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• OUVINTE DO BEM
Colega dedica madrugadas
para oferecer conforto
emocional no CVV

• DE QUATRO EM
QUATRO ANOS
Empregados nascidos em 29
de fevereiro contam como
festejam seus aniversários

Revista Interna Nº15  Março 2012

A gente se encontra aqui!

• MUITA ÁGUA,
CARNAVAL E CHIMARRÃO
Regional Porto Alegre foi
construída em aterro na “rua
do carnaval”
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PAIXÃO
COMPARTILHADA
Encantamento, desejo de ordenar e
gosto pelo conhecimento impulsionam
colegas colecionadores“Toda paixão beira o caos. A do colecionador

beira o caos da memória”, pontua Walter
Benjamim, em um texto chamado “Desempacotando
a biblioteca”. O filósofo sintetiza dois de três pontos
sempre ressaltados nos estudos de colecionismo. Sim,
muita gente já se perguntou, com seriedade acadêmi
ca, quais são os motivos que levam as pessoas a pre
servarem objetos em uma compilação. E os aspectos
ressaltados são reveladores.
O primeiro seria o impulso que leva alguém a sele
cionar determinados objetos: não há coleção sem
paixão, dizem os estudiosos. Fato comprovado pela
nossa reportagem: dos dez textos produzidos pela
equipe de jornalistas, quatro destacavam no título,
originalmente, a palavra paixão. Parece que sem en
cantamento não existe colecionador.
O segundo aspecto diz respeito ao desejo de escapar
de uma certa bagunça que reina no mundo. Um pou
co como o Criador, o colecionador constrói uma arca

Recife
Coleção virtual e muito sorvete

“Herdei do meu pai o gosto por coleções. Comecei
com peças de lego, ainda criança. Depois vieram os
cds, dvds, games... Acho que tenho mais de 500 jogos
de computador e praticamente todos os RPG que
lançaram”, afirma o analista Marcelo Rocha, da Regi
onal Recife. “Minha coleção mais valiosa no momento
é virtual: são os personagens que criei no World of
Warcraft. Tenho um em cada uma das dez classes. E
todos do nível mais elevado” explica.

O espaço de trabalho atesta que Marcelo é colecio
nador: o descanso de tela do computador faz refe
rência ao MMORPG de ação World of Warcraft e há
uma coleção de copos de sorvete Häagen Dazs, “só
de brincadeira” sobre a mesa. “Experimentei um sa
bor, gostei e resolvi comprar todos; daí fui guardando
os copos. Mas a sério, mesmo, eu levo minha coleção
de figuras de ação do Star Wars. Tenho cerca de 800
em casa, guardados em uma estante de vidro especi
almente confecionada para eles”, conclui.

para salvar uns “pares” de coisas que considera es
peciais. Aquilo que, sendo tão precioso, merece um
lugar a salvo da inconstância cotidiana, para perma
necer acessível às próximas gerações.
Finalmente, uma terceira face do colecionismo, não
menos importante, é ser condutor de conhecimento.
Na Antiguidade, conhecer era atividade proibida ao
homem comum. Colecionar era privilégio de reis e
faraós, e as coleções se orientavam somente pela
busca do exótico e do raro. Na idade média, nos lo
cais em que vigorou a inquisição, cultuar uma cole
ção seria algo contra a noção vigente de divindade,
sustenta Philip Blom, na obra “Ter e manter – uma
história íntima de coleções e colecionadores”. Have
ria na admiração de objetos algo de excessivamente
material, portanto ofensivo.
Será no despontar do século XVI, com as descober
tas de novos mundos a todo vapor, que se estenderá
a prerrogativa de juntar coisas ao homem comum
(desde que europeu). Alguém de espírito científico
fará a coleção de 3 mil insetos para fazer a “Bíblia
dos animais sem sangue”. Mas um comerciante tam
bém colecionará em seu armário conchas obtidas
nos mais diversos mares, mostrandoas aos amigos e
detalhando as negociações pelas quais as conseguiu.
Estava inaugurado o colecionismo contemporâneo,
nas suas duas vertentes: a que sustenta museus de
todo tipo, e a que é sustentada pelo tanto de gente no
mundo que se encanta com coisas. E quer têlas,
catalogálas e mantêlas. De HQs (histórias em qua
drinhos) a HDs (discos de memória), como testemu
nham nossos colegas do Serpro, apaixonados
colecionadores. Confira os depoimentos.

