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COLEGAS DE
DUPLA JORNADA
Confira a experiência de amigos de
trabalho que viajam juntos“Viagem é o movimento de pessoas entre lo

cais relativamente distantes, com qualquer
propósito e duração, utilizando qualquer meio de
transporte (público ou privado)”, pontua a wikipedia.
No caso das viagens aqui relatadas, o movimento
também acontece no tipo de relacionamento entre os
viajantes: colegas de trabalho, que antes se encontra
vam em horário predeterminado, passam a se reco
nhecer como companheiros de viagem, sujeitos à
convivência mais estreita e até inusitada. Do planeja
mento do roteiro ao pé na estrada, essa aproximação
abre caminho para novos desafios e novas amizades
entre serprianos.
Os destinos escolhidos pelos colegas são os mais
variados, bem como a forma de se decidirem pelos
roteiros. De Belo Horizonte, a revista GPS destaca o
turismo planejado com empenho quase profissional,
envolvendo até 80 pessoas e focado em cidades mi
neiras. Grupos menores são mais fáceis de encontrar,
como o dos cariocas que adoram a Disney, dos cata
rinenses adeptos de viagens de aventura, das cearen
ses que viajam pela América Latina e das gaúchas
que vão do Nordeste à Europa. Dentre tanta varieda
de, uma constante se mantém: todos os entrevistados
declararam que já planejam futuros roteiros com os
colegas de trabalho. Conheça alguns desses compa
nheiros de jornada extraexpediente.

Rio de Janeiro
20 vezes Disney

O turismo entre amigos e colegas de trabalho já é
tradição na Regional Belo Horizonte. "Organizamos
nove passeios nos três últimos anos. Destaco as via
gens à Serra do Caraça (MG), que reuniu mais de 80
pessoas; à Paraty (RJ), quando fizemos diversas ativi
dades turísticas em três dias, e um espetacular voo de
balão em Sete Lagoas (MG)", detalha Tyciano Maia Ri
beiro (Supde), um dos organizadores das viagens.

Tyciano explica que o planejamento das atividades é
trabalhoso, mas conta com o apoio de vários colegas.
Ele confessa sentir uma grande satisfação quando
pensa que muitas pessoas vão ganhar lembranças para
o resto de suas vidas. "A sensação é a melhor possí
vel. Mesmo viajando com pessoas de diferentes ida
des e com diversos objetivos, rola sempre respeito
entre as pessoas. E quando isso acontece o passeio
fica bom pra todo mundo", comenta. E quais são os
próximos destinos? "Estamos pensando em ir ao Par
que do Ibitipoca, Diamantina, ou Aiuruoca", completa.

Belo Horizonte
Lazer levado a sério

Bianca Leal, da Sunfj da Lapa, tinha vontade de ir aos
parques da Disney, mas pretendia viajar com alguém
que já os conhecesse bem. Foi aí que chegou até
Cláudia Hazan, da Supde, que trabalhava no mesmo
prédio. “Eu queria ir com alguém que conhecesse
como andar por lá e soube que a Cláudia ia todos os
anos. Perguntei a ela quando ia de novo e se podia
viajar junto. Ela conversou com a irmã que sempre a
acompanha, e depois procuramos os pacotes”, lem
bra Bianca, que acabou realizando o sonho da viagem
durante 18 dias, em outubro de 2007.

As três foram para a Disney da Califórnia. “Adoro
parque temático”, comenta Cláudia. “É bom ir em
outubro porque tem a festa de halloween”, justifica,
revelando que já foi ao parque mais de 20 vezes.
“Estive no aniversário de 50 anos do parque em 2005
e fui no de 55, em 2010”. Cláudia já planeja ir à festa
de 60 anos, em 2015, mas não pretende esperar até
lá para curtir o parque. “Quero voltar antes disso!”



