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Data: 25/01/1996 

 

 

Fita 1 – Lado A1 

 

 

AM - 25 de janeiro de l996- Para o projeto de resgate da história do Centro de Pesquisa 

Aggeu Magalhães e entrevista comPlenete Cavalcante Marques. Vamos iniciar como 

entrevistadores Antônio Torres Montenegro e Tânia Fernandes. Fita l. Plenete, é que 

memórias você guarda da sua infância? Que acontecimentos você se recorda?(...) 

 

PC - Antônio minha infância teve não sei se foi igual a de vocês, mas a minha teve muitos 

altos e baixos, né? Para você é um fato, é uma coisa assim que eu não gosto muito de 

lembrar minha infância porque eu não tive aquela infância muito feliz não, porque com 

quatro anos meu pai sofreu um acidente e a gente  vivia numa situação financeira muito boa 

pra você ter uma idéia nós morávamos ali no Espinheiro e fomos morar em Beberibe. Veja 

bem. Então naquele tempo (?). 

 

AM - Você tinha quatro anos de idade? 

 

PC - Eu tinha quatro anos de idade. E por isso me marcou muito. Então você vê vender 

coisas em casa para tratar de doente de tudo. Então é por isso eu disse minha vida eu não 

gosto muito de falar porque não foi muito boa, mas eu tenho essa parte que é muito triste na 

minha infância. Foi ver meu pai doente e a gente vendendo as coisas pra tratar dele. Ele 

tinha três caminhões e a gente  ficou sem nada (...). Então isso aí, a gente começou de baixo 

pra subir e hoje em dia eu já me sinto rica pra o que eu passei e como a gente caiu na vida, 

né? Mas aí vem a adolescência a gente  vai crescendo vai passando, as coisas vão 

melhorando e tem algumas coisas assim (...) é meio difícil me lembrar meus l5 ano com 

todo aperreio, mas participei da festa de debutantes, até na AABB e (...) deixa eu me 

lembrar mais. 

 

TF - Quantos irmãos? 

 

PC - Não, eu sou filha única, eu não tenho irmãos (...). 

 

TF - E seu pai? Qual a profissão do seu pai? 

 

PC - Meu pai tinha, era motorista de caminhão. Ele tinha três caminhões. Dirigia um e tinha 

dois motoristas com ele (...). 

                                                
1 Legendas: 
(?) - trechos, expressões ou palavras ininteligíveis ou inaudíveis 

(...) - pausas curtas durante a entrevista 

(...) (...) - pausas longas durante a entrevista 

(int) - interrupção da gravação 

itálico - palavras ou expressões citadas em língua estrangeira 

“aspas” - citações, títulos de obras ou palavras oficialmente inexistentes 
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AM - E você fez o primário aonde? 

 

PC - Eu fiz, eu estudei em colégio do Estado. Eu estudei no Grupo Escolar Ribeira Costa. 

Todo o meu primário foi feito lá. De lá eu saí pra Escola Normal. Na época era Escola 

Normal. Quando eu fiz a prova que no meu tempo a gente fazia quase um vestibular hoje 

pra admissão pra entrar no ginásio. Mas quando eu comecei já mudou o nome de Escola 

Normal e ficou Colégio Estadual do Recife (...). Eu estudei ali. Fiz o ginásio é em 64 eu 

terminei. Parei de estudar porque problemas financeiros meu pai doente, essas coisas assim. 

Minha vida toda foi acompanhada assim, porque ele ficou sempre doente. 

Então eu parei de estudar fui ensinar a meninos a fazer tarefas, curso de datilografia e 

depois eu me inscrevi aqui no Aggeu Magalhães então. Até através de uma menina que 

fazia, estudava datilografia quando eu ensinava. Ela disse que tinha vaga no Aggeu 

Magalhães e mandou meu nome. Vim fiz, preenchi a prova e fiquei aguardando meu nome 

se eu seria ou não classificada. Fui classificada e fui chamada pra trabalhar. Comecei a 

trabalhar no dia primeiro de março de 67. 

 

AM - Você tinha quantos anos? 

 

PC - Eu tava, ia fazer l9 anos. 

