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KEhíiTÔUIO Dli ATIVIDAUES DJJSUWVOLVXUAÔ PKI,0 NÜCL12O

DE APOIO PSICOLÓGICO DA RUA 57

JANEIRO/88

INTRODUÇÃO

A equipe do Núcleo de Apoio Psicológico

da Rua 57 prossegue exercendo sua atividade junto ã po

pulação residente nas imediações da Rua !37, bem como'

nas proximidades do 29 foco, ou seja, ruas 63, 15A e

26A e Avenida Oeste.

Esta equipe trabalha utilizando,"a prio

ri".técnica da Psicologia Comunitária na qual a Tónica]

consiste em "das a fala e a vóz" ã população numa ati- :

tude de escuta compreensiva que propicia às pessoas ' v/.';

um espaço psicológico que é preenchido por .verba liz_a

ções sobre suas ansiedades/ angústias, medos, dúvidas.

Uma outra premissa que norteia este tra_

balho vem do próprio Freud que no Vol. XVII diz textu-

almente que "o desconhecido é sempre ameaçador". Ora a

grande maioria da população tein rio Césio 137 algo de

muito terrorlfico, vez que, além de desconhecê-lo ã TIJL

veis cognitivos, sabendo apenas que se trata de algo

que causa a morte e doenças, tem neste elemento algo '

meio fantasmático que, aparentemente, não tem forma, '

cor, cheiro e sabor. Este fato acarreta um incremento

nos níveis de ansiedade.

Ainda, como referencial teórico, utili—

za-se a teoria das atitudes onde se trabalha sobre os

aspectos cognitivos, os quais a equipe tonta reduzir a

ansiedade fornecendo-lhe informações sobre radioativi-

dades, sobre o back ground ambiental, sobre a instala- /.

çao e funcionamento de aparelhos que medem a radiação \

ambiental. Dado este que foram coletados junto ã CNEN.

Com o repasse desta informações, ã nível de pessoa - a

- pessoa, estas se incrementam no já aglomerado cogni-

tivo que possuem e possam então a ter uma atitude ma-

is compatível com a formalidade psicológica^

Com estes referenciais teóricos, efeti-

va-se o trabalho psicológico junto ã população tida co

mo vitima direta, indireta e psicológica do Césio 137.
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1 - METODOLOGIA

1.1. " Arca de Abrangência do trabalho.

A área de abrangência do trabalho psicoló-

gico executado compreende a área especificada no mapa, V

anexo ã este relatório.

1.2. POPULAÇÃO ALVO . ..-;•» s'"t̂
JC>r

* Moradores nas proximidades e circunviz iri

nhaças dos dois focos: Rua 57, 2G7i> 15A, 63, Av. Oeste.

* Vítimas diretas do acidente radioativo,1

já liberadas pelo H.G.G. e pela FEBEM e que são atendi-

das no Núcleo de Apoio Psicológico (Relatório em Anexo)

* Vítimas diretas internadas na FEBEM e '

que?, são atendidas "in loco". .(Relatório cm anexo).

1.3. MATERTAL

- Ficha de atendimento psicológico domici-

liar.

- Ficha de atendimento psicológico indivi-

dual (Núcleo).

I - Gravador e fitas *

• -,.'!- Colchonetes e alrnofadões

-.-/ ! - Pasta de elástico ~

V I - Caneta
i - Arquivo

1.4. PROCEDIMENTO

O atendimento aoc moradores é feito em seu

próprio domicílio. Os psicólogos, munidos de crachá ideri

tificatório se apresentam à população e colocam os obje-
i ^

tivos da visita, qual seja, o de tentar ajudá-los a su- ̂ ^p'

pitar o impasse psicológico causado pelo acidente radioa j

tivo com o Césio 137. i

Inicialmente, os psicólogos adotcim uma po^

tura de ouvir coinpreensivainente a população, permitindo

-lhe comunicar os pontos de emergência de suas maiores1

dificuldades.

