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O que tem a dizer alguns dos homenageados pelo tempo
de serviço na empresa, como Wilson Luis Fonsaka

FESTA DOS PINADOS

Wilson Luis Fonsaka, único
"pinado" da recém criada

Regional Florianópolis
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“... E DE REPENTE JÁ
SÃO 25 ANOS”
Ou 30, 10, 35, 40 ou mais: tempo de
serviço na empresa é festejado com
emoção pelos colegas “pinados” no
início de dezembro

“Ser pinado” é uma expressão que, em pouco tempo
de Serpro, se escuta e compreende: um empregado
ou empregada completou um período de serviços
prestados à empresa e, por isso, é homenageado nas
festividades de aniversário da instituição.

Neste ano, 930 dos cerca de 11 mil serprianos mere-
ceram a honraria por estar há 1 0, 25, 35, 40 ou mais
anos no Serpro. Alguém poderia dizer que é só um
costume antigo, mas é preciso ressaltar que essa é
uma tradição. A diferença é que o evento, mesmo
após várias edições, continua a mobilizar as pessoas.
Permanece carregado de sentido, não só para os co-
legas com muito tempo de casa, mas também para
quem entrou a menos tempo na empresa, via concur-
so, como se afere no depoimento de Marcos Cunha
Porto Maia, analista lotado na Bahia. Marcos rece-
beu o pino pelos 1 0 anos de trabalho no evento e
considera que esse tipo de reconhecimento, não mo-
netário, também é importante: “afinal, dez anos não
são dez dias”, ressalta.

E para outras empregadas e empregados, o que sig-
nifica estar no Serpro há tanto tempo, o que marcou
suas trajetórias? A GPS foi atrás de um pinado de
cada regional para saber. Confira os depoimentos.

Recife

Segunda casa

Em 2011, quarenta empregados de Fortaleza, Juazeiro
do Norte, Imperatriz e Teresina receberam os distinti
vos por tempo de serviço. Entre eles, estava Teresinha
de Jesus Almeida, da Gestão de Pessoas da Regional
cearense. “Logo quando cheguei na empresa, percebi
um clima de integração muito grande entre as pessoas,
achei isso maravilhoso”, recorda Teresinha, após 30
anos de Serpro. “Foi o meu primeiro emprego, apren
di muito aqui e continuo aprendendo. Adoro trabalhar
nesta empresa”, compartilha.

E para os próximos anos de trabalho, Teresinha tem
um desejo: “gostaria muito que a empresa pudesse
adotar o recurso de legendas nas videoconferências”,
sugere a colega. “Essa ferramenta pode ser útil não
só para aqueles que, como eu, não escutam, mas
também para todos os empregados. Além disso,
poderia promover uma imagem em prol do social
mais positiva ainda para o Serpro”, aposta ela.

Fortaleza

Primeiro emprego

Edízio Araújo (na foto, ao centro), da Supop de Recife, tem
25 anos de empresa. "Lembro ainda dos detalhes da minha
chegada ao Serpro, que foi o meu primeiro emprego. Eu
tinha acabado de prestar o serviço militar obrigatório e me
inscrevi no setor de recursos humanos. Por telegrama, fui
convocado para o teste que daria acesso ao curso de digi
tação, no qual fui aprovado em primeiro lugar. Aí fui fican
do e, de repente, tenho 25 anos de serviço!” relata Edízio.

O colega sempre atuou em Recife. “Iniciei na digitação,
passei pela controladoria, planejamento da produção, con
trole e avaliação de recursos, administração do Lotus No
tes... e agora faço a administração do Expresso Serpro”,
continua Edízio. “Tenho a Regional como a minha segunda
casa e primo muito pela qualidade do ambiente de traba
lho, pela boa convivência com meus colegas e amigos. Já ti
vemos momentos tensos. Mas, em todos eles, a amizade e
o companheirismo foram fundamentais. E é por isso que
continuo no Serpro.”
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"O Serpro foi a primeira empresa de informática no Brasil
a dar oportunidade de trabalho para deficientes visuais.
Eu e o exempregado Domingos Neto tivemos o privilé
gio de sermos os primeiros beneficiados com a iniciativa.
Assinamos contrato de estágio de seis meses, mas antes
que esse prazo terminasse, fomos contratados devido ao
êxito do nosso trabalho”, destaca Márcio Quedinho, da
Supde, homenageado por quarenta anos de empresa.