 

TF - Você entrou aqui como administrativo? 

 

PC - Não, auxiliar de escritório. Na época era auxiliar de escritório, serviço prestado. 

 

TF - Aqui tinha ligação com Deneru? 

 

PC - Tinha. Deneru, SUCAM, nesse tempo ainda tinha. Em 72. 

 

TF - Você foi contratada pelo Aggeu ou pelo Deneru? 

 

PC - Pelo Aggeu Magalhães. Mas o Aggeu Magalhães pertencia também ao Deneru na 

época. Era a gente não era da Fundação. Nós passamos pra Fundação Oswaldo Cruz em 

l970, se eu não me engano, foi quando foi abrangido o pessoal da Fundação saiu no Diário 

Oficial. 

 

TF - Vocês primeiro foram contratados pela, pelo Deneru? 

 

PC - Era assim nesse barco, né? O serviço, nós pertencíamos ao Ministério da Saúde (...). 

Serviço prestado. Eu fiquei Serviço prestado de 67 a 72. Em 72 passamos pra CLT já pela 

Fundação Oswaldo Cruz (...). 

 

AM - É com que idade você começou a trabalhar? Você já trabalhou desde que idade? Ou 

só quando terminou de estudar? 

 

PC - Não eu continuei a estudar né. Quando eu comecei a trabalhar aqui no Aggeu. 

 



 

 
 

6 

 

AM - Não, eu digo assim. Você mais jovem como é?  já trabalhava não? 

 

PC - Eu ensinava as crianças né. 

 

AM - Desde que idade você, vocês trabalham? 

 

PC - Eu estava mais ou menos com uns l3 pra l4 anos. Então eu comecei. Ia nas casas, 

ensinava tarefinha. Eu queria ganhar um dinheirinho, né?  

 

TF - O que é que você chama de tarefinhas? 

 

PC - É as tarefas que as professoras dá na aula, os meninos leva pra casa pra fazer, então eu 

ficava.  

 

TF - Dever de casa? 

 

PC - Exatamente, então eu ficava fazendo aqueles deveres de casa. Na época a gente 

chamava dever de casa. Hoje a gente  só chama tarefa já tô até chamando também. São as 

tarefas e ensinava. Depois eu fui convidada. Como eu tinha o curso de datilografia eu fui 

trabalhar ensinando datilografia. Aí quando eu falei pra vocês que eu conheci a menina que 

disse que aqui tinha. Depois quando eu comecei a trabalhar começaram a me incentivar pra 

eu voltar a estudar. Em 67 eu fiquei pensando em estudar que eu comecei em 70 eu 

comecei a namorar com o meu marido né. E ele nunca me incentivou a estudar. E eu vou 

estudar, vou estudar porque eu preciso terminar nem que seja o 2 grau. Eu já trabalhava na 

administração e recursos humanos no tempo era, era sessão pessoal. Então um pesquisador 

daqui Manoel Lopes, sei que ele deu a maior força pra eu continuar meu 2 grau. Por sinal 

ele foi quem me matriculou. Chegou com a minha matrícula pra fazer o 2 grau. Eu devo 

meu 2 grau a Manoel Lopes. Então eu fiz o 2 grau e consegui terminar. Agora infelizmente 

não continuei porque não deu mais. a gente  casa tem filhos, marido e quando o marido não 

incentiva aí é que a gente  para mesmo. Então, mais pelo menos o 2 grau eu terminei.  

 

TF - Isso mudou aqui na relação do teu trabalho? Representou transformação? Você fez 

algum curso de especialização? 

 

PC - Ah, fiz, fiz bastante cursos. Tanto é que eu tenho um curso de especialização, 

especialização que eu fiz, trabalhista, eu fiz, fiz curso de é recursos humanos. Todos os 

cursos pendentes da área de recursos humanos eu fiz. E tenho bastante cursos. 

 

TF - Aqui em Recife ou fora daqui? 

 

PC - Fiz em Recife, eu tenho no Rio de Janeiro. Fiz também no Rio Grande do Sul. 

 

AM - Você quando, quando entrou aqui, você entrou como auxiliar de escritório? 

 

PC - Auxiliar de escritório. 