A posição é de interesse e atenção, asso-

ciado a uma postura neutra, evitando fazer comentários1

que possam comprometer o trabalho.



Os profissionais são preparados para lidar com as reali-

dades da população, ainda que sejam contrárias às suas '

ideoloyias respeitando, assim as verbalizações e senti-

mentos da mesma. Posteriormente, propiciam o suporte psi.

cológico com o objetivo de restabelecer o estado de âni-

mo da população, listen dados são reyistrados cm fichas

de atendimento domiciliar. Os casos, cuto tema diz res-

peito à CN1JN são encaninhados diretamente ã esta na Rua

57, n9 98.

Além deste trabalho dá-se assistência psi-

cológica individual no Núcleo de Apoio Psicológico para

os casos cm que o equilíbrio emocional acha-se comprome-

tido. Quando a pessoa se recusa a comparecer no Núcleo,'

ela é alvo de tantas visitas domiciliares quantas forem

necessárias por parte dos profissionais.

Os familiares das vitimas diretas também

recebem assistência, devido ao stress à que estas famllj.

as foram e estão sendo submetidas: mortes, perda de mora

dia, de objetos de estimação, de terem sido contamina-

dos. O suporte psicológico lhes é dado para que possam1

atravessar esta fase critica de suas vidas.

' Os pacientes da FEBEM (CRF), recebem aten-

dimento psicológico conforme relatório em anexo, o mesmo

ocorrendo com os pacientes em alta que também recebem,

quando comparecem, atendimentos no Núcleo (relatório em

anexo).

Em alguns casos, quando há suspeita de con

tarninação radioativa da moradia, objetos ou a pessoa tem

fantasias desta natureza que conduzem ã crises de histe-

ria, o psicólogo que está procedendo o atendimento domi-

ciliar, repassa esta informação ã Coordenação do Núcleo'

e esta solicita a CNEH que envie um técnico ao local1

propiciando ã pessoa em questão um dado "real" sobre o

fato, tentando, com esta medida, trazer a tranquilidade1

necessária, o que, conforme observações, não ocorre em

100% dos casos.



II - RESULTADOS E ANALISE DOS RESULTADOS
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Das fachas de atendimentos domiciliar re£

lizados em janeiro/8íi, extrairain-se estes dados. Convém

enfatizar que não se trata de unia pesquisa, vez que o a-

tendimento domiciliar não tem este objetivo; Não obstan-

te, sei?±ain para mostrar uma realidade.

2.2.1 Tabelas contendo dados de 276 pessoas a-

tendidas en\ visitas domiciliares.



TAI3ELA N9 Üp.

Categorias c £requôncia do ̂ estudo civiJL dos moradores das proximidade:

do foco de radiação da rua 57 e imediações - cToiánia-GO janeiro/86.

Estado Civil

SoDteiro

Casado

Viúvo

Desquitado

Separado

Divorciado

Em btancc

TOTAL

Frecjuência

H G

•12S<

25

o:

o:

01

276

%

39,9

46,&

9,0

2,S

0,4

1,1

0,4

100,0

Fonte: Dados colhidos junto ã população pelo Núc]oo de Apoio Psicoiog:

co da Rua 57.



TABELA N<? 02

Distribuição frequência! G percentual sobre faixa etária âos moradores'

próximos ao foco de radiação da rua 57 o imediações - Goiânia/GO-Jan/8l'

Faixa etária

r^ . . . 1 ?

I"- , , ?n

?t ,,,?*

45 . .52

^ 60

61 ««

6S ,..-k-. 76 diante

Em branco

Total

Frequência

10

30

40

54

37

25

23

21

27

09

276

%

3,6

10,9

14,5

IS,6

13,4

9,0

8,4

7,6

9,7

3,3

100,0



TABELA N9 03

Distribuição Frequencial e percentual dos dados de escolaridade dos mo-

radores das proximidades do foco de radiação da 57 e imediações-Goiãnis

GO-janeiro/88.