Quando Quedinho pensa em tempo no Serpro, o que
se destaca na memória é o tratamento que a empresa
presta a seus empregados. “Também trabalhei em uma
grande montadora e sei que o relacionamento entre
empresa e funcionários pode ser bem diferente”, acen
tua Quedinho. Ele conta que até hoje se reúne, a cada
seis meses, com um grupo de 30 pessoas que trabalhou
no Serpro na década de 1980. “É comum que excole
gas de faculdade se encontrem, mas a reunião de ex
empregados denota o bom relacionamento que cultiva
mos aqui”, opina.

Porto Alegre
Paixão ao primeiro turno

Quem assistiu à cerimônia de abertura do último Con
Serpro já viu Wilson Luis Fonsaka, ao menos uma vez:
foi ele quem cantou o Hino Nacional na solenidade.
Gerente regional de Logística, ele foi o único pinado
do quadro interno de Florianópolis, por completar 25
anos de casa. “É um casamento, estamos fazendo bo
das de prata”, brinca.

Transferido da Regional Curitiba há 4 meses, o colega
ainda está se acostumando com a cidade nova. “É um
dos vários desafios que o Serpro tem me proporciona
do”, comenta o empregado, que trabalhou também
em Brasília. A diferença cultural é a que mais o impres
siona. “As pessoas aqui são mais abertas, até me assus
to, às vezes”. Finais de semana em contato com a
natureza da ilha tem deixado Fonsaka mais relaxado.
“Aqui em Florianópolis, reservo mais tempo pra mim”,
comemora. “O Serpro tem acalentado minha vida nes
ses 25 anos. Não tenho palavras para agradecer por
tudo o que conquistei aqui”.

São Paulo
Inclusão pioneira

Florianópolis
"São bodas de prata"

“Eu vim pra ficar. Assim que entrei na empresa, já me
apaixonei por ela”, declara Nilton Fernando da Silva,
homenageado com o pino de 35 anos em Porto
Alegre. “O Serpro me deu tudo que tenho.” E com is
so se refere tanto ao desenvolvimento pessoal quanto
a conquistas materiais e emocionais. “Até minha espo
sa encontrei aqui”, diz Nilton.

Com tanto tempo na empresa, de que o colega sente
saudade? “Do 14º salário”, brinca. A remuneração extra
era paga ao final do ano, proporcional à produtividade al
cançada pela URO. Nilton também se recorda de outro
detalhe da época: a turma dos crachás pretos. “Supervi
sores, chefias e gerentes usavam um crachá preto, de
acrílico, só com o nome gravado e a função. Outros em
pregados usavam um crachá com foto”, recordase. “Mas
o clima sempre foi excelente. Vivi experiências difíceis ao
ser chefe, como ter de demitir pessoas. Mas comecei no
chão de fábrica e hoje trabalho na controladoria da Sup
de. E gosto muito do que faço”, finaliza.
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"Minha vontade de trabalhar no Serpro era tão grande que
me desliguei do emprego anterior em um dia e no outro já
comecei a trabalhar aqui", conta Honorinda Fraga, ao anali
sar seus 25 anos de empresa. Nora, como gosta de ser
chamada, recorda que no início, como digitadora, estra
nhou bastante o rigor, com controle duro de tempo e pro
dução por planilhas. “Até o tempo de ir ao banheiro era
contabilizado. Mas depois, as coisas foram mudando, e hoje
eu adoro trabalhar aqui. Ótimo ambiente, com destaque
para as amizades que fiz, e ótima localização. Conhece al
guma empresa que tenha área verde tão bonita quanto a
nossa?", pergunta Nora, que atua hoje na Supsi.

Os 25 anos de trabalho reuniram momentos felizes, mui
tos sonhos e também decepções. "Cresci com pessoas
que se importavam com as outras, que se ajudavam. Fiz
minha parte, como outros da minha época. Agora é a vez
da próxima geração, que não pode perder esse espírito
solidário para que o futuro da empresa e de seus empre
gados seja também rico em realizações", completa.