 

AM - E depois? Com essa evolução? 
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PC - Depois eu passei para, de auxiliar de escritório C que seria o maior. Depois eu passei 

pra adjunto administrativo hoje assistente administrativo, né? Assistente de Ciência e 

Tecnologia. Eu sou A1. 

 

AM - E tua atividade? O teu trabalho mesmo qual é?  

 

PC - Sempre foi na área de Recursos Humanos. Quer dizer, a princípio eu entrei aqui pra 

secretariar uma pesquisadora. Ela era da área de bacteriologia, é por sinal, ela foi até casada 

com Dr. Frederico. A Dalva. Ela era chefe do Dept. de Bacteriologia. Conhecido aqui como 

peste. O pessoal chamava Seção de Peste, Departamento de Peste. Eu trabalhei com ela no 

ano de 67 até dezembro de 67. Em 68 eu fui convidada pelo “seu” Francisco Arruda que 

trabalhava no, no ele era administrador. Falecido hoje. Francisco Arruda me convidou pra 

trabalhar com ele na administração. E era na mesma sala do Serviço de Pessoal. Então a 

chefe do Serviço de Pessoal via meu trabalho, então a chefe de Serviço Pessoal via meu 

trabalho tudo e me convidou pra eu trabalhar que ela disse que achava que eu tinha muito 

jeito pra, pra parte de serviço pessoal. Então eu fiquei de 68 a 78 trabalhando na sessão 

pessoal. Em 78 eu passei pra chefe da sessão pessoal hoje Serviço de Recursos Humanos. 

Então eu estou de abril de 78 até a presente data como chefe de Recursos Humanos. 

 

AM - É, é, e você quando olha pra esse período todo da, de sua história aqui no Aggeu 

como é que você vê a evolução do Aggeu? (...) (...). 

 

PC - Você fala em termos de pesquisa?  

 

AM - É, não, como por exemplo, você olha hoje e que mudanças você vê diferente de 

quando você vê hoje diferente de quando você entrou? 

 

PC - Ah, muito grande. Quando eu entrei era ali no Espinheiro, né? O Aggeu era pequeno 

tanto assim, tinha poucos departamentos o número de pessoas também era pequeno. Então 

ele cresceu tanto em número quanto em extensão ele cresceu, o Aggeu, não sei se seria essa 

a resposta que você queria ou se eu entendi mal. Mas a meu ver o Aggeu cresceu então e 

subiu. Não é isso mesmo. Que é um prédio hoje que está enorme que era pequenininho o 

número de pessoas também era pequeno e cresceu ficou uma família. A família cresceu. 

(...). 

 

AM - Você trabalhou em outro lugar fora do Aggeu, não?  

 

PC - Só nesse caso que eu falei. Antes foi meu primeiro emprego. (...). 

 

AM - Bem, agora, o carnaval, das festas de igreja as coisas de bairro que existia naquele 

tempo? 

 

PC - É, tinha muita festinha. No meu tempo se chamava “assustado”, a gente ia nas casas e 

fazia aquelas festas. 

 

AM - Como era o cotidiano de Beberibe nesse período? 
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PC - Não, eu não passei muito tempo em Beberibe, né? Eu esqueci de mencionar isso. É 

com quatro anos foi quando, quando houve o problema com meu pai. Nós fomos morar em 

Beberibe, mas não chegamos a passar nem um ano. Então nós viemos morar no Arruda. No 

Arruda isso eu já estava com meus cinco anos. Meus seis anos eu já estava morando na 

Encruzilhada. Do lado da Encruzilhada. Ali perto do Mercado da Encruzilhada. E quando 

eu me casei fui morar na Encruzilhada do outro lado. Ali perto da Matriz de Belém que é a 

(?) nós compramos a casa e moramos lá. Quer dizer em Beberibe realmente eu passei pouco 

tempo. Só mais ou menos um ano. Acho que talvez não deu nem um ano. A gente  mudou 

rápido. Minha mãe não se acostumou, chorava muito aquele aperreio (...). A gente morava 

numa casinha bem pequenininha lá no Arruda, mas saímos de Beberibe (...) (...). 

