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A turma de 1959, conhecida como “a
turma mais unida”, ou “a turma da Érika” ou
ainda, “a turma do Helcio”, é sem dúvida
uma turma muito especial. Seja pelo espírito dominante de todos que a compõem, seja
pelo perfil agregador do seu lider Helcio, ou
pelo brilho de sua estrela maior: ÉRIKA.
Em 1996, quando o primeiro membro
do grupo se tornaria septuagenário, Helcio
teve a feliz ideia de criar a “Maratona dos 70
anos”, com quatro dias de intensa programação a cada ano, com direito até mesmo à
corrida com tocha olímpica e subida ao
pódio. Pois bem, Érika, sendo a caçula des-
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ta turma, foi a última a vencer esta competição, avaliada em anos de vida e de
amizade.

ERIKA ISABELA MEDUNA

Homenagem à Érika
Por Cândido Mendes Pinto, em 2007

Recebi a missão de preparar uma pequena
homenagem para a Erika. (.....)
Tanto em sua vida particular quanto na carreira profissional, Erika sempre demonstrou firmeza
de caráter. Sempre teve consciência das dificuldades de se trabalhar em um meio predominantemente masculino, como é a Engenharia. E, por
isso, atuou incessantemente para abrir caminhos a
outras engenheiras. Neste universo, transitou com
enorme naturalidade, conquistando o respeito da
comunidade técnica e científica devido a sua postura, dedicação e profissionalismo. E em momento
algum deixou de lado sua feminilidade, educação e
seu charme que até hoje nos causa admiração.
Sua carreira profissional iniciou-se logo após
a formatura, nos escritórios da CHESF – Companhia Hidrelétrica do São Francisco, no Rio de
Janeiro. Dedicou-se a projetos de linhas de transmissão, sendo a responsável pela eletrificação de
boa parte do sistema da companhia. Foi aperfeiçoar-se no exterior, primeiro nos Estados Unidos,
e depois na França. Mas a engenharia pura e simples não era suficiente para ela. Foi quando começou a ter interesse pelos assuntos sociais. Nos
finais de semana desenvolvia voluntariamente projetos para a SUDENE, geralmente para pequenas
localidades do interior do nordeste. Estes projetos
ajudaram a transformar a realidade de milhares de
pessoas com a chegada da eletricidade.
Foram 16 anos dedicados à CHESF. Neste
tempo, ocupou posições de maior responsabilidade
e adquiriu conhecimentos gerenciais. Tornou-se
uma referência na área de linhas de transmissão.
Em 1975, com a transferência da CHESF para o nordeste, Erika começou um novo período de
sua vida profissional no CEPEL – Centro de Pesquisas de Energia Elétrica. O desafio não era pequeno. O CEPEL estava apenas iniciando as suas
atividades. Tudo para ser feito praticamente do
zero. Foi lá que conseguiu ainda mais espaço, obtendo o respeito e admiração de colegas e de seus
superiores. E também foi lá que a insatisfação com
as mazelas de nosso país aflorou mais uma vez.
As condições subumanas dos moradores da
Favela da Maré, próxima à Ilha do Fundão no Rio,
ocupavam seus pensamentos. Certo dia, foi convidada a participar de uma reunião da Associação
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Rainha dos Estudantes
de 1956 a 1959
São Martinho. Conheceu a Irmã Adma, que se dedicava ao trabalho com crianças abandonadas.
Mesmo com pouco tempo disponível, conseguiu
desenvolver campanhas que ajudaram toda a comunidade.
O trabalho prosseguiu após a sua aposentadoria, em 1991. Passou então a ter mais responsabilidade junto à Associação, envolvendo-se com os
coordenadores da entidade em decisões estratégicas. Coordenou equipes de jovens profissionais,
captou recursos, gerenciou projetos financiados pelo
BNDES. Seu espírito voluntário foi reconhecido ao
receber o Troféu Beija-flor do Programa Comunidade
Solidária.
Todas as conquistas profissionais adquiridas
ao longo do tempo têm relação direta com a sua vida
familiar. Nascida em Itajubá, Erika é filha de austríacos. Seu pai, João Meduna, era oficial do exército
austro-húngaro. No Brasil, ele trabalhou com fruticultura em terras da Família Wenceslau Braz. Construiu
estradas na região da Vila Maria e Delfim Moreira,
onde se situa-va o ”Chora”, a fazenda na qual a
família vivia. Sua mãe, Margarida Meduna, deixou a
vida cosmopolita de Praga, onde teve formação universitária em Letras.
Quando tinha apenas quatro anos, Erika ficou
órfã de pai. Seguiram-se anos difíceis para a família,
pois Dona Margarida não dominava inteiramente o
português, não tinha recursos e nem contato com as
famílias de origem. Então, decidiu vender seu enxoval e suas jóias e depois se firmou como professora
de francês e inglês, tendo mais tarde ingressado no
Colégio Estadual de Itajubá por concurso.
Assim, junto com seus dois irmãos, Erika foi
criada com educação austera pela mãe – que sempre
valorizou o caráter, a disciplina, a obediência, o gosto
pelo estudo e pelo trabalho. Os anos muito difíceis
serviram para moldar todo o seu caráter, bem como