Destaque GPS | 3

Rafting em Santo Amaro da Imperatriz, trilha na praia
da Lagoinha do Leste, paintball e passeio de kart em
Balneário Camboriú: essas são algumas das aventuras
realizadas por um grupo da Supde da Regional Floria
nópolis. Sem muito planejamento, a ideia dos passei
os geralmente surge em uma lista de discussão que o
pessoal mantém com os emails particulares. “No
meio de uma piada e outra, alguém dá uma sugestão.
Se há interesse, o passeio acaba saindo” explica o
analista Valter Luis Karacek.

O passeio que contou com mais aventura e emoção
foi o de Santo Amaro da Imperatriz, com direito à
rafting nas corredeiras do rio Cubatão e tirolesa, rea
lizado em janeiro de 2011. Segundo o grupo, nin
guém desistiu diante do perigo. “Todos estavam
envolvidos com a emoção e a aventura. Quando aca
bou a gente se perguntava: é só isso?”, conta Valter.
Em 2012, o grupo planeja fazer mais viagens e pas
seios. Para onde? O tempo é quem vai dizer!

Porto Alegre
Desafio do bom convívio

Na primeira viagem internacional juntas, Girlene Mo
reira e Cristina Bezerra aventuraramse pelo México
e lá se encantaram pela natureza, história, fé, arte e
culinária de um país cheio de cor e vida. “Fomos a
praias, museus, igrejas, restaurantes. Os mexicanos
são muito hospitaleiros, religiosos e educados, foi ex
celente”, conta Girlene. “E, antes de irmos, colegas
brincaram e insinuaram que era um 'país do terceiro
mundo', mas depois ficaram enlouquecidos com as
fotos”, revela Girlene. Cristina acrescenta: “Foi ma
ravilhoso, tem até empregados que já avisaram que
querem se juntar a nós nos próximos destinos”.

E mais: depois que as férias terminaram, elas reto
maram a rotina na Gestão Financeira de Fortaleza,
mas sem motivo algum para reclamar. Pelo contrário:
“voltamos mais animadas, leves”, explica Girlene.
“Cheias de energia e prontas para começar tudo de
novo: trabalhar, programar outras viagens e conhecer
lugares diferentes”, reforça Cristina.

Santa Catarina
Aventuras em discussão

Fortaleza
Desbravando o exterior

“Uma coisa é trabalhar junto, outra bem diferente é
conviver”, aponta Lesiane Coan, lembrando de sua
viagem com Maristela Hubermann e Eliane Beck para
Porto de Galinhas (PE), no verão de 2011. As três são
da Supgp e embarcaram com o filho de Lesiane, Ra
fael, e a filha de Eliane, Ariadne. A mistura deu certo:
os filhos fizeram companhia um ao outro e as colegas
de trabalho, que já eram amigas, tornaramse ainda
mais próximas. Mas concordam que muito do suces
so da viagem se deve ao hábito que as três mantém
de entabularem longas conversas e de cultivarem o
senso de humor.

“Durante uma viagem, há muitas decisões tomadas
em conjunto. É fácil acontecerem conflitos de inte
resses, por isso é importante conversar francamen
te”, opina Maristela. Nas próximas férias, ela e
Lesiane planejam ir à Europa, acompanhadas dos ma
ridos. Uma oportunidade a mais para aprimorar a ar
te do bom convívio.
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Quando começou a comentar que participaria de um
cruzeiro, Suzi Konno, da Supde de Socorro, ouviu de
conhecidos que poderia se enjoar, não só no sentido
orgânico: “Será que as atividades não são repetitivas?”
“E a lotação do navio, será que não incomoda?” Sua
experiência, no carnaval de 2009, contradisse essas
expectativas. “A organização é ótima e a programa
ção supervariada, nem dá tempo de fazer tudo que é
proposto. Você tem sua própria mesa para jantar e
tudo funciona bem. Eu faria outro, com certeza”, diz.