Belém
Pelo bom serviço público

Há alguns anos, o Serpro vem realizando uma homenagem
especial para os empregados que completam 40 anos ou
mais de empresa. O fato de o Rio de Janeiro ser a primeira
regional traduzse em números e em uma grande festa:
neste ano, 40 colegas receberam esta honraria diferenciada
em todo o Brasil, sendo 18 deles só no Rio. Nilson Thurler,
da Supgp, ainda não chegou lá, mas está perto. No último
dia 6, ele recebeu o distintivo de 35 anos, sob o olhar do fi
lho Hugo, que participou da cerimônia.

"Se estou no futebol, levo o Hugo. Se é uma sinuca, le
vo também. Eu gosto que ele participe dos meus mo
mentos e também participo dos dele. No dia da
cerimônia, ia levar minha mulher, mas não deu para ela
ir", comentou Thurler. Com relação à cerimônia, Nil
son contou que sentiu muita ansiedade pelo momento.
"São 35 anos de história. Eu preciso repetir o tempo
todo que são 35 anos para acreditar. Vivi a maior parte
da minha vida no Serpro. É muita emoção, muita emo
ção mesmo", explicou.

Belo Horizonte
Rigor e amizades

Rio de Janeiro
Com o filho na plateia

“Posso dizer que é uma trajetória de sucesso desde o meu
teste para o curso de digitação até este momento, em que
ocupo a função gerencial de supervisora da Oprce”,
declara Maria do Socorro Farias Meireles. “Quando fiz o
teste, eu era da iniciativa privada e escolhi o Serpro porque
me identifiquei com a empresa. Mas naquela época, não
achava que ia ficar tanto tempo”, comenta a colega com 25
anos de casa.

Socorro, que já fez parte do atendimento ao cliente,
considera sua atividade essencial para a prestação do
bom serviço público: “gosto do que faço e sempre
gostei de trabalhar com o público, de ser útil às
pessoas, auxiliandoas em suas dúvidas e necessidades.
E nós, do Serpro, fazemos isso com muita dedicação”,
afirma. Pretendo continuar com o meu contrato
porque ainda tenho muito para oferecer ao serviço
público brasileiro”, completa a colega, já com tempo
de serviço para a aposentadoria pelo regime de
previdência pública.
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A empregada Lizete Cavalcanti (na foto, à direita), da Su
pop, completou 25 anos de Serpro e conta que foi uma
emoção “verdadeiramente especial” ser homenageada no
auditório, junto de seus colegas: “Senti muita alegria e or
gulho por ter cumprido bem com minhas obrigações neste
tempo”, disse. “É algo que só quem recebe pode sentir”.

Lizete diz que ainda pretende oferecer muito ao Serpro
daqui para a frente: “Quero ainda contribuir muito nos
próximos anos com o meu serviço à empresa”. Nestes
25 anos, ela avalia que muitas boas lembranças ficaram,
mas que duas em especial merecem ser citadas: “São
muitas as memórias dos amigos que fiz por aqui. Amigos
que vieram e que já foram embora. Lembro também das
festas de Natal que fizemos para toda a regional”, conta.

“Desde que me entendo por gente, quis trabalhar em
computação”, afirma Marcos Cunha Porto Maia. Aos
11 anos, ele ganhou seu primeiro computador. Na
época da faculdade, fez sua opção por desenvolvimen
to e sempre trabalhou com algo relacionado à TI.
“Gosto de atuar na minha área, em uma empresa cujo
negócio também é a informática”, comenta Marcos.

Há dez anos no Serpro, ele foi um dos “pinados” de
Salvador, mas conta que não achava que ficaria tanto
tempo na empresa. Gosta do ambiente de trabalho e
considera que a homenagem por tempo de serviço é
um evento relevante. “Valorizo esse tipo de reconhe
cimento não monetário. Acho importante, afinal, dez
anos não são dez dias”.

Curitiba
"Verdadeiramente especial"

Salvador
“Dez anos não são dez dias...”

“Posso dizer que é uma trajetória de sucesso desde o meu
teste para o curso de digitação até este momento, em que
ocupo a função gerencial de supervisora da Oprce”,
declara Maria do Socorro Farias Meireles. “Quando fiz o
teste, eu era da iniciativa privada e escolhi o Serpro porque
me identifiquei com a empresa. Mas naquela época, não
achava que ia ficar tanto tempo”, comenta a colega com 25
anos de casa.

