
Enquanto quase todos os seroidores estão dormindo, descansando ou se
divertindo, alguns estão chegando para o trabalho. Uma rotina difícil e
sacrificante, que poucos suportariam,
mas que traz formas de compensação.

Horário especial provoca situações
inusitadas
(~10~

VINTE E QUATRO HORAS
A Coordenação de Saúde e
Assistência funciona 24 horas por
dia. Segundo o responsável pelo
Setor./oséAgostinhoLopes, cinco
estagiários fazem o revezamento
semanal nos plantões noturnos,
"Todas as madrugadas, um
estagiário fica no atendimento e
dois médicos, de plantão em casa.
Omédico dá as informações por
telefone e, quando é preciso, vaià
reSidência do servidor. "

O cardiologista Paulo Alves de
Oliveira ressalta a importância dos
estagiários. "Eles Identificam os
servidores, verificam os casos,
para depois encaminhi-Ios para o
médico"
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Sustos e muitas
lendas

servidor José Soares Júnior. da Coorde-
nação de Orientação e Segurança. afirma

que trabalhar à noite tem vantagens e desvanta-
gens. Segundo ele, o lado negativo é passar as
noites fora de casa (das 18h30 às 6h30). além
de não ter folga aos sábados, domingos e feri-
ados. "Mas trabalho também com eventos e
como locutor, e esse horário me permite exer-
cer outra atividade". comenta, lembrando que
seria impossível conciliar as duas funções se
tivesse um horário normal.

Como a Casa ficavazia durante as madruga-
das, um pequeno ruído pode se tornar assusta-
dor. "Uma vez escutamos um barulho no SE e
corremos até lá. Quando chegamos, verifica-
mos que era apenas um gato. Foi um grande
susto", recorda. Segundo Júnior, tem gente que
fala que já viu vultos e fantasmas. Não tenho
medo, minha preocupação são as pessoas
mesmo", afirma.

O servidor destaca, também, a atitude dos
seguranças com relação aos grevistas, que já
passaram madrugadas acampados na Alemg.
Professores em greve passaram várias noites
aqui e era preciso ter uma grande capacidade
de diálogo para evitar confusão. No final, tudo
acabou bem". ressalta.

Histórias
engraçadas

lexandre Meirelles, técnico de som e luz
do Teatro, que trabalha de quinta a do-

mingo até às 23 horas, conta que vive situações
pouco habituais para a maioria dos servidores. "A

gente nunca sabe se é dia ou noite ou se está
chovendo", comenta. Para ele. outro problema
do horário é o comércio fechado nas proximi-
dades da Alemg. "Você não encontra nada aber-
to para fazer um lanche, por exemplo. Isso é
muito ruim", reclama.

O servidor diz que já presenciou histórias en-
graçadas. Certa vez. um segurança entrou no Tea-
tro depois de uma apresentação e viu um caixão,
que ainda estava no palco. "Ele levou tanto susto
naquela escuridão que saiu correndo de medo",
recorda.

Alexandre lembra outra história inusitada,
quando da apresentação do ator Rogério Cardo-
so. "Era um sábado à noite. O Rogério subiu no
palco e sentou numa cadeira. Ele nem tinha co-
meçado a contar piadas e todos já estavam dando
gargalhadas. Uma barata tinha atravessado o tabla-
do e parado em frente à sua cadeira, e ele ficou
sem entender nada."
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