Escolaridade

Analfabeto

19 grau incompleto

19 completo

29 grau incomplete'

29 grau completo

Superior incompleto

Superior completo

Em. branco

TOTAL

— — t,

Frequência

05

53

76

04

62

Of.

42

07

276

%

1/9 ..

. 19,2

27,5

1,5

30,0

2,2

15,2

2,5

100,0

Fonte: Dados colhidos junto ã população pelo Núcleo de Apoio Psicológi-

co da rua 57.
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TABELA K9 04

Distribuição Freguencial e percentual quanto ao sexo dos moradores das

proximidades do foco de radiação da rua 57 e imediações-Goiãnia/GO-jan/

88.

Sexo

Feminino

Masculino .

Em branco

TOTAL

Frequência

178

98

-

27c

%

64,5

35,5

-

100, C

Fonte: Dados colhidos junto à população pelo núcleo de Apoio Psicolõg.

co da Rua 57.
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TABELA N9 05

Distribuição freguencial e percentual das profissões dos moradores das

proximidades do foco de radiação da rua 57 e imediações-Goiãnia-GO-Jar

88.

Categorias profissionais

Do lar

Estudante

Aposentados

Funcionário público

Costureira

Doméstica

i

Professor

Comerciante

Comereiãrio

* Outros

TOTAL

Frequência

57

25

21

18

15

i:

12

12

07

96

276

%

20,7

9,0

7,6

6,5

5,<

4,7

4,4

4,4

2,5

34,8

100,0

Fonte: Dados colhidos junto ã população pelo Núcleo de Apoio Psicológ_i

co da rua 57.

*0utros:

Faxineiro 01, porteiro 02, tapeceiro 02, escriturário 05, manicure 02,

cabele'reiro 04, açougueiro 01, alfaiate 02, agrimensor 02, arquiteto '

02, secretária 01, tintureiro 03, bancário 04, artesão 02, joalheiro '

01, auxiliar de escretório 04, corretor 01, sapateiro 04, advogado 03,

enfermeiro 01, motorista 02, recepcionista 03, engraxate 01, pedagoga

01, publicitário 01, datilografo 01, promotor 01, geólogo 01, Odontolc

go 04, contabilista 01, representante comercial 03, balconista 01, ele

trotécnico 01, economista 01, administrador 01, psicólogo 01, eletre-

cista 02, mecênico 03, revisor 01, jornalista 01, atendente de enferme

gera 01, empalhador 01, fazendeiro 02, autônomo 02, militar 01, assis-

tente social 03, office-boy 03, vidraceiro 01, empresário 02, engenhej

ro 01, auxiliar de cozinha 01.
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TABELA N9 06

Frequência e percentual de Verbalizações dos moradores das proximidades

do foco de radiação da-rua 57 e imediações sobre a situação vivenciada1

no momento do acidente - Goiãnia/GO - Jan/88.

Categorias de Respostas

Choque, pânico, sentimento estra

nheza, medo, descompensação psi-

cológica.

Normal, tranguilo, indiferente

Preocupou-se pouco

Mudou-se, saiu de casa

Apresentou somatizações: vômitos

diarréia, insónia, taguicárdia,

cefaléia, perda de peso.

Desinformação

Em branco

* Outros

TOTAL

Frequência

150

46

22

20

15

11

Oíi

04

276

%

54.3

16,7

8,0

7,3

5,4

4,0

2,9

1,4

100,0

Fonte: Dados colhidos junto a população dó Núcleo de Apoio Psicológico

da Rua 57.

* Outros:

- Ah2 um "tremendo barato" (01)

- Não acreditei; parecia sonho (01)

- Isto é coisa de fim de século (01)

- Como não vi, não acreditei (01)
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Não quer o lixo em Goi-ás /OI)

O povo está explorando o governo (01)

O governo está preocupado com sua imagem (01)

ü;n absurdo, o apredejamento dos caixões (01)

O colégio "5 de julho" tem grande nossão escolar (01)

K gente não tem ninguém mais para brincar (01)

Muito preocupada com o futuro (01)

Os policiais não explicaram nada guando nos tiraram de casa (01)

Falta de informações (01)



TABELA N9 06

Categorias e frequência das Expectativas era Relação ao futuro expresso

pelos moradores das proximidades, e imediações do foco de radiação da'

rua 57. Goiãnia-GO - Jan/88.

