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A gente se encontra aqui!

• PARA O RIO
CONTINUAR A FLUIR
Colegas recifenses se
engajam em luta pela
preservação do Capibaribe
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Serprianas falam sobre a emoção de serem mães
de gêmeos, trigêmeos e quadrigêmeos
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EMOÇÃO
MULTIPLICADA
Empregadas compartilham como é ter
filhos gêmeos, trigêmeos e quadrigêmeos

N este mês de maio, Roberta passou o primeiro
Dia das Mães ao lado das pequenas Alice, Lara

e Letícia. Já Shirley celebrou a data pela 23ª vez na
companhia dos filhos Davi, André, Bruno e Leonardo,
enquanto Lenilda teve a festa pelo 17° ano com os
adolescentes Pedro e Marcos. Além da maternidade,
essas três mulheres têm algo mais em comum: elas
vivenciam a experiência única de serem mães de múl
tiplos. Confira os emocionantes relatos das emprega
das Roberta, Lenilda e Shirley, uma homenagem da
GPS a todas as mães do Serpro.
Quatro?!
Foi aquele susto quando, em 1989, o marido de
Shirley Souza soube que ela estava grávida não de
uma, mas de quatro crianças. Mas para Shirley, sem
pre otimista e calma, foi a certeza de que enfim seu
desejo havia sido atendido, e atendido de uma ma
neira especial: “na véspera da ultrassonografia, pedi
a Deus que, se fosse para realmente ser mãe, que eu
seria a partir daquele momento, senão desistiria, pois
já tinha passado por muitas tentativas malsucedidas.

E pensei: 'bem que poderiam ser três ou quatro'”,
conta a empregada da Supgl de Salvador. “Desejei
tanto que recebi a quantidade ideal para mim, fiquei
tão feliz”, lembra.
Durante a gravidez de risco, Shirley ficou em repou
so absoluto, mas contou com a atenção da família e
dos colegas de trabalho. “Eles me telefonavam sem
pre, vibravam comigo. E a notícia se espalhou, tive

ajuda do Serpro do Brasil inteiro”, recorda ela. “Os
meninos nasceram prematuros e com menos de um
quilo, mas assim que foram liberados para passeios,
eu os trouxe à empresa para agradecer”, completa.
Mamadeiras em série
Por falar em ajuda, foi preciso um verdadeiro “es
quema de guerra” para cuidar dos bebês. “Tínhamos
duas babás, mas eu comandava tudo. Por exemplo,

Shirley e os quadrigêmeos: o sonho de ser mãe mais que realizado

Portal brasileiro especializado no assunto :
http://www.multiplos.com.br/
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se um chorava de fome, já me preparava para ama
mentar e fazia mamadeiras logo para os quatro. Foi
difícil no começo, mas nos organizamos e tudo ca
minhou bem”, compartilha Shirley.
Os gêmeos Davi, André, Bruno e Leonardo cresci
am, as dificuldades diminuíam e a curtição aumenta
va. “Depois do trabalho, voltava correndo pra casa,

deitava na cama e eles vinham me abraçar, cada um
em um braço ou em uma perna, e ficávamos ali can
tando, brincando, contando estórias até todo mundo
dormir, inclusive eu, em cima dos livros”, divertese
Shirley. “E, hoje, a sensação é de dever cumprido.
Ser mãe de quadrigêmeos é se sentir amada quatro
vezes, é a experiência de que valeu verdadeiramente
a minha vida”, resume a mãe dos jovens de 22 anos.

Família “instantânea”
Roberta Jereissati, da Supgl de Fortaleza, também
queria engravidar e ter a casa cheia, só não imagina
va que seria tão repentino: “é muito legal perceber
que a minha família se formou, de uma hora para
outra, com a chegada de três crianças que mudaram
completamente a rotina da casa”, compartilha Ro
berta, mãe de Alice, Letícia e Lara, de 8 meses.
E que mudança. A partir do nascimento das trigême
as, Roberta e o marido acionaram um "batalhão de
ajudantes" para dar conta do recado. “Babás, avós,
tios, todos entram no mutirão”, explica. E para sair
com as filhas? “Aí tem que ter pelo menos três co
los, o meu, o do pai e o de mais alguém”, ensina Ro
berta, descontraída.
A rotina é puxada, mas a mãe não reclama. Para ela,
conhecer as filhas, que mesmo geradas ao mesmo
tempo são tão diferentes entre si, é uma enorme sa

Metade mãe,
metade profissional
O Serpro garante, durante a jornada de traba
lho, períodos maiores para amamentação e em
um número de meses acima do estipulado pela
legislação brasileira. Roberta, por exemplo,
usufrui de dois intervalos de uma hora cada, por
filha, para se dedicar às trigêmeas até que elas
completem um ano de idade.