Leia artigos sobre colecionismo e
museologia em:
http://www.revistamuseu.com.br/artigos/
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"Em 1997, saí da casa dos meus pais para trabalhar
em outra cidade. E a solução para matar a saudade foi
o telefone público. Comecei a utilizar cartões telefô
nicos e me encantei pela beleza e variedade de te
mas. Minha coleção tem mais de 1.200 unidades",
relata Cleuton Adriano Machado, técnico de segu
rança do trabalho da Supgp. Para ele, além do valor
próprio de cada item, existe o lado sentimental asso
ciado à história dos cartões, muitos utilizados para
telefonemas marcantes na vida de um jovem que ex
perimenta pela primeira vez a distância da família.

O telecartofilista possui exemplares de séries comuns
 de 3 milhões de cópias  e de outras mais raras,
com menos de 5 mil impressões. Mas está difícil
ampliar a coleção. "Com o celular, a cultura do tele
fone público diminuiu. E as operadoras não fazem
mais as séries bonitas e informativas sobre cidades e
culturas. Agora, é só propaganda. Perdeu um pouco
da graça", completa.

Fortaleza
HQs: para colecionar e pedir em casamento

Aos 22 anos, Henrique Mattiello recebeu seu primei
ro salário como analista de desenvolvimento do
Serpro e não teve dúvidas: empenhou boa parte nas
lojas de cds. Isso foi em 2004. E continua sendo até
hoje, embora em menor escala e incluindo dvds.
Mesmo sendo ouvinte de músicas em formatos cô
modos como o mp3, Henrique não abre mão de ad
quirir as caixinhas de disco, que chegam a 600
exemplares, provisoriamente alocados em Itu (SP), na
casa dos pais, até que ocorra a mudança para uma
casa maior.

“Gosto de abrir cada caixa, de curtir a parte gráfica,
os encartes, o aspecto físico mesmo”, enfatiza Henri
que, que compra a maioria dos itens pela internet.
Mas se recorda com carinho de como percorreu lojas
para juntar os dez cds da “The First Ten Years”, do
Iron Maden. “Levou dois anos para eu conseguir e
juntei todos, um a um”, relembra. Os planos são de
aumentar a coleção indefinidamente.

Belo Horizonte
Cartões que contam histórias

São Paulo
Música nova à moda antiga

Aos 13 anos, Raphael Quetelle, da Supde de Fortale
za, começou a colecionar revistas em quadrinhos. Seu
acervo é modesto se comparado com os de outros
apreciadores do gênero, mas para ele tem um valor
imensurável. “Tenho mais de 500 revistas e é muito
bacana poder, a qualquer momento, ler e me divertir
com diferentes histórias. Isso não tem preço”, entu
siasmase Raphael, hoje com 28 anos. E para quem
pensa que revista em quadrinhos é mania de criança,
ele logo rebate: “é para todas as idades”.

O interesse pela arte em tiras é tanto que Raphael
decidiu criar seu próprio estilo. “Sempre gostei de
desenhar. Tenho três roteiros de histórias em quadri
nhos para concluir”, conta. Mas, de uma das histórias
de sua autoria, ele já conhece o final: "desenhei uma
para pedir a minha então namorada em casamento.
Deixei o último balão em branco para que ela com
pletasse com sim ou não”, compartilha o colega. E ela
escreveu sim.
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Recémconcursada, a analista da Sunfj Selma Trevisan,
de Brasília, possui uma curiosa coleção de placas de
memória de computador, iniciada quando tinha ape
nas nove anos. “Eu e meu primo brincávamos des
montando os micros que estragavam da empresa do
meu tio. No final, dividíamos todas as peças.”, conta.
Já era uma indicação da carreira que iria abraçar:
Tecnologia em Eletrotécnica, por dois anos, e Ciência
em Computação.

