
Caros amigos, colegas de trabalho e pacientes do Setor de Hemodiálise do HU/UFJF 
 

Inicialmente gostaria de partilhar com vocês a alegria que estou sentindo com a publicação da minha 

aposentadoria. 

Diário Oficial da União (DOU) de 03 de dezembro de 2020: 

   “UNIVERSIDADE FEDERAL DE JUIZ DE FORA 

PRÓ-REITORIA DE GESTÃO DE PESSOAS 

PORTARIA/SEI Nº 1.336, DE 3 DE DEZEMBRO DE 2020 

A PRÓ-REITORA DE GESTÃO DE PESSOAS DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE JUIZ 
DE FORA, nomeada pela Portaria SEI/UFJF Nº 1.239, de 03 de novembro de 2020, no 
uso de suas atribuições e de suas competências, e 

CONSIDERANDO o constante dos autos do processo nº 23071.007499/2020-08; 

CONSIDERANDO o constante dos autos do processo nº 23071.900022/2020-66, 
resolve: 

Art. 1º Conceder aposentadoria voluntária a TEREZA CRISTINA RODRIGUES 
WERNECK, matrícula SIAPE nº. 1148505, no cargo de Técnico em Enfermagem, Classe 
D, Padrão 416, lotada no Hospital Universitário, do Quadro Permanente da Universidade 
Federal de Juiz de Fora, com fundamento no Art. 3º, Incisos I, II e III da EC 47/2005, 
combinado com o Art. 3º, § 1º da EC 103/2019, com proventos integrais. 

Art. 2º Esta Portaria Administrativa entra em vigor na data de sua publicação no DOU.” 

 
Apesar de já terem se passado vários anos parece que foi ontem que recebi aquelas boas vindas. 

Primeiro, em 07 de janeiro de 1993, da parte do Vice-Reitor Angelo Atalla, presente na cerimônia da 

minha posse e, posteriormente, em 02 de fevereiro de 1993, por parte da Enfermeira Rosalina, 

quando me apresentei no HU.  

Vivi toda a minha vida profissional nessa Instituição, mais precisamente, neste Setor. 

Nesse momento minha mente é um turbilhão de lembranças.  

Sentimentos se misturam... 

Ainda me lembro com carinho do meu primeiro dia na Hemodiálise. Tudo era novo e eu tinha muitas 

dúvidas, mas encontrei tanto apoio e tantas pessoas dispostas a me ensinar, que logo me senti em 

casa. Por isso, é estranho e um pouco triste pensar que hoje é o fim dessa jornada. Ainda assim, quero 

lembrar do meu último dia com o mesmo carinho com que me lembro do primeiro.  

No início, foi bastante confuso e incomum, várias pessoas estranhas fazendo parte da minha rotina 

diária. Vocês sabiam que eu tinha muito a aprender. Ajudaram-me a entender como tudo funcionava, 

apoiaram-me durante minhas crises e mostraram-me que seria possível vencer qualquer dificuldade 

com o apoio de pessoas solidárias, dedicadas e companheiras. E assim fui percebendo o quão 

especiais eram vocês.  

Aqui passei muitos momentos da minha vida e muitos deles compartilhei com vocês. Foram muitos 

momentos de alegria, outros nem tanto, mas todos eles contribuíram imensamente para que eu 
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crescesse profissionalmente e, sobretudo, pessoalmente. Hoje posso dizer que sou uma pessoa 

melhor. 

Foi um período de aprendizado. Aprendi coisas que levarei para o resto da minha vida e outras 

tantas que jamais usarei como exemplo de conduta.  

Foi um caminho árduo, mas finalmente consegui chegar ao final.  

Gostaria de pedir desculpas por aqueles dias de mau humor, dias   de total impaciência e intolerância, 

desculpas pelas inúmeras vezes que falhei. Somos humanos e não conseguimos acertar sempre. Mas 

tenham com vocês a certeza de que falhei na tentativa de acertar. 

Chegou o momento de agradecer. Tenho muito a agradecer. 

Agradeço a Deus, que me deu vida, saúde e me apontou o caminho certo em todos os momentos de 

dúvidas e incertezas. 

Agradeço à Universidade Federal de Juiz de Fora que me acolheu todos esses anos. Lembro-me, como 

se fosse hoje, de todas as etapas do concurso pelas quais passei e a alegria da aprovação. Nessa 

Instituição construí minha vida profissional. Serei eternamente grata. 

Faço aqui um agradecimento especial aos pacientes. Quanto me ensinaram! Aprendi a valorizar a 

saúde e valorizar cada minuto da vida. Com eles aprendi que vale a pena lutar pela vida sempre, com 

muita garra, nem que seja por mais uns meses, mais uns dias ou até mesmo por mais algumas horas. 

Agradeço por terem me permitido aprender tanto!  

Agora meu agradecimento maior: aos profissionais que trabalharam comigo. Cada um de vocês 

marcou a minha história de forma tão positiva que, com certeza, os levarei no meu coração por toda a 

minha vida.  

Quero agradecer por cada segundo dispensado comigo, por cada sorriso, por cada bom dia e 

principalmente pelo conhecimento partilhado até conseguir tê-lo entendido. Sou o resultado da 

confiança e da força de cada um de vocês. 

Saio daqui com muito mais preparo e competência mas, o mais importante de tudo, foram os amigos 

que fiz, a família nova que descobri. Nossa vida é feita de ciclos. O meu ciclo trabalhando com vocês 

terminou.  

Olho para trás e vejo os momentos bons que passamos, de muita alegria, companheirismo e muitas 

vitórias. Sempre há um amanhã e a vida nos dá sempre mais uma oportunidade para fazermos as 

coisas bem, e temos que aproveitar cada oportunidade, pois a vida é curta, mas é maravilhosa!  

Durante todos esses anos passei por momentos difíceis. Sempre encontrei apoio, carinho, uma 

palavra amiga quando eu mais precisava. Sou grata por todas as vivências aqui, por todo o 

aprendizado que me foi proporcionado e pelos ombros amigos que conquistei. Nem sempre tive a 

oportunidade de expressar a minha gratidão e carinho por vocês, por isso faço agora. Espero um dia 

poder retribuir em dobro por tudo que fizeram. 

Muitos colegas já não estão mais no setor: faço a eles meu agradecimento através de uma oração.  



Termino minha história de trabalho aqui. O trabalho fica para trás, mas as amizades, os 

ensinamentos e o carinho levo comigo para sempre! Foi um prazer trabalhar com vocês. 

Hoje me despeço de vocês com o sentimento de dever cumprido e com a certeza de que não poderia 

ter parceiros melhores de trabalho. Levarei todos no meu coração. 

Desejo que o sucesso continue ao lado de cada um de vocês e a felicidade seja uma companheira 

assídua, assim como foi minha, durante todo o período que trabalhei com vocês. Desejo a todos 

muito sucesso e estímulo para seguir crescendo e aprendendo continuamente. 

Que Deus ilumine a todos que ficam, enchendo suas vidas de muito sucesso!  

Esta despedida não significa um adeus, pois espero que nossas vidas não se afastem  completamente. 

Me despeço com a sensação de dever cumprido, e com a certeza de que vamos voltar a nos encontrar 

pelos percursos da vida, afinal o mundo não é assim tão grande como parece.  

 

A cada um de vocês, de forma muito especial, o meu MUITO OBRIGADA!  

 

Vocês fazem parte da minha história! 

 

Vou sentir saudades... 

 

Com muito carinho, 

 

Tereza. 

 