Ela viajou com as colegas Marcia Signori, Claudia Hi
gashi e Sueli Beija, todas da Supde (na foto, da esq.
para a direita, antes de Suzi). O navio partiu de San
tos com destino à Bahia, parando no Rio. A colega
Sueli destaca que viajar com amigos é bacana e os
conflitos são raros. Junto com Marcia, ela participa
também de viagens rápidas a cidades do interior de
São Paulo, onde, com mais doze colegas da regional,
encara provas de enduro a pé.

Brasília
Sem falar de trabalho

À pergunta “viajar para onde?”, Silvia Regina West
Reis e Regina Lúcia de Carvalho, ambas da Supgp,
nunca têm uma resposta convencional. As baianas fa
zem questão de aliar férias à descoberta de locais
culturalmente relevantes. Em 2010, a dupla pegou
carona com o grupo “Andarilhos da História” e foi à
Gruta do Angicos (SE), onde conheceram o local no
qual Lampião viveu e enfrentou batalhas.

“Foi bacana conversar com descendentes dos canga
ceiros. Há uma forte tradição oral; as pessoas guar
dam detalhes da história, preservaram roupas e
utensílios da época”, diz Regina. “É interessante co
mo eles discutem se, afinal, Lampião foi herói ou
bandido”, diz Silvia. As colegas também estiveram na
tricentenária Feira de Caxixis, em Nazaré das Fari
nhas, BA, para conhecer o artesanato em cerâmica
mundialmente famoso. Nas próximas férias, cogitam
uma visita a Maragogipe, onde a prefeitura investe na
realização de um carnaval retrô. Mais história à vista.

São Paulo
Carnaval no Cruzeiro

Salvador
Na trilha da história

Do interior de Tocantins ao deserto de Atacama; de
Belo Horizonte a Pirenópolis; das chapadas de Goiás
aos Estados Unidos: os destinos de Alysson Magalha
es da Costa, da Sunmp, são variados. Mas a compa
nhia dos colegas é uma constante desde suas
primeiras férias na empresa, em 2006. A última via
gem foi um tour pela costa oeste norteamericana
(foto), ano passado, em grupo de nove pessoas sendo
quatro do Serpro. Além de Alysson, embarcaram:
Adria Ferreira, também da Sunmp, Helius Tavares de
Oliveira, da Sunit, e Flávio Caixeta Rocha, da Sunac.

O desafio de viajar com gente da empresa consiste
em “entrar de férias de verdade”, brinca Alysson,
pois é fácil começar a falar de trabalho. “Mas temos
conseguido”, avalia. Já a colega Adria acrescenta que
superar imprevistos de viagem acaba por estreitar la
ços e aumentar a cumplicidade, melhorando o ambi
ente profissional. Para a próxima temporada, o
planejamento já está em curso.
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lhor forma possível. Contudo, ressalta que, ao ser
comunicado que seria homenageado, a satisfação
aflorou e sentiuse gratificado por perceber que o seu
trabalho faz a diferença para aquela organização.
Francisco, que trabalha no Serpro há 34 anos, está
lotado atualmente na Superintendência de Adminis
tração Financeira (Sunaf). Chico atende clientes e
usuários que encontram dificuldades nos sistemas da

Secretaria do Tesouro Nacional, além de acompanhar
o desempenho dos níveis de serviços contratados.
“Homenagens trazem sentimentos de valor que recar
regam nossas energias para que continuemos exer
cendo nosso trabalho com qualidade, presteza e,
sobretudo, paixão. E não só no Serpro, mas também
nas organizações que confiam no trabalho da nossa
empresa”, diz Chico.

Chico, de Brasília, com o certificado de Membro Honorário da Força Aérea Brasileira

EFICÁCIA
RECONHECIDA
Colega que presta serviço à Aeronáu
tica tornase Membro Honorário da
Força Aérea

S er reconhecido pelo seu trabalho é um momento
para experimentar a boa sesação de recompensa.