Socorro, que já fez parte do atendimento ao cliente,
considera sua atividade essencial para a prestação do
bom serviço público: “gosto do que faço e sempre
gostei de trabalhar com o público, de ser útil às
pessoas, auxiliandoas em suas dúvidas e necessidades.
E nós, do Serpro, fazemos isso com muita dedicação”,
afirma. Pretendo continuar com o meu contrato
porque ainda tenho muito para oferecer ao serviço
público brasileiro”, completa a colega, já com tempo
de serviço para a aposentadoria pelo regime de
previdência pública.

O simbolismo dos distintivos de tempo de casa tem
um significado muito importante para Eliude Gomes,
da Superintendência de Operações em Brasília. Ela
declara que se sentiu, mais uma vez, prestigiada ao
receber seu terceiro pino, agora o de 30 anos de
dedicação ao Serpro.

Para ela, a homenagem traz um sentimento de valor e
reconhecimento do trabalho realizado na empresa.
"Significa que representei alguma coisa para esta
organização e estou sendo homenageada por isso. É
um momento em que percebo que, como empregada,
conquistei meu espaço ao realizar bem o trabalho que
me propus. Pretendo continuar contribuindo para a
evolução da empresa ainda por muito tempo".

Brasília
“Significa que eu contribuí”
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e adolescentes. Por meio da pastoral da criança, o
projeto Criança Feliz mantém 300 famílias cadas-
tradas que, periodicamente, recebem a visita de
uma líder para acompanhar o desenvolvimento das
crianças. Com base nas informações recolhidas, o
grupo procura sanar os problemas mais urgentes
com ações como doação de cestas básicas e enca-
minhamentos para postos de saúde. Outro grupo de
1 00 jovens e crianças, de 6 a 1 6 anos, participam
do projeto Esperança e são assistidas, na própria es-
cola, depois das aulas. “Essas crianças estão poten-
cialmente no alvo da violência e do tráfico de
drogas. Procuramos ocupar o tempo livre delas, en-
sinando valores para a vida”, explica Renato.

“Ginásticas” para lidar com desafios
De formação cristã, Renato sempre participou de
entidades ligadas à sua igreja. "É importante
trabalhar a família como um todo. Não adianta
assistir a criança sem envolver pais ou res-
ponsáveis" , diz.

E por falar em família, o colega faz uma verdadeira
ginástica para conciliar seu trabalho no Serpro com
as atividades na comunidade e ainda passar um
tempo com a esposa Rosemary e as filhas Helena e
Isabel, de 4 e 1 0 anos. Ele faz questão de levá-las
nas festas e eventos realizados para as crianças
atendidas na Assistência Social São Luiz. “É impor-
tante que elas conheçam a realidade dos que estão
em situação de vulnerabilidade social e aprendam a
dar valor às atividades de inclusão”, comenta.

Além da questão do tempo, manter todas as ativida-
des desenvolvidas na Assistência Social São Luiz
exige dos voluntários vencer outros obstáculos, co-

mo problemas financeiros e falta de comprometi-
mento. Mas Renato tem certeza de que todo o es-
forço faz sentido. “Muitas vezes, as crianças do
proj eto Esperança aprendem a ler e escrever com
1 4 anos e nos fazem ver o quanto é importante in-
vestir no seu processo de formação, porque isso
faz diferença na vida delas" , conta o serpriano.
"No supermercado que frequento, trabalham dois
j ovens que receberam atendimento em uma orga-
nização social em que trabalhei. Quando os vejo,
penso comigo: não sei onde estão os outros, mas
se estes estão fora do mundo das drogas e da cri-
minalidade, j á valeu a pena nosso trabalho”, em-
polga-se. Renato.

Renato e crianças assistidas pelo projeto

TEMPO PARA AS
FAMÍLIAS
Empregado do Serpro se dedica a
ações sociais para o empoderamento
das comunidades e o fortalecimento
da família

O envolvimento com a inclusão social sempre se fez pre-
sente na vida de Renato de Souza Marques, da Supop de
Florianópolis. Quando criança, era vizinho de uma escola,
e sua mãe, sendo professora, não negava ajuda a quem
quer que precisasse, mesmo que fosse só uma conversa.
“As pessoas, às vezes, só precisam de atenção”, comenta.
Renato está envolvido, desde 1983, com programas soci-
ais. Seu foco não é só a assistência, mas também a cola-
boração para que os beneficiários e assistidos se tornem
mais representativos, social e politicamente.