 

TF - E aqui no Aggeu houveram muitas administrações gerenciadas? 

 

PC - Direção no caso você quer falar? 

 

TF - Fala um pouco delas, dessas diferentes administrações?  

 

PC - Bem quando eu comecei o diretor era o Dr. Frederico, né? Dr. Frederico ficou até 68 

então por problema político, vocês devem saber, ele saiu 

E entrou o Dr. Saul. Dr. Saul. Dr. Saul ficou até mais ou menos setenta e ... eu casei em 72, 

mais ou menos 73 Dr. Saul ficou. Eu sempre me relacionei bem com os diretores. Até Dr. 

Saul, às vezes, brinca muito com meu casamento. Todo mundo só tem direito a três dias 

quando casava ele me deu uma semana. E (...) assim em termos de administração não tenho 

a me queixar de nenhum diretor. Até Dr. André né que deu uns apertos por conta de uns 

zum zum nos ouvidos que ele ouvia muito algumas coisas mas não tenho nada contra ele 

porque foi uma pessoa que me deu muito impulso. Foi quando eu comecei a fazer cursos 

que a gente  nem era conhecida na Fundação, né? Teve o tempo também de Dr. Aggeu. 

Mas Dr. Aggeu era assim muito bom, mas muito fechado ele não deixava, a gente  não 

fazia curso. Se você não faz curso você não progride. E com Dr. André não. Dr. André 

abriu mãos pra gente fazer um curso. A gente  começou a freqüentar o Rio de Janeiro. 

Conheceu o pessoal da Fundação o pessoal conheceu a gente  então ficou um intercâmbio. 

E ficou um relacionamento bem melhor do que aquele por telefone. Eu só conhecia o povo 

por telefone. Oswaldo Guerreiro eu falava o tempo todo com ele no tempo do Dr. Aggeu e 

não conhecia ele pessoalmente. 

 

TF - (?). 

 

PC - Ele foi o chefe de serviço de pessoal lá da Fundação. Você não conheceu ele não? Ele 

era o chefe de pessoal de lá. O setor você já sabe né (...). Então tem um relacionamento, 

Damasceno você deve ter conhecido trabalhava com ele. Ficou no lugar dele. E então 

quando eu cheguei no Rio de Janeiro pra mim foi ótimo porque ficou um relacionamento 

melhor. E eu fazia curso, comecei, fui  representante do Fioprev aqui em Recife, fui eu 

quem implantou a área de assistência médica aqui dentro. O André continuou, mas fui eu 

quem comecei. Passei muito tempo representando o Fioprev aqui em Recife. Também 

passei. 
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TF - Você fez um curso no Rio? 

 

PC - Fiz, fiz e fiz também no Rio Grande do Sul.  

 

TF - Esse do Rio foi o que curso? 

 

PC - Fiz um pelo Fioprev e também pelos Recursos Humanos. Aliás, eu fiz quatro cursos 

no Rio de Janeiro. 

 

TF - Mas dentro da área administrativa? 

 

PC - Na área administrativa eu fiz quatro e no Fioprev eu fiz, a conta do mentiroso três. 

Sete.   

 

TF - Mas era, esses cursos eram (?), era extra o curso de especialização ou eram dado pelos 

recursos humanos? 

 

PC - Pelos recursos humanos. E teve um que nós fizemos até ali em Botafogo.  

 

TF - E aí. Vocês mudavam isso aqui. Como é que você fazia essa relação de fazer o curso e 

conseguir dar o retorno administrativo pra, pra unidade? Era uma solicitação da direção que 

acompanhasse algumas mudanças administrativas? Como é que era? Essa. 

 

PC - De que? De quando chegava a implantar. 

 

TF - A sua expectativa de fazer um curso. A demanda e, era sua de fazer um curso ou era 

solicitação da direção? 

 

PC - Não é, é sempre que (...) a direção sempre apoiava. E eu ficava atrás de fazer os cursos 

(?) ficava falando com o pessoal lá do Rio de Janeiro. Vai ter curso? Eu quero fazer. E aqui 

apoiava. Mas “Vá fazer o curso” não mandava não. A gente apoiava.  