A coleção segue uma escala evolutiva de tecnologia
desde o DIP (pequeno chip do PC 286, 8 bits), me
mórias EDO RAM (32Mb 72 vias), DRAM, SRAM,
SDRAM (DDR, DDR2, DDR3) até HD's de 1Tb
(discos rígidos com capacidade de um terabyte). Al
guns HDs são internos, outros externos, case de bol
so e de notebook. Além disso cartões SD, MicroSD e
Pendrives de várias capacidades. Além de tecnologia,
Selma também tem interesse por moda, tendo uma
coleção de bolsas, sapatos e rímels coloridos.

Porto Alegre
“Só não coleciono selos”

No início foi difícil para Ricardo do Rosário, analista
de sistemas da regional Florianópolis, comprar os
primeiros mangás (revistas em quadrinho de origem
japonesa). Aos 15 anos, ele e o primo juntavam tro
cadinhos e corriam à banca. Para a garotada, era uma
novidade folhear as revistas que devem ser lidas de
trás para frente, com personagens de origem oriental
caracterizados pelos olhos grandes. “Os olhos enor
mes servem para expressar mais facilmente os senti
mentos”, interpreta Ricardo.

O primeiro título guardado, da Samurai X, é o mais
importante da coleção. Ricardo tem os 56 exempla
res da série, de 2001. “Outro título importante é o
Video Girl AI, com 26 exemplares”, orgulhase ele,
que reúne cerca de 300 revistas. Admirador da cul
tura japonesa, conta que existem diferentes produtos
com os personagens dos mangás, como bonecos e
animes. Atualmente ele coleciona títulos como Fairy
Tail, Rosario + Vampire e Ranma ½.

Brasília
Coleção típica de geek

Florianópolis
Para ler de trás para frente

A princípio, ele só descarta fazer coleção de selos.
Gilberto César Barbosa de Oliveira compila chaveiros
(1500), latas de cerveja (800) e rótulos da mesma
bebida; além de outros tantos pratos decorativos,
lamparinas, rádios, caixas de fósforos... Conserva um
fusca 1969 e tem um relógio de parede de 1910. Tu
do funcionando, como a máquina de costura que re
centemente ganhou de uma colega que mudou de
casa. “Uma preciosidade”, animase.

Que ele é da área de logística, se pode conferir pela
organização com que os objetos são catalogados e
expostos. “É o princípio da coleção: estar visível. As
sim, desperta curiosidade; gera conhecimento para
quem a faz e para quem a vê”. Sob a mesma lógica,
batalhou para preservar equipamentos do Serpro que
entraram em desuso desde 1970. O resultado foi a
concretização do Memorial da regional Porto Alegre,
que reúne mais de 500 peças relativas à história da
informática e da empresa.
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O colega Vilmar Paterno, da Supop de Curitiba, já
não era mais nenhuma criança ao ganhar o primeiro
exemplar de sua coleção de carros e motos em mini
aturas. Isso foi há dez anos. E o que começou com
um presente singelo e bemhumorado de um parente
resultou em uma coleção de mais de 700 itens muito
bem cuidados: “Quando não tenho nada pra fazer
nos sábados, eu lustro alguns deles”, conta o zeloso
Vilmar. A qualidade do acervo já motivou até propos
tas de compra, mas ele não as aceitou.

São motos dos mais diversos estilos, como enduro,
naked e superesportivas, representando diversas
marcas. Os carros também são de modelos variados,
mas Vilmar não esconde sua predileção por duas pe
ças: um protótipo esportivo da Lotus, montadora de
carros inglesa, e a miniatura de um jipe da americana
Hummer. Duro é manter as crianças longe: “sempre
que meus sobrinhos aparecem em casa, acabo aten
dendo aos pedidos e doando uma ou outra”, diz.