Atualmente Renato é voluntário numa organização que
procura fazer a diferença. Atua na Assistência Social São
Luiz, vinculada à paróquia Nossa Senhora de Lourdes e
São Luiz Gonzaga. Os projetos são desenvolvidos por téc-
nicos e voluntários que trabalham com vários grupos: de
idosos, crianças, adolescentes e famílias. O objetivo é que
os programas interajam entre si. “Os idosos, por exemplo,
ajudam na confecção de enxovais para as crianças da co-
munidade”, exemplifica. A ideia é que, quando uma famí-
lia é assistida pelos projetos, seus membros reforçam seus
vínculos uns com os outros e com a comunidade em que
vivem, fortalecendo-a.

Os olhos de Renato brilham mais quando o assunto
é o trabalho desenvolvido pelo grupo com crianças

Para saber mais sobre o trabalho do
colega, acesse:
http://www.pastoralnossasenhora.org.br
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valorizar nossa atuação. Acredito que o prêmio não
seja essencial, mas ele coroa nossa satisfação”, conta
Paulo Roberto de Souza da Supop em Recife, classi-
ficado em terceiro lugar com uma foto do pôr do sol
em Itamaracá. “Eu tava lá e o sol foi se pondo, eu vi
que dava uma excelente foto, aí cliquei e pronto.”

De acordo com o coordenador da Cerec, Dilson dos
Santos, premiar os vencedores é mais um incentivo
para que os nossos colegas busquem na produção ar-
tística a satisfação de produzir beleza e contribuir
para um mundo mais humano e com mais qualidade
de vida.

ARTE, CRIATIVIDADE E
CULTURA: O OUTRO
LADO DO CONSERPRO
Além de compartilhar conhecimentos
tecnológico e científico, ConSerpro é
palco para a arte

Uma empresa de tecnologia é composta por pro-
fissionais centrados em bits e bytes, com foco

na lógica e no raciocínio matemático, sem grandes
preocupações estéticas, mas com alto teor de produti-
vidade. Correto? Nada. Lugar comum no século pas-
sado, essa visão é equivocada. A arte é subjacente ao
existir, ao ser humano. E é incorporando essa filosofia
que o ConSerpro, em todas suas edições, abre espaço
para o compartilhamento das manifestações culturais
dos locais que o sediam. Esse ano, tradição foi um
pouco mais além: houve também espaço para a apre-
sentação do resultado da segunda Mostra Sócio-cultu-
ral dos Empregados do Serpro, que premiou artistas
nos campos da fotografia, literatura e música.

O concurso, promovido pela Coordenação Estratégi-
ca de Responsabilidade Social e Cidadania (Cerec),
já é conhecido dos serprianos. Os empregados ins-
crevem suas obras e as submetem à votação dos seus
pares nos âmbitos regional e nacional. Os três mais
votados, em cada categoria, faturaram prêmios. “Ga-
nhei um media player em LCD e vejo essa ação co-
mo uma forma legal de incentivar nossos dotes
artísticos, não só pelo prêmio, mas como forma de

Grupo Antropofocus: comédia para provocar reflexões
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Animando o auditório
As fotos e os textos finalistas das áreas de fotografia
e literatura foram expostos no hall da Regional Curi-
tiba, que sediou o ConSerpro 2011 . E durante seu
encerramento, coube espaço também para a cerimô-
nia de premiação do concurso cultural. As fotografi-
as foram projetadas no telão do auditório, enquanto
o vencedor da categoria música apresentava suas
composições. Isto mesmo: canções. O empregado Ti-
ago Linhares Martins, analista da Supde em Belo

Horizonte, faturou os três primeiros lugares. “Eu
sempre toquei por diversão e fazia algum tempo que
não compunha. Agora estou me sentindo instigado e
penso seriamente em voltar a compor mais”, relatou
emocionado Tiago, num dos intervalos da apresenta-
ção de suas músicas.

