cerca de 20 pesso
as se conheceram no trabalho e se casaram, de acordo
com Aurélio.
10º andar, CPD: o elevador passa direto
Aurélio saiu da empresa em 74. No ano seguinte,
Meire Carmem Nunes descobriu o anúncio de empre
go no Serpro. Candidatouse, passou pela prova de
datilografia e por curso de digitação. Foi admitida no
dia 1º de julho, coincidentemente, véspera de outra
data comemorativa, a Independência da Bahia.
Com ela, mais 31 pessoas entraram no Serpro e co
nheceram o clima deixado por Aurélio Corujeira. A
função era a de digitalização de documentos por meio

de um equipamento chamado STD, concentradores de
teclados usados por toda a equipe, ligados a um único
computador. A tecnologia implantada na empresa em
1972 era substituta da perfuração, que utilizava os
cartões de dados.
O grupo ocupava um dos três andares da segunda se
de. “O elevador nem parava no 10º andar, da transcri
ção e CPD. Só pessoas autorizadas tinham acesso”,
recorda Meire. Claro que nem tudo eram só flores. O
pessoal que já estava há mais tempo não gostava
quando a nova turma chegava antes e ocupava os lo
cais mais agradáveis do andar. “Tinha lugar que fazia
muito frio, não era como hoje, cada pessoa com sua
área de trabalho certinha. Então, a gente chegava cedo
pra ficar numa posição melhor”.

Quatro anos depois da admissão de Meire Carmem,
começaram os preparativos da mudança para a nova
sede, agora na Avenida Paralela, na Cidade Alta, do
outro lado da cidade. “Como a empresa dava a condu
ção, eu não senti muito a mudança”, acrescenta. Os
empregados podiam optar por pegar o ônibus disponi
bilizado pelo Serpro no bairro da Calçada ou do Cam
po Grande. A ação da empresa era indispensável, visto
que o transporte público municipal não conseguia
atender às necessidades de locomoção na época.
Setembro de 2011 é o último mês de trabalho de Mei
re, que se aposentará pelas Ações de Preparação para
a Aposentadoria (APA). “São 36 anos aqui, vou sentir
muita falta das pessoas. Vou aproveitar agora para
curtir meu primeiro netinho, que vai nascer”, conta a
sorridente vovó de Lucca.

Perfuradoras de cartão: primeiras salas do
Serpro eram no Ministério da Fazenda

Digitação: empresa cresce e passa a ocupar
três andares também no bairro do Comércio

Sede própria na década de 80: hoje, mesmo
espaço é ocupado pela equipe da Supde
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Só tem na regional Salvador
O ponto de encontro da regional é o Plaza. Ca
minho certo até o restaurante, abriga um pe
queno lago com peixes. Fica bem próximo à
recém reformada quadra de esportes, onde
acontecem os babas. Se você não é versado no
dicionário de baianês, talvez não saiba que, na
Bahia, jogar bola se diz assim, “bater o baba”.

Mas voltando ao Plaza: ele abriga as festas juni
nas, carnavalescas, happy hours e comemora
ções da ASESBA. E sim, sem medo do clichê, o
acarajé é, muitas vezes, a pedida do evento.

Um dos poucos ambientes a rivalizar com esse
ponto de encontro é a sombra da rampa de
acesso ao primeiro andar da regional. No inter
valo do almoço, uma boa turma reúnese ali pa
ra as amistosas partidas de dominó. Lasquinê!

Você Sabia?

Manifestação conquista passarela
No fim do governo militar, de 1980 a 1985, Diacízio
Oliveira trabalhou na comunicação social. Foi o res
ponsável por implantar diversas ferramentas de inte
ração entre as pessoas e delas com as chefias.
“Quando cheguei, certas palavras nem podiam ser
ditas”, rememora. De acordo com ele, o trabalho foi
importante para integrar os setores e para a melhoria
do clima. Diacízio também criou uma caixa na qual
as pessoas depositavam queixas e sugestões, todas
respondidas e afixadas no mural, principal veículo
de comunicação da época.
Ele destaca que, na época, a empresa fazia muitas
festas para datas especiais, como o aniversário da re
gional. Um dos momentos marcantes foi a realização
da Feira do Livro, com venda de publicações e até

