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18. EVELYNE (COM LEONARDO, LIA E SARA: 
DEUS OS GUARDE!)

Evelyne, na sua primeira infância, ainda relativamente cedo e 
antes de completados seus dois anos de idade, passou a frequentar o 
Nosso Mundo, instituto de ensino infantil, que se situava na Rua Pinto 
Madeira, sob o cuidado carinhoso da Professora Tia Dulce. Mesmo 
que já estudassem, lá,  as primas Carolina e Tatiana (de Valmira e 
Ulysses), Evelyne,  nos primeiros dias, esboçou aquele  temor natural  
a  um ambiente até então estranho, sobretudo pela circunstância de 
ter que fi car afastada da sua  mãe. O que motivava a que Valtina, de 
início, tivesse que permanecer, lá, por algumas horas. Depois houve boa 
adaptação e, naquele ambiente, tudo foi motivo de satisfação. Havia as 
costumeiras comemorações na escola, às quais os pais das crianças, 
também compareciam. Poucos anos depois, ela passou a frequentar 
também a escola de dança moderna de Dona Cláudia Borges, em 
cujos festivais participava. O Christus, sob a coordenação do Professor 
Roberto Carvalho Rocha e sua esposa, foi o seu colégio, até a conclusão 
do curso científi co, participando  das cerimônias da Primeira Eucaristia 
e da Crisma, que eram pontos altos naquela instituição católica de 
ensino. Paralelamente, nas Escolas Pink and Blue e Fisk, completou a  
capacitação em Inglês.

Fez o Curso de Medicina na nossa UFC. Ressalvo, a propósito 
da opção profi ssional, dela e da irmã Milena, que a escolha foi só delas, 
mas que, para mim e Valtina,  foi razão de alegria maior. O treinamento 
pós-graduado imediato foi realizado em regime de Residência Médica, 
em Clínica Médica, no Hospital Universitário da mesma Faculdade de 
Medicina onde se formou (UFC).

Finda esta primeira parte da sua pós-graduação, contraiu núpcias 
com Leonardo Bezerra, também médico.

Em companhia do esposo, residiu em São Paulo por alguns anos,  
optando, inicialmente,  por fazer especialização em Geriatria, o que 
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completou em um ano, no Hospital das Clínicas (HC) da Universidade 
de São Paulo (USP).Então, sentindo  que,  profi ssionalmente,  melhor 
renderia como Infectologista, fez, no mesmo Hospital, a respectiva 
Residência por dois anos. Mercê do seu senso de trabalho em equipe 
e da infl uência de seus competentes preceptores, especializou-se em 
Controle de Infecção, por mais um ano,  no referido Hospital. Tornou-
se, a seguir, Mestra na sua Especialidade,  defendendo tese baseada 
em um  trabalho de grande relevância para a prevenção e controle das 
infecções hospitalares.

 Aprovada,  que já estava, em concurso previamente realizado, em 
Fortaleza, para o Hospital São José de Doenças Infecciosas (Secretaria 
da Saúde do Estado) e Hospital Universitário da Faculdade de Medicina 
da UFC, assumiu os respectivos cargos. Neles, com entusiasmo, tem 
conseguido continuar o seu trabalho e dar o melhor de si, em benefício 
dos pacientes e das instituições onde labuta. Nos últimos anos,  integrou, 
também, a Comissão de Controle de Infecção Hospitalar do Hospital 
Regional da UNIMED/Fortaleza, na qual conta com a participação 
inestimável do  Professor Jorge Luiz Nobre Rodrigues. 

 Tem logrado manter uma amorosa vida,  a dois,  com o seu 
esposo,   com a Graça Divina, no que tem sido retribuída. Desfruta de  
boa convivência e solidariedade incondicional dos colegas e amigos, 
sendo sua irmã a primeira delas. Dedica uma grande parte de si ao 
cuidado carinhoso com as suas queridíssimas fi lhas Lia e Sara. Sobre 
elas, para nós - os seus avós - tudo nos toca de maneira sublime. E muito 
nos comove. Que para elas e seus pais, a Harmonia Maior do Universo  
sempre prevaleça e provenha.
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