Rio de Janeiro
Que email, que nada

Quando Ézyo Lamarca começou a expor sua coleção
para a foto desta matéria, vários colegas se aproxi
maram para ver os celulares, smartphones e tablets
espalhados pela mesa. Ézyo, lotado na UniSerpro,
explicou que sua intenção inicial era colecionar
smartphones com Linux e o primeiro exemplar, ad
quirido em 2007, foi um Motorola A1200. Mais tarde
expandiu seu critério e passou a “capturar” aparelhos
baseados em outros sistemas operacionais.

Do acervo de 32 peças, a mais nova é um Palm Pre 2.
Mas seu xodó é o Nokia N900: “é um Linux comple
to. Se você ligar o celular em um monitor, terá
Firefox rodando, Open Office, tudo nativo, como em
um terminal tradicional”. Ele busca um Nokia N9 pa
ra incrementar o acervo, que pretende expandir até
se tornar um museu de tecnologia. Ézyo já estudou
os sistemas IOS, Android, Blackberry, Windows Mo
bile para um projeto do Serpro e mantém o blog
http://www.cabanagemdigital.net.

Curitiba
Brinquedo de gente grande

Belém
Da era da portabilidade

Quatro décadas atrás, Edson Merabet morava no Rio
de Janeiro e sua namorada em São Paulo. Cartinha
para lá, cartinha para cá, e ela começou a enviar
postais apaixonados para ele.

Edson guardava tudo. “Depois de algum tempo de
namoro, percebi que já estava com um monte de
postais de São Paulo”, lembra. O namoro terminou,
ele mudou para Petrópolis, na região serrana do Rio,
virou PSE na Procuradoria, tudo isso sem abandonar
o hábito de colecionar os postais. Hoje, tem entre
500 e 600 postais diferentes.

“Antigamente era até mais fácil juntar, pois os amigos
mandavam quando viajavam, pois sabiam que eu co
lecionava. Com a internet, isso se perdeu um pouco”,
lamenta. Mesmo assim, Edson não desanima e con
fessa seus planos para o futuro com seu hobby:
“quero fazer um painel e cobrir um corredor inteiro
da minha casa com os cartões postais”.
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não só em vias de se suicidar, mas em sofrimento
extremo. Saber ouvir sem dar opinião é a receita.
Não há aconselhamento, nem dissuasão de decisões,
como o de se cometer suicídio. “Criar uma ambiente
onde as pessoas se sintam acolhidas e, consequente
mente, se questionem, já pode minimizar o sofri
mento delas”, conta.
Desapego aos resultados
Mas como saber se aquele atendimento foi positivo?
Se a pessoa ficou mais aliviada ou desistiu da ideia
de acabar com a própria vida? Segundo Nelson, essa
é a grande angústia dos voluntários do CVV. “Nós
não sabemos. A única certeza que tenho, é que dou o
meu melhor para apoiálos”.
Nelson também é voluntário na Comunhão Espírita
de Brasília, onde há um vasto trabalho de apoio a
creches e lares de idosos. Diz que seus pais foram
inspiração para aflorar esse sentimento de amor ao
próximo. Nascido em família modesta, começou a
trabalhar aos 12 anos. Mesmo sem luxos, sentia que
tudo se encaixava, não havia dificuldades, fazendoo
refletir sobre a desigualdade de condições: por que
as pessoas tinham tantas dificuldades e ele não?
Admitido no Serpro Rio de Janeiro, em 1983, logo
assumiu uma chefia e começou a pesquisar sobre
gestão, liderança e comportamento. Conheceu uma
ferramenta que o apoiaria em várias situações: a
Programação Neurolinguística, modelo que ajuda a
entender melhor como o ser humano pensa, age e se
comunica. Isso o fez constatar que “o pior sofrimen
to acontece quando a cabeça não está legal”. Da
constatação, Nelson partiu para a ação, e lá se vão
vários anos de ajuda a quem precisa.

