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C O N C E D E  O  T Í T U L O  D E  C I D A D Ã
MATO-GROSSENSE  A  SENHORA  TEREZA
CRISTINA  JEUNON  SOUSA.

“A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO”, com base no que dispõe o Art. 26,
inciso XXVIII, da Constituição Estadual, resolve:

1º - Fica concedida a Senhora Tereza Cristina Jeunon Sousa, o Título de Cidadã Mato-grossense.

2º - Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.

JUSTIFICATIVA

Tereza Cristina Jeunon Sousa nasceu no Rio de Janeiro na tarde do dia 16 de abril de 1954. Quarta filha do
Seu Joaquim e Dona Zizi, Tereza sempre foi uma filha dedicada e muito aplicada nos estudos. Em 1973, aos
18 anos, entrou em contato com o universo que a fascinaria pelo resto da vida: a Medicina. Durante os anos
em que frequentou os bancos da Universidade Estadual do Rio de Janeiro (UERJ) como aluna do curso de
Medicina, Tereza sempre perseguiu e cultivou incansavelmente o compromisso social com a medicina e a
saúde da população, participando do Projeto Rondon em 1978, ano da sua formatura.

Durante a faculdade, conheceu o estudante de arquitetura boliviano Osvaldo Zenteno Pereira, com quem se
casaria em 1979. Pouco tempo depois, Tereza trocaria o verão e as praias cariocas pelo frio e sequidão do
altiplano boliviano. Para convalidar seu diploma de Medicina na Bolívia, Tereza fez o “año de provincia” em
Tambillo, uma pequena comunidade cujo idioma é o Aimara, no Altiplano boliviano a mais de 3.940 metros
de altura. Durante a sua estadia, Tereza desenvolveu programas de saúde social envolvendo toda a
população, implementando lideranças voluntárias como Agentes de Saúde.

Na década seguinte, totalmente integrada à cultura boliviana, Tereza trabalhou como médica numa
instituição de guarda de menores abandonados (DIRME), na cidade de Cochabamba. Também ao longo da
década de 80, nasceram Osvaldo (1980), Fernanda (1984) e Denise (1987), os três filhos só aos quais
Tereza era mais dedicada que à Medicina.
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De 1990 a 1993, Tereza realizou no Hospital Pediatrico Albina Patiño sua Residência em Pediatria pela
Universidad Mayor de San Simon (UMSS). Durante esse período, pesquisou e desenvolveu um projeto de
combate à desnutrição infantil através do cultivo em laboratório da lactase à base de iogurte.

Nos anos seguintes, trabalhou com clínica médica em consultório e instituições de saúde. De 1997 até 2001
Tereza foi docente na Universidad del Valle (UNIVALLE), lecionando matérias da área médica. Entre 1999 e
2000, se especializou em Microbiologia e Imunologia pela Universidad Mayor San Simon.

No início de 2001, em meio a uma crise financeira, Tereza se separou temporariamente de sua família e
voltou ao seu país de origem: fora selecionada para trabalhar no Programa Federal de Interiorização do
Trabalho em Saúde (PITS). Dentre dezenas de cidades brasileiras participantes do programa, priorizando
sua localização geográfica, Tereza escolheu Vila Bela da Santíssima Trindade, município que possui uma
das mais extensas fronteiras com a Bolívia.

Em 2003, Tereza assumiu a Emergência Pediátrica do Hospital Regional de Cáceres e o PITS passou de
responsabilidade do Governo Federal para responsabilidade dos Municípios.  Nesse mesmo ano, Tereza
terminou a especialidade em Saúde da Família e Comunidade, tendo como objeto de estudo a Prevalência
da Hemoglobina S na população de Vila Bela. Desligada do programa federal, Tereza continuou o trabalho
iniciado em 2001 como contratada, retornando ao quadro dos funcionários do município em 2007 após
aprovação em concurso público. Em 2006, Dra. Tereza foi declarada cidadã Vila Belense.

Sempre visando o melhor atendimento à população Vila Belense, além de se dedicar ao PSF Tereza de
Benguela e ao Hospital Evangelico, Tereza prosseguiu com os estudos e especializações em
Ultrassonografia, Gerontologia e Humanização no SUS. Fez antendimento Pediátrico e de Ultrassonografia
no município, e foi convidada a escrever um capitulo na 1a Edição do  Tratado de Medicinal da Familia e
Comunidade sobre Picadas de Aranhas, Cobras e Escorpiões.

No início de 2014 foi convidada a realizar o acompanhamento de diferentes municípios no programa Mais
Médicos e em abril recebeu o primeiro Prêmio para Profissionais que Promovem a Saúde em Áreas Rurais,
durante a 12ª Conferência Mundial de Saúde Rural da WONCA (World Organization of National Colleges,
Academies and Academic Associations) e IV Congresso Sul-Brasileiro de Medicina de Família e Comunidade.
Ainda em 2014 foi homenageada pela Assembleia Legislativa do Mato Grosso, tendo recebido pelo
vice-presidente da casa, o deputado estadual Antonio Azambuja, a Moção de Aplauso.

Em julho de 2017, depois de 16 anos dedicados à saúde da população Vila Belense, Dra. Tereza se
aposentou em decorrência de agravos à saúde causados pela prática profissional. Ela vive hoje na Bolivia
com seu marido, Osvaldo.

Destarte, por todas as razões apresentadas, por todos os relevantes serviços prestados a sociedade
mato-grossense, proponho a concessão do Título de Cidadã Mato-Grossense a Senhora Tereza Cristina
Jeunon Sousa, que indiscutivelmente merece todas as honras e respeito. Para tanto, apresento a proposição
Legislativa e peço apoio dos nobres pares pela sua acolhida e merecida aprovação.

 

 

Plenário das Deliberações “Deputado Renê Barbour” em 07 de Fevereiro de 2018

 

Dr. Leonardo
Deputado Estadual
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