Do outro lado do país, na Regional Recife, foram
entregues os prêmios de segundo e terceiro lugar de
fotografia e, em Belo Horizonte, o primeiro prêmio

para a fotografia Poço Azul, de Tyciano Maia Ribei-
ro, e os prêmios de literatura, com destaque para a
empregada Luana Cristina Lima da Fonseca, vence-
dora do primeiro e segundo lugar com os poemas Sa-
ramago e Sagitarius, respectivamente. “Tenho
formação em exatas, mas sempre gostei de literatura.
Ler é como um vício, uma outra forma de me relaci-
onar com o mundo, e a inspiração para o poema Sa-
ramago veio depois que li o romance 'Levantado do
Chão', de José Saramago, que me tocou profunda-
mente. E o poema brotou. . .”, descreve Luana, que já
ganhou outros prêmios de literatura quando cursava
o ensino médio. Sobre seu futuro como literata ela
diz: “um dia pretendo fazer como todo mundo - ter
um filho, plantar uma árvore e publicar um livro. Já
tenho uns três livros começados, mas ainda não estão
prontos, até porque escrever é uma terapia”, conclui.

Muita arte em Curitiba
Em Curitiba, os momentos culturais ocorreram entre
os intervalos das apresentações dos trabalhos e fo-
ram bem diversificados: de palestras à peça teatral,
canto coral e dança espanhola.

A palestra abordou a formação da cidade de Curiti-
ba, no dizer do palestrante Anthony Leahy “uma
cidade que passa por muitos países, dada sua forma-
ção sócio-cultural, o que a caracteriza e a diferencia
de tantas outras cidades do país.” Anthony Leahy é
Diretor do Instituto Memória e editor da Revista Pe-
dra da Gazeta. Em suas palestras, defende a cultura
regional e a diversidade cultural nacional destacadas
em seu livro “Curitiba nas curvas do tempo”.

Já o espetáculo teatral coube ao Grupo Antropofocus
com um texto especialmente preparado para ser

"Poço Azul", de Tyciano Maia, vencedor da categoria fotografia.
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apresentado no ConSerpro. Quatro atores caracteri-
zados de “nerds”, “geeks” e empreendedores mos-
traram as facetas de uma sociedade permeada pelas
tecnologias, seu impacto nas relações sociais e espa-
ços corporativos, bem como as características do cu-
ritibano e do paranaense. O Grupo Antropofocus foi
criado em 2000 com o propósito de fazer comédia.
Inciaram seus trabalhos ainda na Faculdade de Artes
do Paraná e continuam fazendo comédia de um jeito
diferente, em diversos espaços da cidade.

No quesito música, a demonstração ficou a cargo da
apresentação do Kanthus Grupo Vocal, liderado pelo

Maestro Cristiano Prestes, que reuniu os empregados
do Serpro recém iniciados no coral. “Vai ser nossa
primeira apresentação, estou super, hiper nervosa”,
dizia pouco antes de começar a colega Claudine
Buddel, da Supgs de Curitiba. Mas ao final, sob
aplausos da plateia, o nervosismo dos estreantes pa-
recia nunca ter existido.

E para encerrar o ciclo de atividades culturais, duas
bailarinas do Grupo Carmen Romero Dança Fla-
menca, fizeram uma apresentação. Criada em 1993,
a companhia integra um instituto especializado na
arte espanhola.

Sagitarius

Poema de Luana Cristina, de Belo Horizonte, 2º
colocado no Mostra Sóciocultural, Literatura

Sagitário, ferido gravemente
por uma seta envenenada
implorou a Zeus pela morte
que fosse clemente
e o libertasse para o nada

Pena os apaixonados
não terem tal opção
A morte não traz agrados
ou corta as correntes da paixão

A flecha de Cupido
sempre ganhará seu alvo
E o amante agradecido
acreditará estar a salvo
detentor do mel dos deuses

O amor é a (mais sutil) tortura
Mas quem de nós
não se candidata a sua mira,
mesmo sabendo
a perícia do arqueiro?

Tiago, de Belo Horizonte, faturou os 3 primeiros lugares no concurso musical

Confira as obras da Mostra Sócio
cultural:
https://sociocultural.serpro
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A PRIMEIRA SEDE
No mês de aniversário do Serpro, nada
mais oportuno do que contar a história
da Regional Rio de Janeiro

C ontar a história da Regional Rio de Janeiro é con-
tar a história do Serpro: afinal, tudo começou na

capital fluminense. O mês de dezembro de 1964 foi
marcado pela publicação da Lei nº 4516, que criou o
Serviço Federal de Processamento de Dados, regula-
mentado 100 dias depois.