Expectativas quanto ao futuro.

Ter doenças e problemas de saúde con

sico próprio, com a prole e gerações

futuras.

Tudo voltará ao normal com o passar

do tempo.

Inseguro quanto ao future

Não terá consequência futura nenhu-

ma, normal, sem preocupações, sem '

problemas.

Em branco

Não tem espectativa

Acredita que o povo nunca esquecera'

o ocorrido.

Espera que melhore o problema da dis

criminação das pessoas, de Goiânia.

Não sabe opinar

* Outros

TOTAL

Frequência

84

45

28

22

ie

17

09

08

•06

39

276

%

30,5

16,3

10,1

8,0

6,í-

6,1

3,3

2,9

2,2

14,1

100,0

Ponte: Dados colhidos junto à população pelo Núcleo de Apoio Psicolóyj

co da rua 57.

* Outros:

- Aprender a conviver .com o problema (06)

- Tudo ficará como um alerta para o governo e o povo - são relaxados '

(05)

- Vai demorar muito para voltar ao normal, a radiação não acaba mais/A

- Discriminação em Goiânia vai continuar por muito tempo (04).

- Espera maior responsabilidade de quem lida com os aparelhos (04)

- Espera a criação de 1 Posto de Saúde perto daqui e também assistên-

cia médica (02)

- Espera que o governo aconpanhe as vitimas (02)

- Vai mudar a vida dos goianos (02)
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Espera orientação certa para acabar com a discriminação(01)

Espera que indenizem os comerciantes (01)

A presença dos técnicos da CNEN nos dará mais segurança (01)



TABELA N9 0 9

Natureza, Frequência e percentual de sugestões apresentadas pelos mora

dores para a solução do Problema da Radioatividade no foco da Rua 57 -

Goiãnia-GO - Jan/8B.

Sugestões para a solução do problema

Não tem, não sabe

Em branco

O que se pode fazer está sendo feito

Retirar o restante dos rejeitos ra-

dioativos.

»er mais fiscalização nos aparelhos1

por parte dos órgãos competentes.

Fazer acompanhamento periódico à lor;

go prazo à nível médico, laboratori-

al e psicolõçricc.

0 governo deve continuar cumprindo

seu papel ajudando a população.

Não ter mais divulgação de fatos a-

través da imprensa.

Criar postos de saúde nos locais con

cremados (nos focos).

Acabar com a discriminação a que as

pessoas estão expostas.

* Ovàtros

TOTAL

Frequência

91

30

21

21

15

14

12

12

09

09

42

276

%

32,5

10,5

8,0

8,0

5,5

5,0

4,5

4,5

3,2

3,2

15,1

Fonte;-dados colhidos junto à população pelo Núcleo de Apoio Psicológ:

co da Rua 57.

* Ouiiros:

- Conscientização â nível nacional (04)

- Tentar esquecer o problema com ajuda de psicólogos (04)

- Divulgar fatos positivos através da imprensa (04)

- Fazer praças de esportes nos locais concretados (04)

- O lixo "atômico" não deve ficar em Goiás (04)

- 0 povo deve enfrentar e fazer de conta que não houve nada (02)

- O governo deve fazer campanhas para que a discriminação acabe (04)

- O govermo deve colocar matéria sobre césio 137 nas escolas (01)

/•>o /-<->nt-Ami nados devem ser isolados (01)
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• Criar ura Centro Cultural no 5 de Julho, extinguindo o colégio (01)

• O colégio não deveria voltar a funcionar (01)

Autoridades deveriam dar um aparelho para cada morador (01)

Criar comissão multiprofissional para atender as vitimas (01)

Prender os culpados (01)

Sõ a CNEN'pode resolver (01)