lançamentos. Outro evento marcante foi a mobiliza
ção que culminou, após a sua saída do Serpro, com a
construção da passarela para pedestres. O acesso à
atual sede, na Paralela, era dificultado pela rua muito
movimentada, apesar de ser uma área relativamente
nova na cidade. Hoje, é uma das avenidas de maior
fluxo da cidade. Diversas pessoas foram reunidas, o
médico da Regional, a Cipa e representantes dos pré
dios próximos: jornal Correio da Bahia e Caixa
Econômica, que se encontraram com a Polícia Mili
tar. O movimento teve como marco os protestos rea
lizados na rua.
Antes de deixar a empresa, Diacízio ainda ouviu o
prenúncio da tecnologia de comunicação que estava
pra chegar. “O superintendente me disse uma coisa:
olha, num futuro bem próximo, vamos ter um cor
reio interno aqui”. As correspondências virtuais já
começavam a se desenvolver.

Prédio da Regional Salvador, no qual atuam
cerca de 400 empregados

Manifestação organizada pela Regional
Salvador conquistou passarela de pedestres
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SUPERAÇÃO QUE GERA
SOLIDARIEDADE
Ao lidar com a deficiência física em
suas próprias famílias, colegas do
Serpro decidem criar grupos de apoio a
pessoas com necessidades especiais

V inte e um de setembro é o Dia Nacional de Luta
das Pessoas com Deficiência. A data, que coin

cide com o Dia da Árvore e o início da primavera no
hemisfério sul, representa o renascimento e a supera
ção de adversidades, processos que dois empregados
da Regional Rio de Janeiro conhecem bem. Wanya
Gomes Leite, da Supop, e Ademir Guimarães, da
Supgs, são colegas que, diante do desafio de lidar com
situações de deficiência em família, foram além. De
cidiram estender sua contribuição para a comunidade.
Batepapo esclarecedor
A história de Wanya começa há onze anos, quando
deu à luz a Yago, uma criança autista. O diagnóstico
só pôde ser feito quando o menino tinha três anos.
Na época, a mãe foi em busca de todo o tipo de in
formações sobre o distúrbio e recebeu ajuda de di
versos grupos de apoio, via internet. E nas filas que
enfrenta com o filho, para obter medicamentos, trata
mento psicopedagógico e neuropediátrico, Wanya

percebeu que outros pais precisavam do mesmo tipo
de informação. Surgiu, assim, a ideia do grupo Bate
papo Amigos de Autistas, comunidade do Orkut que
existe desde 2007.
Grupo das sete
Além do trabalho virtual, quatro mães, incluindo
Wanya, duas pedagogas e uma professora se reúnem
mensalmente em uma escola do Município de Nova
Iguaçu, RJ. O objetivo é estudar um amplo material
sobre autismo. As sete mulheres repassam esse co
nhecimento visitando, gratuitamente, instituições de
ensino da região. “É um tipo diferente de conversa,

porque falo de algo que vivencio”, diz Wanya. “Às
vezes, encontramos mães desacreditadas e elas, aos
poucos, vão percebendo que existe um caminho, ain
da que difícil”, acrescenta. Além do grupo fixo, exis
tem vários colaboradores como dentistas,
fonoaudiólogos e outros profissionais da saúde e
educação que, volta e meia, auxiliam as crianças en
volvidas no trabalho dos “amigos de autistas”.
As visitas às escolas são importantes porque o tempo
é crucial no desenvolvimento de uma criança com
autismo. “O estímulo precisa vir logo, e da maneira
certa. O pior é que o diagnóstico, muitas vezes, só é

Wanya Gomes Leite afirma que o conhecimento compartilhado traz esperança a mães de
crianças com autismo.