 

TF - Isso em todas as direções? Em todas? 

 

PC - Não foi mais na gestão de Dr. André. Nos outros nós não fizemos curso nenhum. 

Acho que aqui ninguém saiu pra fazer curso só o pesquisador. Mas área administrativa 

ninguém. Era muito apagada a área administrativa. E Dra. Eridam que agora também 

continua como o Dr. André, né? 

 

TF - É parecido? 

 

PC - Tá mais ou menos parecido a, a maneira dela de agir com a de Dr. André. Em sentido 

com a quer dizer deu mais abertura na administração. Mas acho um pouco parecido. 

 

AM - Como é dar mais abertura? Como é isso? 
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PC - O que eu acho da abertura é o seguinte: porque você não tinha relacionamento como 

eu falei antes, né? Só tratava por telefone. E só quem por exemplo: Ia ao Rio levar qualquer 

problema que existisse. No final do ano a prestação das contas. Só era o administrador. 

Então quem trabalhava em recurso humanos, trabalhava na financeira. A gente não tinha 

oportunidade de conhecer ninguém. Com o pessoal do Rio de Janeiro que era Central a 

gente só se conhecia ou por telefone ou ofício. Mas não tinha aquele contato pessoal. Então 

quando teve Dr. André foi quando a gente começou a ter contato. Começou a viajar e a 

conhecer. E o pessoal também a vir. Que também quase ninguém vinha (...) (...). 

 

TF - Em relação com os Pesquisadores. Como é que é que você vê? Você enquanto 

administradora, administrativo. 

 

PC - Olhe eu acho que o problema em relação com o pesquisador, com o administrador. 

 

TF - Não, não com os pesquisadores com a pesquisa. O crescimento do Aggeu em termos 

de pesquisa.  

 

PC - A gente da administração. A gente nem acompanhava muito, viu. Porque eles ficam 

numa área completamente diferente da nossa que a gente, eu mesmo nem entendo muito da 

parte de pesquisa. Como eles também nem entendem muito da área de administração. E 

sempre eu acho que em todo lugar que entrar pesquisador e administrador, o administrador 

sempre diz que é esquecido. Todo canto a história é a mesma. Então, aqui o pesquisador 

tem todos os direitos e quando eles não têm mais nada é que vai sobrar um pouquinho pra 

gente. Então se eles tiverem cinco telefones a gente só tem um. Eles têm cinco a gente tem 

um. Então, porque a finalidade do Centro é pesquisa então a prioridade é para os 

pesquisadores. Eu acho que essa queixa você vai encontrar em todo canto. Isso aí é genera, 

generalizado. Na Fundação também eu escuto muito esse mesmo problema. O pesquisador 

não quer nem assinar o ponto. Porque acha que é pesquisador. Ele esquece que é um 

funcionário mesmo. Agora quando vem um aumento pra funcionário público o pesquisador 

quer. Não sei se você é pesquisadora, mas (...). Mas é (...). Ai céus! (...) (...). 

 

TF - Quando o, quando o Aggeu foi incorporado à Fundação houve alguma mudança no 

sentido? 

 

PC - Ah, houve uma mudança geral. A primeira coisa é que aí você pega como diz Dr. 

Hélio. Ele quem diz que “a parte sensível é o bolso”. Então a Fundação fez o plano de 

cargos e salários, né? Foi no tempo de Dr. Vinícius, não sei se você, Dr. Vinícius. Pra mim 

foi um dos melhores me desculpem os outros diretores. Foi um dos melhores presidentes da 

Fundação. Para nós que somos da área de administração. Foi ele. Então implantou o plano 

de cargos e salários, ficou batalhando prapassar para CLT de 72 passamos a CLT. E houve 

uma mudança muito boa, tanto na área administrativa, na área de pesquisa também, 

financeiramente, administrativamente. Tudo eu achei bom. Eu achei que melhorou muito 

quando nós passamos pra fundação, porque o Aggeu passou um tempo quase que fechava. 