Cada um deve se esforçar para esquecer o problema (01)

Apoiar os contaminados (01)

Criar ligislacão específica na constituinte (01)

Monitorar tudo (01)

Mudar os nomes das ruas (01)

Viver bem longe daqui (01)

Sarney deve tomar mais pé da situação (01)

Fazer remédio para sanar tudo isto (01)

Governo deve analizar melhor o lado social e-as perdas (01)

Psicólogos devem continuar visitando as famílias (01)

Elegei* um líder na Comunidade para lutar pelo bem estar social (01)
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TABELA M9 10

Distribuição freguenciál e percentual das Opiniões emitidas pelos mora

dores das proximidades do foco da rua 57 e imediações sobre atendisnen-

to psicológico domiciliai- - Goiânia/GO - Jan/88

Categorias de Respostas

Muito bom, ótimo

Boro

Importante ter alguém com o qual po-

demos desabafar, que nos escute, que

nos ampare, que nos alivie.

Interessante, porque nos trouxe: ori

3ntações, esclarecimentos, informaçõ

es.

Em brancc-

Necessário para as pessoas que estão

precisando de apoio, sofrendo e sen-

do discriminadas.

Válido

Não vê razão no trabalho psicológico

não é importante.

Não sabe

* Outros

TOTAL

Frequência

82

62

31

28

17

13

07

06

05

24

276

P
TL.

30,0

22,5-

11,2

10,1

6,2

4,7

2,5

2,2

1,9

8,7

100,0

Fonte: Dados colhidos junto ã população pelo Núcleo de Apoio Psicológ_i_

co da Rua 57.

* Outros:

- Governo deveria ter se preocupado há mais tempo. Chegou tarde_ (05)

- Acredita que o trabalho psicológico deve continuar em 88 e/ou por

muito tempo (0 6)

- Boa atitude das autuoridades (04)

- Tem que ser feito para que as coisas voltem ao normal (0 2)

- Deveria ter sido fieto à nível de televisão para tranquilizar a popu

lação (01)

- Vocês estão contratadas não é para convencer a gente que tudo esta

tudo bem (01)

- Pode descontrolar a população ou melhora-la (01)
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O atendimento deve se estender a toda Goiânia (01)

Grande companheira de trabalho (01)

O psicólogo pode ajudar muito em casos de acidentes como este (01)
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2.2.2. Análise dos Resultados

Tabela n9 01 - Observa-se que 46,7?. das pessoas são casa-

das, sendo que o número de solteiros pos-

sui um percentual também alto, 39,9%.

Tabela n9 02 - As faixus etários coin maior percentual si-

tua-se entre 29 a 36 anos. Observa-se tam-

bém que as crianças foram ouvidas, embora

em'um índice baixo, ou seja 3,6%.

Tabela n9 03 - Com relação a escolaridade, observa-se que

27,5k possui 19 grau completo, 30% o 29*

grau completo e 15,2% o curso superior. Po

de-se deduzir que a população possui ní-

vel intelectual razoável, o que não impe-

diu que tanto o desconhecimento sobre o Cê

sio e as distorções da imprensa acarreta^

sem o medo e o pânico na ocasião do acider;

te.

Tabela n9 04 - Com relação ao sexo, há um predomínio cio'

sexo feminino.

Tabela n9 05 - Quanto âs profissões a de maior predominio

no mês de janeiro/80 foi a categoria "do'

lar". Este fato deve-se talvez, ao horário

de atendimento domiciliar que se dá no ho-

rário normal de trabalho e consequentemen-

te a pessoa que é encontrada é a dona da

casa. O mesmo se diz com relação ã tabela

n9 04, relacionada ao sexo.

Tabela n9 06 - Com relação à situação vivida no momento '

do acidente observa-se que 54,3% verbaliz_a

ram condutas de choque, medo, pânico, es-

tranheza. Outros 5,4% apresentaram somati-

zaçõos diversas, 7,3% mudou-se, saiu de c_a

sa talvez movido pelo pânico. Em contra-

partida 24,7% revela que se sentiu normal1

e se preocupou pouco. 4$ alega desinforma-

ção.
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Tabela n9 07 - 30,5?. diz não ter queixas no momento. 18,5%

ainda alega o problema da discriminação.