Reiterando as homenagens que lhe
foram prestadas em 2007, na comemoração
dos seus 70 anos, transcrevemos neste Boletim textos apresentados no encontro desta
turma realizado no período de 21 a 25 de
outubro daquele ano, no Rio Quente
Resorts.
Infelizmente Érika já não está entre
nós. Partiu no dia 27 de abril último, indo ao
encontro de alguns colegas que a antecederam nesta viagem sem retorno e, como bem
se expressou Ana Claudia - filha de um de
seus colegas – tornando o céu mais elegante.

os de seus irmãos Ernesto e João, que também se
formaram no IEI, nas turmas de 1957 e 1964.
Erika foi uma pioneira. Até hoje, nunca consegui compreender como ela conseguia tempo
para tudo o que fazia. Freqüentava os bailes e os
saraus, auxiliava nos trabalhos do Diretório
Acadêmico e atuava como embaixadora junto à
Sociedade Itajubense.
Era uma aluna dedicada, não perdia nenhuma aula, e sempre anotava em seus preciosos
cadernos toda a matéria transmitida pelos professores, cadernos estes que circulavam por todos os
colegas que faltavam às aulas para que a matéria
fosse copiada. Havia colegas um pouco preguiçosos que pediam às namoradas que fizessem
as cópias dos cadernos da Erika. E às vezes, para
alguns, como eu (Cândido), a própria Erika se dedicava com boa vontade em colocar a matéria em
meu caderno.
Na formatura, Erika recebeu como presente
da turma um anel de graduação pelo carinho e
amizade entre todos, o que perdura até hoje. E a
Escola lhe conferiu um prêmio especial por ter obtido as melhores notas durante a vida acadêmica.
Em 1963, Erika se casou com Anton Hajdu,
também formado pelo IEI em 1961. Tiveram três filhos: Eduardo, Frederico e Gustavo. A família foi
gradualmente aumentando com o casamento dos
filhos e o nascimento dos netos: Erik e Karina (filhos de Eduardo e Gisele), Pedro Henrique (filho de
Gustavo e Patrícia) e mais recentemente Filipe
(filho de Frederico e Luciana).
Em todos esses anos, às vezes distante,
Anton – seu marido, foi um grande incentivador de
sua carreira, dando-lhe muita liberdade e apoio
para assumir seus diferentes papéis e, claro, participar das festividades da Turma.
Hoje, Erika reduziu suas atividades e passou a dedicar-se mais à família e aos amigos,
curtindo enormemente os quatro netos. Viaja com
freqüência, participa assiduamente da rica vida cultural do Rio de Janeiro e é católica praticante.
Erika Isabela Maria Meduna Hajdu. Grande
e lindo nome. Maior e mais bonita é a sua carreira,
a sua ternura e a sua vida.
E se nós nos consideramos “a turma mais
unida”, certamente você representa o mais forte
elemento catalizador dessa união.
Você, Erika, é uma flor no nosso jardim, uma
pessoa especial a quem muito amamos.