Quando era problema da SUCAM. Porque houve aquele problema na SUCAM. Problema 

político. Houve esse período todo de 64. Apesar que em 67 ainda estava no mesmo 

problema. Então com isso o Aggeu quase que fechou (...). Então quando passamos pra 

Fundação Oswaldo Cruz lá no prédio todo mundo batia palma. 
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AM - Como era que você sentia o problema político dentro do Aggeu? Como é que ele 

repercutia aqui dentro? 

 

PC - Repercutia muito na área do, do, do diretor, né? Então o diretor ficava como se diz de 

mãos atadas que ele não conseguia nada era autorizado tudo era negado. Ele pedia uma 

verba era negado. Nós passamos quatro anos sem aumento porque era negado o aumento. 

Então houve um problema político, quer dizer, perseguição não sei. Se houve pessoalmente, 

com algumas pessoas eu não sei. Mas na parte administrativa nós sentimos. Os diretores 

ficavam sem conseguir verba nenhuma. Tudo era negado (...) (...).  

 

TF - Em pesquisa também? 

 

PC - Na área de pesquisa, que era a finalidade. Os pesquisadores ficavam tudo parado, né. 

Não tinham como trabalhar. Não tinha verba não tinha material. Ficou usando o que tinha. 

Dra. Eridam usava muito, depois nesse tempo ela trabalhava aqui na Universidade. Ela 

usava muita coisa da Universidade pra desenvolver o trabalho dela no Aggeu porque não 

tinha material. Mas os outros ficavam parados praticamente parados o pessoal de Exu quase 

que fechou. 

 

TF - (?) 

 

PC - É, o Aggeu e o São Lourenço sofreu muito com isso. Não tinham verba. Eles quase 

que fechavam.  

 

TF - E qual é a relação deles com vocês, administrativa? Qual é a dependência deles? 

Administrativa? 

 

AM - Eles têm estrutura lá também, não? 

 

PC - Assim você. Não, toda parte de administração é aqui. Tudo pagamento. Tudo 

freqüência. Tudo é aqui (...) (...).  

 

AM - Quantos funcionários e pesquisadores com funcionários da administração têm no 

Centro? 

 

PC - Hoje (...) você agora me pegou. Ele sempre sabe aposentado. 

 

AM - Mas aproximado. 

 

PC - Eu sei que pesquisador. Tem 27 pesquisadores. Isso eu sei porque hoje de manhã, eu 

até me admirei. Poxa! O Centro como tem pesquisador tem 27. Nós temos, hoje, acho que 

99 funcionários. Fora aposentado que deve ter uns 22 aposentados (...) (...). 

 

TF - No último ano houve muita correria para a aposentadoria? 
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TF - Muita correria. Deixa vai mudar, vai mudar, mas eu me aposentei por causa disso. 

Como eu tinha 28 anos de serviço nunca tinha tirado licença prêmio eu ganhei dois anos. 

Eu disse eu vou me aposentar porque eu não sei o amanhã. E meu medo era passar 

novamente pra CLT. Porque CLT é hoje. Você está é eu digo muito é propaganda enganosa 

porque hoje você recebendo muito bem mais na hora que você se aposenta é uma 

defasagem muito grande (...) (...).  

 

AM - Então são 99 funcionários incluídos 27 pesquisadores e os. 

 

TF - E os 22 aposentados? 

 

AM - Não. 

 

PC - Aposentados eu sei qual é. 

 

AM - Não são 99 ativos, mas nesses 99 ativos já estão incluídos os 27 pesquisadores. 

 

TF - E o restante todo é administrativo? 

 

PC - Não. Tem técnico. Administrativo é pequenininho. 

 

TF - Ah, sim. 

 

TF - Técnico de laboratório auxiliar de laboratório? 

 

AM - Quantos são? Técnicos administrativos. 

 

PC - AH não sei, assim de cabeça eu não sei não. 

 

AM - Administração, não dá uma idéia não? 

 

PC - Os administrativos? (...). Os administrativos (...). Eu acho que dá uns l0, l5. São 

poucos a maioria é, tudo é da área de pesquisa. Tanto é Dra. Eridam tava sempre 

convidando alguém da administração pra vir trabalhar aqui porque tava muito defasado.  

