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A celebração do Dia do Servidor Público começou em alto 

estilo na EPPEN! 

Tão lírica quanto lúcida, a abertura do Prof. Dr. Julio Cesar 

Zorzenon Costa emocionou os presentes e proclamou o que 

viria a ser aquela sexta-feira que, antecipando a data 

comemorativa, reuniu os servidores do campus Osasco no II 

Workshop dos TAEs. 

A precisão das palavras - que versaram sobre o significado 

de ser servidor público e acerca da possibilidade, acima do 

dever, de garantir atendimento de qualidade à sociedade - 

despertaram reflexão sobre o trabalho coletivo que, como 

sublinhou o professor, “não se trata de regalia, como tem 

sido apregoado por alguns antagônicos, mas, 

primordialmente, de uma conquista por capacidade e 

mérito”. 
 

Em seu discurso, o vice-diretor citou o filme de Roberto Benigni, A Vida é Bela (La Vita é 

Bella, Itália 1999). A película – que arrebatou importantes prêmios, incluindo Oscar de 

melhor filme estrangeiro, ator e trilha sonora original – ambientada na Segunda Guerra 

mundial se assemelha aos trabalhos de Charles Chaplin, ao conferir um toque de humor às 

duras realidades abordadas. 
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A cena que inspirou o historiador mostra o aprendizado do protagonista a partir dos 

ensinamentos do tio com quem compartilha o mesmo ofício, de garçom, do qual, segundo 

o mais velho, eles deveriam se orgulhar. A menção operou como argumento para a 

reafirmação da função do servidor público, aquele(a) que serve sem ser servil. 

Ao falar dos ataques que a categoria tem sofrido, ele também revelou sua visão de 

sociedade citando o sonho alimentado desde seu ingresso no mercado de trabalho através 

da iniciativa privada: o desejo de uma sociedade em que as atividades profissionais possam 

ser exercidas sem pressão pela manutenção do emprego.  

Defendeu que ao longo de sua trajetória profissional comprovou serem infundadas as 

alegadas ineficiência e falta de dinamismo do funcionalismo. Frisou que é no serviço 

público que mais facilmente se encontra o trabalho coletivo em prol de resultados mais 

humanizados e favoráveis à sociedade mais ampla e irrestrita. 

Encerrou destacando a oportunidade que ali se apresentava, de encaminhar reflexões 

sobre como tornar o ambiente de trabalho mais saudável e prazeroso, usufruindo do 

ambiente universitário originalmente propício à construção de experiências, notadamente 

a das relações hierárquicas horizontais, da discussão aberta sobre sistemas e 

procedimentos de trabalho, de forma a colaborar para o bom funcionamento da sociedade 

em que vivemos e que queremos desenvolver. 
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O encontro seguiu sob a batuta 

da Profa. Nildes Pitombo Leite 

que salientou o caráter 

contínuo da iniciativa 

encaminhada pela Diretoria 

Administrativa do campus 

Osasco, na gestão da Sra. 

Juliana Mateusa Meira Cruz. 
 
(foto: Maristela B. Feldman) 

A professora deu seguimento às dinâmicas iniciadas na oficina do ano anterior que tinham 

resultado na assinatura de um contrato psicológico no qual os valores e compromissos 

elencados pelos participantes tinham sido registrados. 

A memória do que havia sido feito no passado serviu de base para as atividades da segunda 

edição, em que os objetivos principais foram a sustentabilidade e perenidade das relações  

de trabalho. 

Estimulada pelo brilhantismo do discurso de abertura, a especialista em recursos humanos 

compartilhou o sonho revelado pelo vice-diretor, demonstrando a intenção de, ao final do 

dia, poder ter colaborado para erguer um campus mais afável e interdisciplinar. 

Ela assinalou que o filme citado pelo Prof. Julio apresenta os efeitos da poesia na realidade 

cotidiana, ainda que árdua. E, nesse sentido, enalteceu a cantora Maria Betânia, ícone da 

música brasileira, que, a exemplo de outros profissionais do entretenimento, também serve 
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o público com maestria. Assim como o personagem de Roberto Begnini, Maria Betânia se 

utiliza da poesia para amenizar o sofrimento humano e, não por acaso, fora agraciada com 

o título Doutora Honoris Causa pela Universidade Federal da Bahia por sua importância 

para a cultura brasileira. 

A professora também recorreu à etimologia para reafirmar o que é oferecer serviço 

público, como fizera o vice-diretor na fala inicial, corroborando com a assertiva de que 

Maria Bethânia é útil sem ser utilitarista. 

Os exercícios que se seguiram foram de revisão, acréscimo e balanço dos valores 

registrados no chamado documento psicológico firmado um ano antes, quando da primeira 

edição da oficina. 

 

A pausa para o almoço desvendou agradável surpresa, o 

cardápio oferecido pelo restaurante universitário foi 

especialmente dedicado aos servidores.  

 

Além de mais caprichado do que o habitual, a sobremesa 

era variada e disponibilizada livremente. Todos 

receberam também um chocolate como brinde. 

 

A grande mesa comunitária manteve a atmosfera do 

encontro que seguiria tarde adentro. 

 

(foto: João M. Subires) 
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O destaque das atividades coube aos jovens estagiários que participaram ativa e 

entusiasmadamente, demonstrando que ações de estreitamento de relações e novas 

oportunidades têm efeito positivo no ânimo dos trabalhadores. 

 

O mesmo pode se dizer daqueles que não estavam totalmente 

disponíveis, como alguns que puderam participar apenas de 

um dos períodos, se juntando ao grupo antes ou depois de 

algum compromisso institucional inadiável e até de servidores 

em licença que estiveram na Eppen exclusivamente para 

prestigiar o evento.  

 

 

 

 (fotos: Maristela B. Feldman)  
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Ao final da tarde, foi prestada homenagem a Sra. Elizabete 

Pontinha que, recentemente, conquistou a sua aposentadoria. 

A servidora, cuja carreira de 35 anos de trabalho se iniciou na 

Unifesp (na EPE e campus São Paulo), e se completou no 

campus Osasco. A nova aposentada entende como 

providencial a conclusão desse ciclo de sua vida em um 

“cantinho tão acolhedor” como o caçula e menorzinho campus 

da expansão. 

(foto: Maristela B. Feldman) 

 

A deferência de todos os colegas foi registrada em placa  

comemorativa oferecida juntamente com flores à “Bete”. 

(foto: Maristela B. Feldman)  

 

O encerramento ficou por conta da Profa. Dra. Luciana Massaro 
Onusic que saudou todos os esforços da Diretora Administrativa que, 
com eficiência e economia, proporciona momentos como aquele ao 
campus Osasco, servindo de modelo às demais unidades da 
instituição. Os agradecimentos da Diretora Acadêmica se estenderam 
às colaborações da Profa. Nildes que disponibilizou o material das 
dinâmicas e exercícios aplicados naqueles encontros. Ela também 
felicitou calorosamente a emérita servidora, e assim, 
simbolicamente, cumprimentou todo o corpo de servidores TAEs . 

(foto: Maristela B. Feldman 
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Todos foram convidados pelas Diretorias Acadêmica e Administrativa a apreciarem um bem 

servido café da tarde como forma de confraternização final. 

 

Os participantes são unânimes na avaliação de que a ocasião evidenciou um grande avanço 

para as relações de trabalho e o caráter contínuo do projeto é, indubitavelmente, 

aprovado. 

 
 (foto: João M. Subires) 




