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na cabeça
Homenagem. Dr. Hercílio tem seu trabalho 
reconhecido pela Câmara de Vereadores

Joinville
RobeRto Szabunia
EspEcial para o Notícias do dia

Um verdadeiro apaixonado pela cidade 
onde nasceu e de onde somente saiu du-
rante um período, para fazer a faculda-
de. Assim é o médico Hercílio Alexandre 

da Luz Filho, presidente da Fundação Pró-Rim, que 
nesta quinta-feira será homenageado, pela Câmara 
de Vereadores com o título de Cidadão Benemérito. 
“Tenho Joinville na cabeça, sempre. Aqui passei a in-
fância e a juventude, fiz carreira e formei família. Por 
isso, essa homenagem é como o coroamento de um 
trabalho, não só meu, mas de toda a equipe da Fun-
dação Pró-Rim”, diz o dr. Hercílio – que vira o Quico 
quando está entre os amigos jogando dominó, outra 
de suas paixões.

Nascido há 60 anos, o homenageado é bisneto de 
Hercílio Luz, governador do Estado por duas gestões, 
senador e idealizador da ponte que é um dos símbolos 
de Florianópolis. A família chegou a Joinville porque 
o avô, Arnoldo da Luz, veio administrar um tabeliona-
to e cartório de registro de imóveis – herdado depois 
pelo filho Hercílio Alexandre, que o passou para a mu-
lher, Neusa Bley da Luz.

Vocacionado para a medicina, Hercílio se formou 
em 1978, na UFSC. Decidido a fazer carreira em sua 
cidade natal, nem titubeou ao aceitar o convite do 
amigo e também médico José Aluísio Vieira para tra-
balhar na unidade renal do Hospital São José. “Quan-
do saí para fazer a faculdade, em Florianópolis, tinha 
na cabeça a ideia de retornar e trabalhar em Joinville. 
Por isso, veio na hora o convite do amigo Xuxo”, conta 
Hercílio. Quando ele entrou na equipe, em 1981, cin-
co transplantes haviam sido feitos. Em dezembro de 
1987, os dois médicos criaram a Fundação Pró-Rim. 
Hoje, prestes a comemorar 25 anos, a entidade con-
tabiliza mais de 1.000 transplantes. Dentro de dois 
anos e meio, Hercílio espera ver realizado o sonho de 
inaugurar o Complexo Hospitalar Vida, que está sen-
do construído junto à Fundação. “Já me imaginei vá-
rias vezes internando o primeiro paciente no hospital 
recém-inaugurado”, antevê Hercílio.

em setembro de 
2008, o Perfil 

destacava os 30 
anos de profissão 

do dr. hercílio 
e a atuação na 

fundação Pró-rim.

Pedras na mesa
quando troca o jaleco e os sapatos brancos por jeans e tênis, o médico 

nefrologista hercílio alexandre da luz filho se transforma no quico. entre 
amigos, jogando dominó, ele extravasa e esquece por alguns momentos 
da dura rotina de médico. “Pra ser bem sincero, nem tenho ideia da 
origem do apelido. Sei que vem de casa, mas nem minha mãe sabe como 
surgiu”, diz, a respeito do nome de guerra nos torneios de dominó.

o gosto pelo jogo das pedras começou entre amigos: “um grupo 
de médicos costumava se reunir para jogar. começamos na liga, 
fomos para a aaBB e até cinco anos atrás jogávamos no bar da frau, 
na otto Boehm. hoje costumamos nos reunir na sede do Sindicato dos 
comerciários e no Boa vista iate clube.” Pioneiro no tradicional torneio 
promovido pelo empresário nelson corona em ubatuba, quico tem uma 
marca pessoal: “Sou o único bicampeão do torneio. Ganhei em 2002 e 
2003.” Para ele, o dominó, além da distração, tem a principal virtude 
da integração: “Graças ao dominó, fiz um grande grupo de amigos.”

nesta quinta-feira, com certeza, no plenário da câmara 
estarão misturados os colegas de profissão, os amigos do dominó 
e os tantos admiradores que hercílio conquistou ao longo de 60 
anos de vida e 34 de dedicação à profissão que abraçou. 

Tenho Joinville na cabeça, sempre. Aqui passei a infância 
e a juventude, fiz carreira e formei família. Por isso, essa 
homenagem é como o coroamento de um trabalho, não 

só meu, mas de toda a equipe da Fundação Pró-Rim.
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Indicadores 
econômicos Um nome repleto 

de história
Em 1967, o Brasil vivia um dos 

momentos políticos mais difíceis 

de sua história. Em janeiro daquele 

ano, era aprovada uma nova Cons-

tituição, que rati�cava e institucio-

nalizava o regime militar instaura-

do no País em 1964. Um período 

marcado pela falta de democracia, 

supressão de direitos constitucio-

nais, perseguição política, censura, 

repressão e medo. Para o médico 

Hercílio Alexandre da Luz Filho, 

presidente da Fundação Pró-Rim, 

que traz no nome um pouco da his-

tória de Santa Catarina, aquele foi 

um ano decisivo. Marcado pela an-

gústia de ver o pai cassado pela di-

tadura militar, pelas mudanças que 

alterariam toda a estrutura da vida 

familiar, e pelo encontro de�nitivo 

daquela que seria a companhei-

ra de toda uma vida: a namorada 

Mara Meyer.