Uma medalha, um troféu, um diploma, um discurso,
uma reunião, uma festa... não importa a forma: o sim
ples ato de homenagear faz a diferença para quem o
recebe. O colega Francisco Elias da Silva recebeu o
título de “Membro Honorário da Força Aérea Brasi
leira” no final do ano passado. A condecoração é uma
homenagem do comando da Aeronáutica para as pes
soas consideradas alinhadas à conduta da FAB. No
caso de Francisco, o gesto representa a admiração pe
lo trabalho executado no processamento de documen
tos de pessoas lotadas em comissões no exterior,
principalmente em Londres.
“Eventualmente, presto serviço para a Aeronáutica.
Algumas vezes, a comissão aérea em Londres precisa
processar alguns arquivos de documentos. Por causa
do fuso horário, o prazo fica apertado. Então, atuo
junto à equipe de produção, que entra em ação para
que os arquivos sejam processados com a tempesti
vidade que a comissão precisa”, explica Chico, como
gosta de ser chamado.
Questionado sobre o porquê da homenagem, ele enfa
tiza que procura atender a todos os usuários da me
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dos fazem parte da maior reserva de mata da cidade,
pertencente à UFMG. Alessandra Abrão Resende,
bióloga do Centro Especializado Jardim Botânico do
MHNJB, conta que a região também possui teiús
(uma espécie de lagarto), jabutis, quatis, esquilos,
sapos, pererecas e cágados. "Mas duvido que estes

últimos cheguem no Serpro. Mais de 60 espécies de
aves já foram avistadas na reserva, entre elas beija
flores, bemtevis, garças, saracuras, periquitos,
urubus, águias e gaviões. Sem contar a infinidade de
insetos, entre borboletas, besouros, libélulas, formi
gas e as belas aranhas de jardim", enumera.

SEJA BEMVINDA,
NATUREZA!
Com prédios cercados de verde, regionais
recebem visitas de animais silvestres

I maginese trabalhando no computador, cumprindo
suas tarefas em um dia qualquer. Quando você

olha pela janela, uma surpresa. Quem está ali? É o
macacoprego que veio dar uma espiada no que está
acontecendo. Em outra ocasião, você chega na em
presa e, ao caminhar pelo estacionamento, um tucano
sobrevoa sua cabeça dandolhe as boas vindas para
mais um dia de trabalho. Situações como essas fazem
parte do cotidiano de vários empregados do Serpro,
principalmente em Belo Horizonte e no Rio de Janei
ro. Na capital mineira, a regional é vizinha da mata do
Museu de História Natural e Jardim Botânico
(MHNJB) da Universidade Federal de Minas Gerais
(UFMG). No Rio, a empresa está ao lado do Jardim
Botânico e da Floresta da Tijuca.
Angelo Roberto Mendonça, colega da Supop do Rio
de Janeiro, é também biólogo e recordase do tempo
em que trabalhava no Horto. "Era muito agradável e
gratificante. Ali estamos cercados por uma das mai
ores áreas da mata atlântica em ambiente urbano. E a
fauna da região é riquíssima. Nós já avistamos ma
cacosprego, saguis, preguiças, jiboias, ouriços, tatus
e variadas espécies de aves".
Em Belo Horizonte, os principais visitantes são os
micos, macacosprego, cutias, tucanos e cobras. To