Você Sabia?“São bebês, mas parece que sempre fizeram parte da minha vida”, diz Roberta
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tisfação. “Elas vão se mostrando aos poucos. Uma é
mais dorminhoca, outra mais gulosa, outra mais
dengosa”, avalia Roberta.
Os temperamentos são diversos, mas o sentimento é
singular. “Cada uma expressa o amor de seu jeitinho,
por gestos, toques, olhares, sorrisos. E o amor que
sinto por elas também é imenso”, expõe.
Xodó de todos
A paixão pelas meninas não é exclusividade da mãe
 afinal, elas são um caso ímpar na família. “Meu
marido tem uma irmã gêmea e temos outros casos de
gêmeos, mas só minhas filhas são trigêmeas”, orgu
lhase. “O pai mima toda hora, as avós são loucas
por elas, é aquele carinho só”, diz Roberta. “E no
Serpro muitos me param no corredor e perguntam
sobre elas, querem ver fotos”, acrescenta.
Roberta conta ainda que 2012 tem sido um ano de
alegrias e descobertas não só para ela, familiares e
amigos, mas para as próprias filhas. “Elas estão na
fase de perceber a existência uma da outra, se tocam,
se olham, é bem legal”, conta. “E estou preocupada
com o momento em que começarem a andar: daqui a
pouco terei as três correndo por aí”, ri Roberta.
“Figurinha repetida”
Lenilda Vieira, da Supde de Brasília, também pre
senciou as descobertas simultâneas dos filhos. “Se já
é muito gostoso ver uma criança começar a andar,
falar, imagina vivenciar, ao mesmo tempo, o desen
volvimento de duas?”, compara Lenilda. “É muito
bom, e até hoje me emociono ao ver a parceria e a
cumplicidade que existem entre eles, é um privilégio
nascer e crescer juntos”, acrescenta.

Lenilda é mãe de Pedro e Marcos, de 16 anos, que,
além de gêmeos, possuem outra particularidade: “a
primeira surpresa foi saber que eram dois, e a se
gunda foi descobrir que eram 'figurinhas repetidas'”,
brinca Lenilda, ao citar o fato dos filhos serem idên
ticos, tipo de gêmeos que só ocorre em cerca de um
terço dos casos de gestações duplas. “Fui sorteada,
recebi uma benção”, acredita Lenilda.

Apesar de Lenilda não ser “mãe de primeira via
gem”, ela precisou de novas informações para lidar
com a terceira gravidez. “Uma colega do Serpro teve
gêmeos um pouco antes de mim, e a gente trocava
conselhos, orientações”, conta Lenilda. “Já ter filhos
ajudou, mas ter gêmeos é uma experiência diferente.
Costumava contemplar os bebês até 'a ficha cair' e
perceber que eram realmente dois”, recorda.

Para Lenilda, ser mãe de gêmeos idênticos é ter sido escolhida e abençoada
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Pedro ou Marcos?
Os gêmeos idênticos, ou univitelinos ou monozigó
ticos, são resultado da fertilização de um único óvu
lo e carregam os mesmos genes. Em geral, são muito
parecidos, a ponto de confundirem as pessoas. “Isso
acontece com frequência quando um deles vem ao
Serpro, meus colegas não sabem ao certo quem é
quem”, divertese Lenilda.
Ela explica que, no início, vestir os bebês com rou
pas iguais em cores distintas era mais uma diversão
do que uma estratégia contra possíveis trocas: “com
a convivência, é muito difícil confundir. Outras pes
soas até se equivocam, mas mãe não se engana não”,
aposta Lenilda.
Rodeadas de amor
Para essas e muitas mães, não importa a batalha diá
ria para cuidar dos filhos, pois vêlos com saúde e
próximos é a maior recompensa. “Desde que os me
ninos nasceram, o Dia das Mães nunca mais foi uma
data comum. Transformouse em um dia de festa,
surpresas, flores e vários presentes”, comemora
Shirley, mãe dos quadrigêmeos. “Neste Dia das
Mães pude realmente me sentir mãe, ter e curtir as
meninas ao meu redor”, alegrase Roberta, mãe das
trigêmeas. “Sempre passamos essa data juntos e, pa
ra mim, ser mãe é uma experiência que vale mais
que a pena, vale a própria vida”, conclui Lenilda,
mãe dos gêmeos.