A LINHA DA VIDA
Por telefone, colega de Brasília oferece
conforto emocional a pessoas que
vivem sofrimento extremo

E le considera que não foi por acaso: em um do
mingo, na locadora, Nelson Pojo deparouse

com o documentário A Ponte. O filme mostra grava
ções de suicidas na Ponte Golden Gate, em São Fran
cisco, e entrevistas com as famílias deles. No dia
seguinte, quando chegou na aula sobre doutrina espí
rita, o tema era suicídio. Pronto, estava decidido: ele
iria ajudar pessoas.
A instituição escolhida pelo colega da Sunit foi o
Centro de Valorização da Vida (CVV), organização
nãogovernamental que desde 1962 agrega voluntá
rios em todo o mundo para oferecer apoio emocional
e prevenção ao suicídio. Há dois anos, Nelson foi
selecionado para compor o grupo de voluntários que
atende quem recorre ao CVV para minimizar sua
dor. A preparação para lidar com essas chamadas le
va um semestre e o ensinamento básico é aprender a
absterse de julgamentos. O colega avalia que é um
treinamento para a vida pessoal.
Quinzenalmente, ele faz um plantão de oito horas
durante a madrugada e atende, por telefone, pessoas

Nelson: desafio de ouvir sem aconselhar

Seja um voluntário
O CVV está com carência de voluntários. Para
se tornar um plantonista do Programa de Apoio
Emocional, basta ter mais de 18 anos, pelo me
nos quatro horas disponíveis por semana e von
tade de ajudar o outro. O programa é gratuito.
As formas de atendimento ao público são:

• 24 horas por telefone (141) ou VoIP
• email
• chat
• correspondência postal
• contato pessoal

Você Sabia?

Acesse o site do Centro de
Valorização da Vida:
http://www.cvv.org.br/site/sejavoluntario.html
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O prédio da Regional Porto Alegre foi construído a
partir de 1971 sobre um aterro que cobriu um lago,
segundo a Universidade Federal do Rio Grande do
Sul . Ou sobre um rio, segundo a Câmara dos Verea
dores de Porto Alegre. Mas não há espaço aqui para

explicar essa polêmica de rio x lago. É suficiente di
zer que o Guaíba, adorado pelos gaúchos, ocupante
de 30% do Estado, cobria boa parte da cidade na dé
cada de 1970. Daí a Regional atual estar localizada
em um bairro chamado Praia de Belas.

“ISTO AQUI
ERA O GUAÍBA”
Empregados relembram histórias da
regional Porto Alegre, a 10ª Unidade
Regional de Operações

H ora do almoço na Unidade Regional de Porto
Alegre, 1974. Que tal um peixinho? Não, o

convite não era para saborear um lambari, e sim para
tentar pescar um. Já que o rio Guaíba passa ali nos
fundos do terreno da empresa, nada como aproveitar
o intervalo para tentar a sorte. O local onde se dava o
bucólico passatempo é o que hoje abriga a Associação
dos Funcionários do Serpro, a Afuspa, localizada em
área ao lado do estacionamento da regional atual. “A
maioria de nós ficava jogando umas pedrinhas, admi
rando a paisagem, conversando. Mas alguns motoris
tas chegaram mesmo a montar um trapiche de uns 10
m² pra pescar mais dentro do rio”, relembra Luiz Car
los Michaelsen Ramiro, que se desligou em setembro
passado do Serpro, única empresa na qual já traba
lhou.” Isso aqui era o Guaíba”, resume.
Com 41 anos de Serpro, José Carlos Volpatto, da
Supop, reitera a lembrança de Ramiro e confirma
detalhes: mais ou menos ali onde hoje se ergue o
prédio vizinho da Receita Federal, que os gaúchos
apelidam “chocolatão” devido à cor marrom da
fachada quadrada, havia uma pequena ilha. E nela
morava uma família. “Às vezes eles conseguiam al
guma comida no nosso restaurante”, recordase Vol
patto, que entrou no Serpro aos 18 anos.