15,8% ainda revela ter medo e problemas ps_i

cossomãticos. Ha também preocupação com a1

população, saúdo dos filhos e como tambúin'

com o futuro.

Tabela n9 08 - Visto o problema se reflete na questão da

saúde e doença no futuro onde 30,5% apresen

ta este indício. 16,3% acredita que tudo1

voltará ao normal com o passar do tempo.

6.1% não tem expectativa.

Tabela n9 09 - Interessante observar que apesar de escola-

ridade razoável, 32,5?. não sabe ou não tem

sugestões para o problema. Talvez porque es;

tão lidando com "o novo". Some-se a isto iiui

is 10,5% que não respondem. Cabe considerar

também aqui o fator da desinformação.

Tabela n9 10 - Com relação ao trabalho psicológico desen-

volvido, 81,0% da população aceitou bem.
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2.2.3. Aspectos Psicológicos Detectados Através de

Observações

a) Ansiedade e/ou Angústia

A observação destes aspectos decorre de ma-

nifestações não só de inquietações, como também de sensa-

ções físicas do tipo opressão na regia"ó precordial, vômi-

tos, diarréias, ce.faléia, anorexia, dermatoses de nature-

za diversa e outras, frequentemente descritas pela popula-»

ção, como estado de tensão que surgem em função desta si-

tuação nova e ameaçadora, sejam no ambiente, ou no próprio

mundo interno.

No caso da população residente nas proximi-

dades dos focos, a ansiedade/ angústia provém de um perigo

real. Encontramos pessoas sob grande ansiedade, expressan-

do tal situação de ameaça através de sentimentos, tais co-

mo: medo, revolta, agressividade, pesadelos, insónia etc.

Frequentemente, a ansiedade, em suas várias

formas de manifestações, traduz um enorme temor de ter do-

enças como câncer e leucemia, bem como,de ter filhos "mon£

tros", em decorrência de possíveis mutações genéticas. Al-

gumas pessoas, apresentam transtornos de identidade e dejs

personalização ("... não sou mais o mesmo"...me sinto des-

truido por dentro...") e o temor de morte. O estado de an-

siedade, quando muito exacerbado favorece a eclosão de rea

ções psicológicas. Observou-se também que as pessoas que £

presentam úm grau maior de "pertubação" são aquelas de uma

história de vida não resolvida.

b) Reações Paranoídes

Algumas pessoas foram tomadas de intensos •

sentimentoi; persecutórios. Sentem-se alvo de azares, ( po-

dem se contaminar, perderam .bens), castigos, fim dos tem-

pos, efetivando projeções maciças na pessoas do governo,da

CN12N, dos "ladrões"
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c) Reações Depressivas

Algumas pessoas sentor.v-se deprimidas com vi-

vência de abandono ("... estamos sós, ninguém pensa na gen-

te, ninguém apareceu para nos ajudar, estamos abandonados '

por todos..."), baixa auto-estiraa, intensa tristeza, muito

pessimistas, som qualquer esperança no presente e no futu-

ro.

d) Reações Onipotentes

Outras pessoas, aparentemente não se dão con

ta da gravidade da situação^ negam a realidade de maneira o

nipotente, desprezando ou sendo indiferente aos cuidados '

que se deve ter para evitar a contaminação radioativa, bem

como afirmando que o acidente não significou nada em suas

vidas.

e) Reações Agressivas

Estas, por enquanto., se têm apresentado de'

forma verbal, cujos ataques e vociferações são direcionadas

aos técnicos c!a CNEN e seu Presidente, à pessoa do Governa-

dor, às pessoas da Secretaria do governo (Rua 5?), aos"l£

drões" e também oas profissionais de Psicologia
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2.3. Resultado Total de Atendimento no Periodo Cor

preendido de? 19/11/87 ã 5/02/88.