PROBABILIDADE DE TER MÚLTIPLOS
Nasceram em 2010 mais de 51 mil múltiplos, segundo dados do IBGE. Esse valor representa um
aumento de 17% em menos de uma década. Esse acréscimo também é resultado do uso de
medicamentos que induzem a ovulação e de métodos de reprodução assistida. Não existe estatística
precisa e livre de controvérsias sobre a frequência de múltiplos na gestação não induzida, mas fontes
da área divulgam a seguinte proporção:
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"Belas" do Serpro, à esquerda, campeãs do torneio de futebol feminino

SERPRIANAS
BOAS DE BOLA
Saiba mais sobre o "Torneio das Belas",
que reúne jogadoras de futebol do
Serpro em Brasília.

J á tradicional na Associação dos Empregados do
Serpro de Brasília (ASESDF), o Torneio das Be

las reúne empregadas boas de bola da empresa. O últi
mo, realizado em 17 de março, contou com três times
femininos que disputaram o campeonato, com as me
ninas serprianas alcançando o primeiro lugar. Além do
time do Serpro, disputaram o das funcionárias da Ban
corbrás e o das garotas da ginástica laboral.
O evento teve uma tenda organizada pela administra
ção da ASES, onde foi disponibilizado um lanche
para as garotas. Conduzida pelo exárbitro profissio
nal Jamir Carlos Garcez, que precisou apitar pouco
dado o bom espírito esportivo, a competição contou
também com uma torcida animada dos associados.
Um dos destaques do time é a serpriana Fernanda
Goes, analista da Supgp, que atua como zagueira, e
que já havia ganho o primeiro Torneio das Belas de
fendendo a camisa do Serpro.
“Sempre gostei de jogar futebol, desde criança. Te
nho irmãos homens e sempre joguei com eles, ao in
vés de brincar de boneca e casinha, ia jogar uma
pelada com meus irmãos e os amigos deles.”

Além do futebol, Fernanda também se interessa por
diversas atividades esportivas e participa de torneios
de críquete, paddle surf (esporte que mistura surfe e
remo), hóquei, vôlei, entre outros.
Futebol feminino made in USA
Fernanda explica que a Seleção de Futebol Feminino
dos Estados Unidos é uma das principais potências
mundiais no esporte. Já venceu duas vezes a Copa do
Mundo de Futebol Feminino, cinco a Copa Ouro Fe
minina, foi três vezes campeã olímpica e uma vez
campeã panamericana.

O sucesso da seleção norte americana trouxe investi
mentos para o futebol feminino no país. “No Brasil,
a diferença de salários entre os atletas do sexo mas
culino e feminino não tem nem comparação. Mesmo
uma estrela como a Marta ganha pouco em relação
aos homens”, explica Fernanda.
Em março de 2004, duas das estrelas do futebol fe
minino americano, Mia Hamm e Michelle Akers, fo
ram as únicas mulheres nomeadas para o FIFA 100,
uma lista dos 125 maiores jogadores vivos escolhi
dos por Pelé junto com a FIFA.
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em 1972. Com o investimento em equipamentos e
com a ampliação da estrutura, foi possível celebrar
um convênio com a Caixa Econômica Federal. No
acordo firmado, o Serpro daria suporte às operações
do banco na região, sobretudo aos sistemas SIDEC
(Sistema Integrado de Depósitos e Contabilidade), o
conhecido sistema de compensação de cheques, e o
Sistema de Penhor da instituição.

Outro importante momento na história do escritório
foi a sua participação nas eleições. José Bonifácio de
Andrade, técnico de operação de redes lotado no es
critório de Manaus, lembra que a atuação do escritó
rio foi determinante para a modernização do processo
eleitoral. “Em 1985 a empresa trabalhou para o TRE e
foi muito importante na evolução do processo eleito
ral. Fizemos a 1ª eleição municipal através de meio

ESCRITÓRIO DE
MANAUS: GUARDIÃO
DA AMAZÔNIA
O Escritório do Serpro em Manaus foi
criado em 1970 com a missão de levar
desenvolvimento e tecnologia em
processamento de dados para as áreas
mais longínquas da Amazônia.