O Ministério da Fazenda foi o órgão que decidiu pela
criação do Serpro e cuidou, em sua sede, do seu filho
informático nos primeiros anos. O prédio da Av. Presi-
dente Antônio Carlos, construído em 1943, abrigou to-
da a empresa durante cerca de um ano e meio. Só em
março de 1966, a primeira sede foi inaugurada: um es-
paço com 14 salas no 18º andar do Palácio Mercantil,
na Avenida Presidente Vargas. Era o tempo em que o
Serpro cabia em 14 salas.. .

A empresa foi crescendo, outras regionais foram sur-
gindo e o endereço da Presidente Vargas começou a fi-
car pequeno. Foi aí que a empresa voltou a ocupar
grande espaço no Ministério da Fazenda e em um gal-
pão localizado no bairro de Bonsucesso, na zona norte.

Durante 1971 , em apenas 6 meses, o quadro de
empregados aumentou cerca de 38%. O alto e rápido
crescimento rendeu várias obras de adaptação. É no bi-
ênio 1971 -1972 que surgiram várias edificações no
Brasil e, claro, no Rio de Janeiro. Foi nesse período

que a empresa chegou à Lapa e ao Horto. Naquele mo-
mento, os órgãos da administração central foram insta-
lados no prédio da Associação Cristã de Moços (ACM)
e a 7ª URO (Unidade Regional de Operações) ocupou
um terreno de 12.000 m2 no Horto Florestal.

Matrículas 000 e 070
Quando Fernando Rodrigues, da Supop do Rio de Ja-
neiro, chegou ao Serpro, em 1975, a Regional contava
já com esses dois endereços, Lapa e Horto. “No prédio

da ACM funcionava o desenvolvimento, que trabalhava
a toque de caixa, e as áreas centrais. Era matrícula 000.
E a URO ficava no Horto, matrícula 070, e eu comecei
lá”, conta Fernando, lembrando que só trabalhou na
ACM durante 4 anos. “Fiquei no desenvolvimento entre
1987 e 1991 e depois voltei para produção no Horto”.

Do tempo do Horto, Fernando lembra de histórias en-
graçadas. “Eu trabalhava na produção, onde havia mui-
to papel. Imagina aquele parque de digitação com 1600

Parte da equipe que passou a virada de 1999 para 2000 no Horto, por causa do bug do milênio
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“O prédio do Andaraí mostra a força e a importância
que o Rio de Janeiro tem no contexto do Serpro. Os
olhos do Serpro podem não estar virados para cá, mas
os olhos do mundo, sim, estão vendo o Rio de Janeiro”,
comenta Fernando Rodrigues.

Andaraí: rumo ao futuro
Fernando é crítico quando faz uma análise do que
mudou nas últimas décadas para a Regional Rio. “Des-
de os anos 1990, o Rio de Janeiro vem sofrendo um es-
vaziamento dos seus serviços. Em um primeiro

pessoas. Tinha todo o tipo de pessoas. Tinha até os en-
graçados que tiravam os cartões de ponto do lugar, o
que atrapalhava a vida de todo mundo, ficava um ca-
os”, relembra.

Na madrugada do Horto
O prédio do Horto fica em área retirada, nos fundos do
Jardim Botânico. E o Serpro nem sempre foi bem quis-
to pelas comunidades ao redor: “quando o prédio come-
çou a ser construído lá, as comunidades do entorno
reclamaram bastante. O terreno no qual está a empresa
era usado para esportes”, conta Fernando.

A escolha de um lugar isolado foi proposital, para garan-
tir a segurança dos dados que eram processados ali. O
volume de papel com estes dados era tanto que foi preci-
so dividir o trabalho em vários turnos para atingir as me-
tas. Abelardo Xavier, da coordenação de auditoria do Rio
de Janeiro, está na empresa desde 1976 e trabalhou, du-
rante algum tempo, no turno da madrugada, na digitação.

“O turno da madrugada começava às 0h30. E a parte
mais complicada era já no início do expediente com o

KPL, que deixava todo mundo louco”, afirma Aberla-
do, explicando, em seguida, que o KPL era uma enor-
me planilha que tinha hora para ser entregue. “O Serpro
tinha que entregar para a Caixa até as 2h. Muitas vezes,
chegava perto da hora de fechar e os cálculos não bati-
am. Era uma corrida contra o tempo, diária”, conta.