 

TF - E a contribuição mesmo de trabalho? O que é que você fez, o que você implantou? O 

que é que você lucrou fala um pouco da tua vida? 

 

PC - A rotina de sempre. Ai meu Deus eu nem sei. É tanta coisa nos Recursos Humanos 

que gente tem que fazer. Tudo coisa cotidiana, né. Não sei, é fica difícil agora te responder 

isso. O que é que você chama assim implantar? Porque em recursos humanos tem a (...) (...) 

vida funcional do servidor digo muitos né tanto hoje quanto amanhã que continua na parte 

do aposentado, né. Não sei aí o que é que você chama de implantar? 

 

TF - Você faz o acompanhamento o acompanhamento da vida do. 

 

PC - Funcional né. 
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TF - Funcional. 

 

PC - É. Tanto do ativo como do aposentado. Porque o aposentado tornou-se é. As pessoas 

“a aposentou-se”. O aposentado continua só não tem direito a algumas vantagens né mas 

ele continua na Folha ele (...) toda a vida dele quando ele precisa de alguma coisa a gente 

sempre aqui está, tem que estar com a ficha dele atualizada pra informar. Agora não sei o 

que é que você chama assim de implantar no caso. 

 

AM - A tua unidade nesse setor ao longo dos anos mudou. Quer dizer houve mudanças no 

jeito de trabalhar? 

 

PC - Houve porque quando eu comecei a gente trabalhava só por anotação de ficha não 

fazia folha de pagamento. Então com isso (...) aumentou tanto folha de pagamento quanto a 

parte de dependentes queficou. E principalmente quando passou pra fazer tudo aqui. Então 

houve uma mudança de trabalho quer dizer um aumento de trabalho não uma mudança. 

Aumentou o trabalho porque continuou a mesma coisa do que a gente vinha fazendo só 

aumentou porque começou a se fazer mais e mais tarefas né. Mais atividades coisas que a 

gente não fazia começou a fazer, por exemplo o vale transporte, ticket alimentação, é 

pensão alimentícia, pensão vitalícia quer dizer, mas não é coisa nova é que aumentou o 

nosso trabalho. Por isso que eu perguntei “implantar” porque implantar não implantamos a 

gente  só fez 

 

TF - Acrescentou? 

 

PC - Acrescentar exato (...). 

 

AM - E a computação vem revolucionar um pouco do trabalho né? 

 

PC - Olha eu não posso dizer assim “X” porque eu ainda não estou (...) dizer assim você tá 

pra trabalhar em computação. A única coisa que eu fiz foi implantar. Isso foi uma coisa que 

eu implantei, os números dos processos. Entrada e saída. Ele saiu no computador porque eu 

fiz um curso agora quer dizer só pra ter noção que era, me deixava doida que eu dizia eu 

mexo em computador, mas não sei nada pra mim tá um cinema mudo. Que a gente  vê 

Então de computação eu mesmo. Tinha uma menina lá na sala que estava informatizando 

ela foi quem começou a informatizar, mas ainda foi quem começou a informatizar, mas 

ainda tem muita coisa pra gente informatizar. Apesar de já ter informatizado muita coisa 

(...) (...).  

 

TF - Você está aposentado já pediu aposentadoria? 

 

PC - Eu me aposentei no ano passado em março de 95. 

 

TF - Você ...Ué, o que é que você tá fazendo aqui? 

 

PC - Tô aqui em cargo comissionado. 
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TF - Ah. 

 

PC - Dra. Eridam me convidou pra continuar. Ela também aposentou-se no mesmo dia que 

eu me aposentei ela aposentou-se. 

 

TF - Aí você ficou DAS? Mas a partir de quando você se aposentou? 

 

PC - Eu me aposentei no dia l3 de março, dia l4 de março.  

 

TF –Sim, mas o DAS desde quando você tem? 

 

PC - Noventa ou melhor 92. 

 

TF - Chefe de Serviço de Recursos Humanos? 

 

PC - Chefe de Serviço de Recursos Humanos. Em 92 (...).  

 

AM - E aí Plenete. Obrigado pelo, pelo seu depoimento. 

 

PC - Tem pouca coisa a acrescentar. Não tem muito não. (int). 

 

 