Regional Porto Alegre: 300 empregados trabalham no prédio situado em local que já foi “praia”
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abrir os escritórios, de modo que a equipe de limpe
za pudesse fazer seu trabalho: “não tinha equipe de
segurança, eu ficava com a chave da empresa no
meu bolso. Era um outro tempo”.
“Vamos guardar pelo menos um de cada...”
O “outro tempo” de que fala Ramiro está bem repre
sentado no Memorial da Regional Porto Alegre, di
vidido em quatro seções: museu de objetos de
tecnologia da informação, fototeca, história oral e
documentação institucional. Ali se encontram: car
tões perfurados, concentradores de teclado, fitas
magnéticas, computador 286, disquetes, crachás an
tigos, a primeira placa da então chamada “filial Por
to Alegre”. São mais de 500 objetos catalogados.
A ideia de construir o acervo ocorreu a Gilberto Ce
sar quando viu caminhões e caminhões saindo com
equipamentos que deixavam de ser utilizados na
empresa. “Sugeri ao pessoal que guardássemos pelo
menos uma de cada daquelas peças: um computador,
uma impressora, um disco, cada coisa que lembrasse
o que se usava naquele tempo”, lembra.
No aniversário de 37 anos do Serpro, a regional fez
uma mostra de equipamentos. “As pessoas olhavam
aquilo e se emocionavam: 'nossa, eu usei esse con
centrador, este teclado”. A partir daí, o grupo ACNR
local autorizou o uso de uma sala para abrigar o Me
morial. E a cultura de olhar para os objetos descarta
dos como objetos significativos para o futuro já se
incutiu na regional. Recentemente, um celular relati
vamente novo foi doado. Podese apostar que daqui
a 20 anos alguém pegará o aparelho e dirá “Olha, um
celular com bateria recarregável a energia elétrica.
Tive vários desses! Quanto tempo...”

Com vista para a folia
Se um taxista não sabe onde fica o Serpro em Porto
Alegre, basta dizer que se trata da rua do carnaval.
“Até 2005, o desfile passava aqui na frente”, relem
bra Gilberto César Barbosa de Oliveira, da Supgl.
“Antigamente trabalhávamos na quartafeira de cin
zas pela manhã, e era uma dificuldade para entrar no
edifício. Chegávamos a passar entre os foliões, pois
o grande desfile começava na terçafeira à noite e
varava o dia”, conta.
Mas é um dos únicos desconfortos relatados pelos
empregados com mais tempo de casa, que costumam
ressaltar o avanço que representou a mudança para o
prédio próprio, doado pela prefeitura da cidade.
“Antes de vir para cá, o Serpro funcionou em prédi
os do centro velho, bem próximos daqui. Na época
em que entrei, em 1975, havia uma unidade admi
nistrativa na Rua Uruguai, onde eu trabalhei, e outra
unidade ali perto na qual funcionava a parte opera
cional”, rememora o aposentado Ramiro.
“Era tudo muito diferente, inclusive o clima de con
fiança, de ingenuidade”. Ingenuidade? “Sim”, ex
clama Ramiro. E busca na memória o exemplo: ”O
Serpro emitia os cheques de restituição de imposto
de renda, que tinham valor alto. E os enviava no
mesmo dia ao cliente. Mas aconteceu de atrasar a
remessa, e sobraram dez mil cheques no escritório.
Não tinha onde guardar aquilo. Eu disse: 'guarda no
meu armário, que tem chavinha'. Sabe aqueles ar
mários de vestiário? Ficou tudo ali. Com uma cha
coalhada alguém podia levar tudo aquilo, mas não
nos ocorria esse tipo de maldade”. Além de impro
visar cofre, Ramiro, que trabalhou no almoxarifado,
também se recorda de acordar cedo aos sábados para

Só tem na Regional Porto Alegre
Em uma típica casa gaúcha, não falta chimarrão.
Na regional Porto Alegre, não poderia ser dife
rente. São cerca de 70 garrafas térmicas com
água quente espalhadas pelo prédio todos os
dias para o pessoal preparar o “mate”.