Macacoprego Cebus nigritus: note a forma dos pelos dispostos no topo da cabeça
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Espalhando sementes: “Corre, Cutia..”
A mata do museu é a casa de um animal muito curi
oso e arisco: a cutia. A Dasyprocta prymnolopha,
identificada por um grupo de pesquisadores da Puc
Minas, está na Lista Vermelha de Espécies Ameaça
das em Minas Gerais. Mas, como informa Alessan
dra, nessa reserva sua densidade populacional é
muito mais alta do que a registrada em outros ambi
entes naturais.
A bióloga explica que as cutias são roedores que
constituem a maior ordem de mamíferos do mundo.
“A espécie existente aqui é terrestre, tem hábitos
diurnos e crepusculares e se alimenta de frutos, se
mentes, plantas suculentas e fungos”, pontua. As cu
tias apresentam uma característica muito importante
para a natureza: são dispersoras de sementes. “Elas
têm o hábito de esconder e procurar reservas de se
mentes em seu território para uso futuro, durante
períodos de escassez de alimento. Elas esquecem
onde enterraram algumas sementes, que germinam
produzindo novas plantas. Essa característica é im
portante para a manutenção da composição vegetal
das áreas que habitam", explica Alessandra.
A especialista ressalta que devese contemplar a vida
selvagem com o mínimo de interferência. “Muitas
vezes, os empregados do Serpro (de Belo Horizonte)
receberão a visita desses animais. Caso os bichos es
tejam perdidos, o ideal é encaminhálos cuidadosa
mente de volta para seu habitat ou acionar a
autoridade competente", indica. “Qualquer ação que
envolva alimentação ou manejo da fauna e flora sil
vestre deve ser feita por pesquisadores com autori
zação de órgãos ambientais", concorda o colega
carioca Angelo Mendonça.

Bichopreguiça e jibóia flagrados no Horto (RJ) e cutia que frequenta Regional BHE
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10 cuidados com os visitantes do mundo animal
Com uma harmonia própria, todo ecossistema tem uma "capacidade de suporte", com re
cursos para um número determinado de indivíduos de cada espécie. E a interação com
pessoas pode afetála. “Se houver um aumento de indivíduos de algumas espécies, haverá
escassez de alimento e outros desequilíbrios. Temos que deixar que o ambiente imponha as
restrições necessárias ao equilíbrio, mesmo que isso, aos olhos humanos, não seja tão agra
dável" esclarece Angelo Roberto Mendonça. Veja outros cuidados que devemos observar
ao interagir com animais, de acordo com a bióloga Alessandra Abrão Resende:

O macacoprego, por exemplo, pode se
sentir extremamente ameaçado com
um belo sorriso, pois o animal mostra
os dentes para ameaçar ou intimidar um
oponente.

Isso altera parâmetros como colesterol e
glicose, pode ocasionar doenças
gastrointestinais nos bichos e até
transmissão de herpes, que nos macacos
causa danos cerebrais.

Além de uma reação agressiva, em
algumas espécies isso pode alterar o
cheiro do animal, causando rejeição
por parte do bando ou dos pais, caso
seja um filhote.

Nada de prender o animal para mostrá
lo a algum colega. Leválo para casa,
então, jamais...

Dirigir com bastante atenção em
estacionamentos ou locais onde possa
haver animais na pista.

Gatos ou cachorros, por exemplo, não
serão bem adaptados a esse ambiente e
podem trazer problemas como predação,
competição por espaço e transmissão de
doenças para os animais silvestres.

Limitarse a contemplar, interferindo o
mínimo possível, mesmo ao assistir um
episódio de predação que pareça
violento.

Matas e ambientes naturais são
fundamentais para a continuidade das
espécies.

E também a captura ilegal de animais
silvestres.

E também na desratização, já que os
animaisalvo desses processos podem
constituir alimento para animais
silvestres.
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algo como a soma de todas as pessoas que hoje atu
am internamente na Sede, mais os empregados das
regionais São Paulo, Rio e Brasília. Todo esse con
tingente trabalhava em turnos e, na troca de uma

turma para outra o movimento era tão intenso que
havia a escada de subir e a escada de descer, com
setas indicativas. “Não fosse assim, era capaz de al
guém ser derrubado na hora da entrada ou da saída”,

NAS DUAS FACES
DA METRÓPOLE
Com um prédio instalado bem no cen
tro e outro em bairro afastado, regio
nal São Paulo exemplifica realidades
contrastantes da cidade