Bisneto de Hercílio Luz, gover-

nador do Estado por duas gestões, 

oito vezes senador da República e 

o idealizador da ponte pênsil que é 

um dos símbolos de Florianópolis, 

Hercílio da Luz Filho nasceu em 

Joinville, em 3 de janeiro de 1952, 

na Maternidade Darcy Vargas. A 

família chegou à maior cidade ca-

tarinense com seu avô, Arnoldo da 

Luz, o 8o �lho (de um total de 20) 

de Hercílio Luz. Quando casou, 

Arnoldo ganhou um tabelionato e 

um cartório de registro de imóveis.  

Anos mais tarde, seu único �lho, 

Hercílio Alexandre herdou o regis-

tro de imóveis, e o tabelionato foi 

passado para a esposa dele, Neusa 

Bley da Luz. 

Em 1964, o pai 

Hercílio Alexandre 

Luz, tabelião e um 

dos mais tradicio-

nais advogados de 

Joinville, vivia no 

Rio de Janeiro e era 

assessor do Minis-

tro do Trabalho no 

governo de João 

Goulart. Anos depois, em 1967, foi 

acusado pela ditadura de “idéias 

contrárias ao espírito revolucioná-

rio.” Cassado, perdeu o cartório de 

registro de imóveis herdado do pai, 

deixou de advogar e, aos poucos, foi 

minado por uma angústia interior. 

O sustento da família passou a vir 

do tabelionato da mãe, Neuza Bley, 

uma situação incomum na época, 

que contribuiu para aumentar a 

angústia do advogado, que faleceu 

cedo, aos 62 anos, poucos anos de-

pois. “A minha mãe era uma guer-

reira. Cuidava da casa, dos �lhos e 

do tabelionato”, lembra.

Das di�culdades, �cou uma 

certeza. “Desde o início isto me deu 

mais forças para ter 

a minha pro�ssão e 

ser alguém na vida”, 

conta. Contrariando 

a tradição familiar, 

decidiu não seguir 

a vida política. “Eu 

queria ser médico 

desde que nasci.” E 

este ano completou 

30 anos de pro�ssão.

Saúde. Médico Hercílio Alexandre da Luz Filho comemora 

30 anos de profissão à frente da Fundação Pró-Rim

Dedicação. Hercílio destaca os laços que se formam com os pacientes e a necessidade de superação

MARIA CRISTINA DIAS

Especial para o ND

Dedicação, 
sempre

Hercílio se formou médico em 

1978, na UFSC. O convite de um 

amigo foi decisivo na escolha do 

caminho pro�ssional e no início 

do trabalho que daria origem à 

Fundação Pró-Rim. O nefrologista 

José Aluísio Vieira havia montado 

a unidade renal do Hospital São 

José em 1975 e realizado, em 1978, 

o primeiro transplante renal em 

Santa Catarina, com doador cadá-

ver. E contratou o jovem médico 

Hercílio Luz Filho para a equipe. 

Quando chegou, em 1981, havia 

cinco pessoas transplantadas. 

Hoje, a equipe já comemora cerca 

de 680 transplantes. 

Sobre o trabalho na Fun-

dação Pró-Rim, dedicação é a 

palavra-chave. E a experiência 

pro�ssional ajuda a lidar com os 

momentos difíceis, comuns com 

pro�ssionais que lidam com do-

entes crônicos. Os doentes renais 

crônicos fazem diálise três vezes 

na semana, durante quatro horas 

seguidas, anos a �o. A medida que 

o tempo vai passando, as compli-

cações aparecem e os laços com 

o médico se estreitam. E muitas 

vezes a morte chega antes da cura 

– a taxa de mortalidade é de cerca 

de 10%. “Tem que ter uma estru-

tura forte. A gente vai aprendendo 

com o passar dos anos.”

 A minha 

mãe era uma 

guerreira. 

Cuidava da casa, 

dos �lhos e do 

tabelionato.”
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Lotofácil Concurso 356

Sorteio às segundas e quintas

Premiação Ganhadores  (R$)

15 acertos 2 695.239,96 

14 acertos 821 725,85 

13 acertos 23.749 10,00 

12 acertos 272.108 4,00 

11 acertos 1.335.422 2,00 
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 19 20 22 24 25

POUPANÇA

HOJE
0,6656%

DÓLAR COMERCIAL

COMPRA
R$ 1,733

VENDA
R$ 1,735

DÓLAR PARALELO

COMPRA
R$ 1,73

VENDA
R$ 1,83

DÓLAR TURISMO

COMPRA
R$ 1,68

VENDA
R$ 1,82

EURO
COMPRA/VENDA R$ 2,453

OURO (grama)

R$ 46,50
+0,22%

BOLSA
Pontos

São Paulo 50.717,97 -2,35%

Ações

Bradesco PN N1 +2,14%

Cemig PN N1
-2,35%

Eletrobras PNB N1 +0,59%

Embratel Par. PN -0,44%

Petrobras PN
-5,02%

Sid. Nacional ON ED -3,78%

Telemar PN 
estável

Usiminas PNA N1 -1,45%

Vale R. Doce PNA N1 -3,46%

Vivo PN
+0,62%

ÍNDICES
ICV

0,32% (agosto)

IPCA
0,28% (agosto)

INPC
0,21% (agosto)

IGP-M

-0,32% 
(agosto)

IGP-DI
-0,38% 
(agosto)

Salário
R$ 415,00

Selic
13%

TR
0,1834% (5/9)

OSNY MARTINS

Eleições nos EUA nos 

ensinam democracia
 PÁG. 2

VERÍSSIMO

O jeitinho brasileiro e 

o drible no trânsito
 PÁG. 6
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Carreira. Logo que se formou, Hercílio da Luz 
Filho aceitou o convite do amigo e também 

médico José Aluísio Vieira para trabalhar na 
unidade renal do Hospital São José que deu 

origem ao que é hoje a Fundação Pró-Rim 