Rosana Disconzi (foto) é uma das que toda ma
nhã passa na copa para pegar sua garrafa. Ana
lista do Serpro há seis anos, Rosa toma
chimarrão “desde que se conhece por gente”.
No final do dia, descarta a erva utilizada no po
rongo (detalhe da foto), recipiente feito com o
mesmo material da cuia tradicional. Os poron
gos estão disponíveis nos banheiros da regional
gaúcha. A erva usada é recolhida e utilizada co
mo reforço à adubação dos jardins.

Você Sabia?
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Você Sabia?

Fábio (de camisa xadrez, à direita) curtiu o 29 de fevereiro com amigos

NASCIDOS EM 29 DE FEVEREIRO
Dois empregados contam como é fazer aniversário em uma
data que só acontece de 4 em 4 anos

A pós quatro anos de espera, enfim Fábio Santos pôde novamente festejar seu
aniversário com os colegas de trabalho no dia em que realmente nasceu, o 29

de fevereiro. “Hoje vamos almoçar juntos para comemorar”, conta. E por mais que
o ano bissexto demore a chegar, Fábio não reclama.” Se fosse registrado em 28 de
fevereiro ou 1º de março não seria a mesma sensação. É bom ter na certidão o dia
em que de fato nasci”, orgulhase o empregado da Sunac do Rio de Janeiro.
José Luís Sá, da Sunaf de Brasília, também tem o 29 de fevereiro na certidão.
“Estou fazendo ‘14 anos’ hoje”, calcula José, aos 56 anos. “É um privilégio fazer
aniversário nesta data, demoramos mais para envelhecer”, divertese. Fábio, que
fez “10 anos”, concorda: “me sinto com bem menos que 40 anos. Quanto menos
aniversários, menor a idade”, brinca.
O 29 de fevereiro só aparece no calendário a cada quatro anos, mas as brincadei
ras, feitas pelos próprios aniversariantes ou por seus amigos, são constantes.
“Zombam e falam que por três anos seguidos não faço aniversário”, comenta Fá
bio. “E as pessoas confundem, pensam que o dia 29 só existe de seis em seis
anos, por conta do chamado ano bissexto”, ri José Luís.
Os dois encaram com naturalidade as piadas e os equívocos e, seja em ano bis
sexto ou não, a celebração nunca faltou. “Na infância, por exemplo, não fazia di
ferença se a festa era feita no 28, 29 ou no dia 1º. Afinal, criança quer saber
mesmo é de farra, de presente”, aposta José Luís. “Tive a oportunidade, em 1996,
um ano bissexto, de cantar os parabéns com um colega que faz aniversário no
mesmo dia, na outra empresa onde trabalhei”, recorda Fábio. “No Serpro, sei que
também não sou o único, mas não tem problema”, completa, rindo.
E viceversa: José Luís não se importa em dividir a data com Fábio e com mi
lhares de brasileiros que aniversariam no raro, divertido e notável 29 de feverei
ro: “é uma data diferente, mas o mais especial é estarmos vivos”, resume.

Bissexto = 2 x 6º dia antes de março

O termo “bissexto” não tem a ver com a repetição do número 6 em 366 dias,
como muitos pensam e divulgam. Na época do Império Romano, o ano novo co
meçava em março. Seis dias antes começavam os festejos. No ano bissexto, o
primeiro dia dos festejos se “repetia”, sendo chamado “bis sexto ante calendas
martii”, isto é, “duas vezes o sexto (dia) antes do início de março”. O nome que
“pegou” foi o resumido: “bis sexto”.