R etrato clássico de São Paulo: ruas atulhadas por
carros e motos, prédios superpovoados e gente

que não acaba mais circulando nas calçadas. Essa
imagem se encaixa perfeitamente na descrição dos ar
redores de um dos prédios da regional paulista, loca
lizado na Luz, bairro central da metrópole. Vizinho de
pontos conhecidos da cidade, como a rua 25 de março
e o Mercado Municipal, esse endereço do Serpro
abriga cerca de 20% de componentes do quadro inter
no da regional São Paulo. Outros 800 colegas traba
lham na zona sul, no prédio localizado em Socorro.
Como vários bairros paulistanos, Socorro é um lugar
que se distancia da ideia de caos urbano, com me
nor verticalização e certa calma interiorana no ar.
Mas o conforto tem seu preço: esta segunda casa do
Serpro em São Paulo está a cerca de 20 km do cen
tro, impondo a quem mora mais longe o enfrenta
mento de um percurso diário sempre sujeito a
congestionamentos de trânsito.
Totalizando 16 mil m2 espalhados em um largo ter
reno, quatro vezes maior, o prédio na zona sul já
chegou a ser pequeno para abrigar os empregados do
Serpro. Em 1975, havia 4.200 pessoas alocadas lá –

Vista aérea do prédio de Socorro, especialmente arquitetado para o processamento de dados
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Luz, cada chefia estipulava seus próprios turnos,
conforme julgava adequado. Tivemos de padronizar
isso para poder traçar os 12 itinerários de ônibus es
peciais que o Serpro contratou, prevendo o transpor
te de todos os funcionários”, relembra. Visitas ao
prédio novo, dinâmicas de integração e um café da
manhã completo, oferecido pela empresa diariamen
te, foram outras medidas tomadas para amenizar o

brinca Antônio Teixeira Simões, mais conhecido co
mo Teixeira, aposentado há dois anos.
Teixeira foi coordenador da mudança de grande par
te dos colegas da Luz para Socorro, em 1984. A pre
paração para o evento começou dez meses antes,
envolvendo vários comitês de trabalho, sendo um
dedicado apenas à organização dos horários. “Na

impacto na rotina de quem mudou de local de traba
lho. “O pessoal chegava e ia direto para esse desje
jum. À tarde, tinha um lanche igual no refeitório,
que então era então um espaço dos mais modernos,
com mobiliário imitando os das lanchonetes para dar
maior conforto e abrigar mais pessoas”, anota. “Era
muito mais gente circulando. Na hora do almoço, a
fila invadia os corredores”, relembra.
Prédio de processamento
Além de largas escadas, o prédio de Socorro guarda
mais marcas de época em sua concepção, assinada
por Tetsuo Kamada, arquiteto experiente em prédios
pensados para o processamento de dados, como os
da Prodam e o da Prodesp (empresas de processa
mento de dados em nível municipal e estadual, res
pectivamente). A ampla recepção é adequada para
receber o grande número de candidatos ao emprego
temporário na operação do imposto de renda. Os
blocos, agrupados em quatro pétalas, previam as fa
ses essenciais da chamada produção em lotes: “pre
paração, transcrição, processamento e expedição
eram as atividades básicas, sendo que a transcrição,
com a grande quantidade de concentradores, ocupa
va dois blocos. E a expedição ocorria na vertical: as
fitas magnéticas eram levadas do segundo andar pa
ra o terceiro pelos montacargas, pequenos elevado
res de documentos. Depois tudo ia para os andares
de baixo, onde as entradas e rampas eram adequadas
para o carregamento de caminhões e outros veículos
de carga.
Ou seja, os corredores faziam as vezes de rede, num
tempo em que as informações eram carregadas fisi
camente de um lado para outro, com todo aparato de
segurança que sua confidencialidade exigia.