BatePapo Amigos de Autistas é a
comunidade Orkut criada por Wanya:
http://www.orkut.com.br/Main#Community?c
mm=91542138
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feito mais tarde”, alerta Wanya. Como o autista é
predominantemente visual, um dos métodos adota
dos pelo grupo é ensinar tarefas com desenhos. Es
covar os dentes, por exemplo, é ilustrado, passo a
passo, com figuras descrevendo a atividade, como
uma história em quadrinhos.
Desafio diário
Ademir Guimarães, que trabalha na Central de Servi
ços do Serpro, também no Rio de Janeiro, teve um
outro tipo de experiência com a realidade dos defici
entes físicos. Em 2004, sua esposa Kátia começou a
apresentar sintomas de esclerose lateral amiotrófica
– ELA. A doença causa degeneração do sistema ner
voso: células que controlam os movimentos voluntá
rios dos músculos se atrofiam, progressivamente.
Entre os primeiros sinais, estão a perda da força
muscular e incapacidade de engolir saliva. Com o
tempo, a pessoa perde suas habilidades de locomo
ção, fala e deglutição.
Uma vítima famosa da ELA é o físico inglês Stephen
Hawking, que utiliza um sintetizador de voz acopla
do à sua cadeira de rodas. O computador era operado
por teclado mas agora, devido ao avanço da doença,
o físico se tornou incapaz de digitar. O equipamento,
então, passou a ser controlado por óculos infraver
melhos que reconhecem os movimentos da face.
Doença cara
Ademir conta que esse processo degenerativo é a
principal característica da ELA. “Com pouco tempo
de diagnóstico, o paciente se torna dependente de
outra pessoa, que chamamos de cuidador”. Como a
ELA é uma doença “cara”, muitas pessoas desistem
do atendimento médico e passam a viver o fenômeno
da “morte em vida”. “A dura realidade é que alguns

dos familiares se comportam como se simplesmente
aguardassem que o paciente venha a falecer”, expli
ca o colega do Serpro. Até porque a sobrevida da ví
tima de ELA costuma ser, apenas, de 3 a 5 anos.
Associação facilita conquista de direitos
Diante de todos esses desafios, surgiu o amparo de
familiares e cuidadores que se reuniam em um hospi
tal da Tijuca. Em 2005, essas pessoas formaram
uma associação: Ademir é, hoje, o presidente do
Grupo de Apoio a Pacientes com ELA. Uma das
principais funções do GAPE é facilitar a utilização
do judiciário para fazer valer os direitos das famílias
dos pacientes. “Muitas vezes, a pessoa vai buscar
atendimento e não consegue sequer entrar no hospi
tal. Dizem que não há vagas, ou que a instituição não
tem como fazer atendimento. O primeiro objetivo do
grupo é o de intermediar a relação entre médicos e
pacientes”. O GAPE, então, acaba ajudando a admi
nistrar uma dinâmica entre hospitais, governo e de
fensoria pública.
Outra dificuldade das vítimas de ELA é a negocia
ção, seja com a saúde pública ou empresas de planos
privados, do atendimento ambulatorial na casa do
paciente, o chamado “homecare”. As empresas pre
ferem manter os pacientes nos hospitais convenia
dos. “Isso limita nosso contato familiar, além de
expor as pessoas a outros tipos de problemas, como
infecções hospitalares”, pondera Ademir que cuida
de sua esposa, em casa, com o apoio de um profissi
onal da saúde.

Você Sabia?
Quase 15% da população tem
alguma limitação física
No Brasil, 2,76 milhões de pessoas são
portadoras de algum tipo de limitação física, o
que equivale a 14,5% da população, segundo
dados do IBGE. Na opinião de grande parte das
entidades de defesa dos direitos desses
cidadãos, o país possui uma legislação bastante
avançada em prol dos deficientes. A dificuldade
maior é o conhecimento e a aplicação desses
direitos. Saiba quais são os aspectos da vida dos
portadores de deficiência garantidos por lei:

• Atendimento ao cidadão deficiente – as
responsabilidades do poder público estão
reguladas na Lei nº 7.853

• Contratação de deficientes – a Lei nº 8.213
determina que um percentual de deficientes
sejam contratados em empresas com mais de
cem empregados.

• Acessibilidade – regras de acesso aos
edifícios públicos e referentes a transporte
coletivo estão dispostas na Lei nº 10.098.

• LIBRAS  a Língua Brasileira de Sinais para os
Surdos está reconhecida na Lei nº 10.436.

• Dia Nacional de Luta das Pessoas com
Deficiência – instituído pela Lei nº 11.133

Ademir é presidente do Grupo de
Apoio a Pacientes com ELA (GAPE)
http://www.uff.br/elabiocel/slide%209.htm
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