Quantitativo de atendimentos realizados a partir de 19/11/87 a 05/02/8E

na Rua 57 e imediações - Goiânia/GO - Fev/8fc.

Modalidade de atendimento

Atendimento Individual Domiciliar

Atendimento Individual ã população no

Núcleo

Atendimento às vitimas da Febem

Quantitativo de atendimentos
(em visitas e sessões)

429 visitas

137 sessões

44 sessões

Atendimento às vitimas do HGG, Febem1 j

e e Pós-alta no Núciec
176 sessões

29 visita domiciliar

Acompanhamento e orientações psicoló-

gicas ás pessoas na Novena do.Natal

Distribuição de convites individuais1

para a festa do Natal

Realização de Palestra

Total

39 visitas

25 visitas

216 visitas

60 participantes-

1126

Fonte: Dados colhidos pelo Núcleo de Apoio Psicológico
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III Dificuldades Encontradas pela Equipe de Psicólogos:

a) Alguns moradores (em minoria), se mostram

resistentes ao atendimento. 0 profissional tenta persuadi-

lo, mesmo assim recusam-no; dizendo que "Vocês estão sendo'

usados polo governo";

b) 0 calor escaldante e as chuvas castigam '

fisicamente os profissionais que realizam este trabalho ã

pé e de porta era porta;

c) Algumas casas já visitadas, apresentaram'

era medições posteriores, altos índices de contaminação ex-

pondo o profissional à riscos contra sua saúde sendo que e^

te não conta com salário insalubridade e/ou gratificação '

por risco ocupacional. Acrescente—se ainda que até o ba-

nheiro do Núcleo , usado por todos, está contaminado;

d) O trabalhos junto ã população é dificulta

do com comprometimento de credibilidade, vez que os técni-

cos da CNEN não são coerentes em suas afirmações sendo que

um diz (conforme relato de moradores) que a iradiação atual

não oferece riscos nenhum â saúde e outro aconselha-os a mu

darem-se do local porque há perigo;

e) O barulho causado por pessoas impede que

o trabalho psicológico no Núcleo se desenvolva ã contento;

f) O atrazo do pagamento dos profissionais,1

constitui-se numa variável interveniente, podendo, talvez '

afetar o trabalho.
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Suçie c 1õo n Apr e ÜCH ta ti an:

a) Quitar a folha de pagamento dos profissio

nais, em dia, conforme o prometido pela Assessoria de Comu-

nicação Social;

b) Não interromper o trabalho no dia 19/2/86

cjuando vojice o contrato porque a população dan ru.Ms 57 (novii

mente), 63, 26A e 15A, 59 e Av. Oeste, com a "Operação Pen-

te Fino" encontra-se ameaçada e com distúrbios psicologi-.

cos;

c) Colocar uma divisória no Núcleo para dinvi

nuir o barulho;

d) Solicitar â CNEN que seja mais concisa e

coerente em suas informações;

e) Solicitar ao governo que continue apoian-

do as vítimas, pois observa-se que estas estão relegadas a

um 29 plano, não tendo assistência e queixando-se de abando

no. Sugere-se a agilização da Fundação Leida das Neves Fer-

reira que dará acompanhamento médico, Laboratorial e psico-

lógico às vitimas.

f) Que todos os profissionais que entraram '

neste trabalho tenham a devida recompensa sendo contratados

pela Fundação Leide Das Neves Ferreira. É um critério que

julgamos "justo".

g) Descontatninar nosso banheiro;

h) Promover a recontratação com correção sa-

larial; e se possível com gratificação adicional pelos ris-

cos a que estão expostos;

i) Prolongar o trabalho até a'Rua 6 do Setor

Norte Ferroviário. A situação lá não deve ser muito difereri

te da daqui. Sugere-se para tanto um veículo, combustível e

motorista;

j) Incrementar o programa de palestras educa

tivas tentando com isto, trazer mais tranquilidade à populji

ção.