Regional Luz, no centro de SP, logo após a reforma, em 1999
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Tecelagem de bytes
Se o colega Teixeira tem vivo na memória o retrato
da Regional Socorro, Cláudio Balbino, recém apo
sentado pelas APA do Serpro, ressalta logo uma
lembrança sonora dos seus primeiros tempos de Re
gional Luz. “Eram quinhentos, até novecentos funci
onários perfurando cartões. Pense naquele número
estrondoso de declarações preenchidas. Cada bit,
fosse letra ou número, equivalia a uma perfuração, e
eram muitos perfuradoras ao mesmo tempo. O baru
lho daquilo parecia o de uma tecelagem, daquelas
antigas, de filme”, compara.
“Nessa época o Serpro era o maior cliente da IBM
na América Latina, tanto pela compra de computa
dores de grande porte quanto pelo consumo de car
tões, colossal. Lembro bem daquelas caixas e mais
caixas sendo descarregadas dos caminhões. E os
cartões que continham erros precisavam ser incine
rados, o que provocava novos carregamentos de ca
minhão, em sentido contrário”, descreve.

O exserpriano também se recorda bem do impacto
positivo advindo da criação da DFA, Divisão de Fa
bricação de Equipamentos do Serpro, que permitiu
o abandono dos cartões perfurados. Eles criaram
uma espécie de micro que permitia a digitação e
posterior gravação de uma fita, que era lida pelos
dataentry, da IBM, estes computadores de grande
porte. A passagem dos cartões perfurados para a di
gitação alterou todo o sistema de produção”, lembra.
Balbino acompanhou várias outras alterações sistê
micas, como a mudança da sede, do Rio para Brasí
lia, na qual atuou ativamente, ausentandose de São
Paulo por quatro anos. Também testemunhou a exis
tência de outras unidades de trabalho que compuse
ram a regional São Paulo, como a tentativa de
descentralizar o trabalho pela cidade, concretizada
pela abertura de um núcleo de operações em Santana
e em outras cidades no Estado de São Paulo, como
Santos. Hoje, além dos prédios de Socorro e Luz, a
regional São Paulo mantém um escritório em Ribei
rão Preto e conta com o trabalho de cerca de 700
empregados no quadro externo.
Segundo o colega recémaposentado, uma das mu

danças mais complexas que vivenciou foi a transfe
rência do Centro de Tratamento de Informações
(CTI), de Osasco, para a regional, em 1990. “Todos
os dados tiveram de ser duplicados, em uma opera
ção muito ampla e delicada”, lembra Balbino. Por
algum tempo, houve certo atrito entre quem traba
lhava no CTI, e tinha sua matrícula começando pela
numeração 011, e os que trabalhavam na então “8ª
URO”, com matrícula começada por 008. “Mas isso
já havia se tornado história mesmo quando eu ainda
estava no Serpro”, ressalta Balbino. Bom, se é histó
ria, cabe na seção Memória da GPS.

Só tem na Regional São Paulo
São oito linhas de ônibus terceirizados, mais 7
linhas de vans, para fazer o transporte de em
pregados do Serpro, que cortam os mais varia
dos bairros não só da capital, chegando aos
municípios da chamada Grande São Paulo. O
intrincado esquema de transporte se deve à lo
calização do prédio de Socorro, distante cerca
de 20km da Praça da Sé, centro da capital.

Não chega a ser uma situação única entre as re
gionais: no Rio de Janeiro, há também um pré
dio afastado, no Horto, e seis linhas de ônibus
usadas pelos colegas. E é carioca o percurso
mais longo feito por um ônibus “do Serpro”:
aquele que sai às 5h45 de Campo Grande com
chegada prevista às 8h30 no Jardim Botânico:
2h45 de trajeto. Em São Paulo, a linha mais de
morada sai de Vila Prudente às 6h20 e chega em
Socorro às 8h: “somente” 1h40 de percurso.

Você Sabia?

Regional Luz, em 1983