Da madrugada, Abelardo contabiliza várias histórias
impublicáveis e muita saudade. “A vida trabalhando
neste horário era muito boa, eu adorava, tenho grandes
lembranças e enormes saudades. Às vezes, ia para a
farra depois que acabava o expediente, outras vezes ia
antes do expediente”, diverte-se.

O Serpro atravessou a rua...
… e voltou à zona norte. Depois de experimentar núcle-
os com endereços em diversos pontos da cidade, como
Niterói e Madureira, o Serpro inaugurou, nos anos 2000,
seu novo endereço na Lapa, no prédio da Unisys. O en-
dereço, que existe até hoje, é na Rua Teixeira de Freitas,
que é em frente à Rua da Lapa, onde fica o prédio da
ACM. Por isto, diz-se que o Serpro atravessou a rua no
boêmio bairro carioca.

Entre os anos de 2006 e 2011 , a Lapa teve importante
papel na história do Serpro no Rio de Janeiro. Com a
chegada de novos empregados e o esgotamento da capa-
cidade de evolução dos quatro prédios do Horto, por
questões ambientais, outros três andares do prédio da
Unisys, Edifício Arcos da Lapa (anteriormente Bur-
roughs), foram alugados para atender ao crescimento do
quadro interno. Os três andares adquiridos na ocasião fo-
ram devolvidos em 2011 , assim que o prédio do Andaraí
ficou pronto. Este prédio, aliás, nasceu maior do que
muitas regionais. Em apenas um mês de operação, já
contava com cerca de 640 pessoas trabalhando lá. Primeiro concentrador de teclado nacional

criado em 1971

A ponte que dá acesso ao endereço Horto caiu
durante enchente em 1988 e o Exército construiu
ponte provisória
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momento, entendia-se que a intenção do governo era
realmente vender a empresa.”, lamenta. “Eu espero
que as futuras obras do Andaraí, com a possibilida-
de de expansão para o centro de convenções e o
projeto da computação em nuvem recoloquem o
Rio no seu devido lugar”, afirma Fernando.

Para ele, um ponto importante dentro da historia do
Serpro no Rio foi a presença de superintendentes regio-
nais. “O Rio teve bastante sucesso com seus superinten-
dentes regionais ou com figuras que representavam uma
liderança local. Depois que o papel foi extinto e come-
çou o rodízio dos ACNR, acho que ficou mais difícil re-
solver e debater os problemas regionais”, pondera.

Mesmo com críticas, Fernando se emociona ao analisar
o momento atual. “Estamos aqui há 47 anos, somos da
idade da empresa e vivemos um momento como se fos-
se uma nova origem. Estamos nos reorganizando fisica-
mente, recebendo novos serviços e nos preparando para
o futuro”, finaliza. “O Rio foi esvaziado, teve altos e
baixos, mas seu coração sempre acompanhou o bati-
mento da empresa”, completa Abelardo Xavier.

Bairrismo? Talvez. O carioca ama sua cidade, tem cari-
nho por ela e com o Serpro do Rio de Janeiro não pode-
ria ser diferente. Os cerca de 1400 empregados do
quadro interno, que representam aproximadamente
20% dos serprianos, orgulham-se da empresa, seja no
distante Horto; na boêmia Lapa; na terra de Dondon, o
Andaraí; no extinto endereço do centro de treinamentos
em Petrópolis, na região serrana; ou em qualquer outro
lugar em que o Serpro estiver.

Você Sabia?
A Regional de vários endereços

Lendo a matéria, certamente percebese a saga que o Rio de Janeiro ainda vive em busca de um endereço único. Ou, pelo menos, de
menos endereços. A pergunta que mais se ouve nos corredores da Regional é: “Em que lugar você trabalha?”. E não se entende por
“lugar” uma sala ou andar. As respostas mais prováveis certamente serão: Horto, Andaraí, Lapa ou Ministério da Fazenda. Após a per
gunta, vem a piada: “Trabalho na Regional que tem mais endereços únicos”. Bom humor, no melhor estilo carioca.

Edifício da ACM Lapa Prédio 1 do Horto (1972) Fachada do Horto (2011)

Andaraí Ministério da Fazenda

Polo de Madureira