O s desafios de atuar em uma região tão grande
sempre foram os principais obstáculos enfren

tados pelos empregados do Escritório de Manaus, que
nunca mediram esforços para levar atendimento de
qualidade aos clientes da região. Os serviços presta
dos àquela época eram basicamente os de digitação.
Para realizálos, as equipes se revezavam em três tur
nos para dar conta do serviço, que era, em sua maio
ria, processado manualmente. Dentre os vários
sistemas suportados pelo Serpro, estavam o Sefap da
Petrobras e o RAIS (Relação Anual de Informações
Sociais), que tinha suas fitas processadas pelo Serpro.
A preparação e processamento das declarações do

Imposto de Renda (IR) e a confecção de folhas de pa
gamento também faziam parte da lista de trabalhos
executados pelo escritório. Naquele momento, esses
serviços ainda eram feitos em equipamentos conven
cionais, eletromecânicos. Com objetivo de atender à
demanda de serviços de processamento de dados dos
vários órgãos federais, estaduais e municipais na
Amazônia, a 2ª URO ganha seu primeiro computador

Escritório de Manaus: participação importante na consolidação da democracia na Região Norte
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o Siscomex módulo Exportação, que substituiu os
formulários de papel pelos eletrônicos. Em 1995, foi
implantado o módulo Mantra (aéreo) e, em 1997, o
módulo Importação”. O colega recorda que foi por
ocasião da expansão dos serviços de comércio exteri
or que o escritório ganhou mais um setor, voltado ao
atendimento do serviço.
Muito se construiu neste 42 anos, com destaque para
a mudança para novo endereço (que oferece melhor
infraestrutura) e a renovação do parque tecnológico
de equipamentos utilizados pelos empregados. Todas
as estações foram substituídas por novas, de última
geração. Entretanto, alguns sonhos ainda não foram
concretizados, como a criação do Pólo de Desenvol
vimento de Manaus e a construção de uma sede pró
pria. Segundo Brota, o tema “sede própria” sempre
vem à tona, pois todos os empregados do escritório
desejam espaço adequado para realizar suas ativida
des, para abrigar com maior segurança os equipamen
tos e mais espaço para futuras expansões.
Atualmente, a equipe de Manaus conta com 34 em
pregados: 18 no escritório e outros 16 lotados nos cli
entes (equipes técnicas de rede local) Ministério da
Fazenda e DNIT. Há ainda 56 empregados que pres
tam serviços nos mais diversos órgãos da administra
ção pública federal. O Sipam, Procuradoria da
Fazenda Nacional, SAMF, Delegacia da Receita Fe
deral, Alfândega de Porto de Manaus, Alfândega do
Aeroporto Internacional Eduardo Gomes são alguns
dos órgãos atendidos pelos PSE's. Essa é a equipe
responsável por levar desenvolvimento e tecnologia
ao norte do país, um grupo pioneiro que, sem dúvida,
contribuiu e continua contribuindo para o desenvolvi
mento do povo amazônida.

eletrônico (processamento de dados). Logo em segui
da, já no ano de 1986, o Serpro processou as eleições
para governador, senador, deputado federal e deputa
do estadual”. Segundo o colega, a empresa continuou
prestando serviços ao Tribunal Regional Eleitoral
por mais alguns anos até que o próprio TRE assu
miu, mais tarde, os pleitos eleitorais. Daí em diante
o Serpro deu apenas o apoio necessário para garantir
o sucesso do processo.
Para Raimundo Brota, chefe do escritório, os desafios
da selva são grandes. Não só pela imensidão territori
al, mas também pela particularidade de atender a Zo
na Franca de Manaus, que, pela sua legislação
peculiar, exige módulos Específicos para o Siscomex.
Na avaliação de Brota, o Siscomex por si só foi um
grande desafio, e implantálo na 2º Região Fiscal exi
giu um esforço descomunal. “Em 1993 foi implantado

Teatro Amazonas
O Teatro Amazonas começou a ser construído
em 1882 e foi inaugurado em 31 de dezembro
de 1896, no auge do ciclo econômico da borra
cha. A construção é o principal patrimônio cultu
ral arquitetônico do Amazonas.

Com capacidade para 700 pessoas, o teatro
apresenta uma riqueza de detalhes que impressi
ona. Candelabros, lustres de bronze da Bélgica e
painéis de Domenico de Angelis são o cartão de
visita no hall de entrada. No salão principal, dão o
tom os lustres venezianos, as colunas e portais
em mármore. Esse acervo artístico único garan
te, ao Teatro Amazonas posição de destaque en
tre salas de espetáculo brasileiras e até do
mundo. Tanto é assim que o “monumento” foi
merecidamente tombado, pela Unesco, como
patrimônio histórico da humanidade em 28 de
novembro de 1966. Sem dúvida um patrimônio
que merece ser apreciado não só pelo povo da
Amazônia, mas pelo público de todo o mundo.

Você Sabia?

União e dedicação marcam a equipe
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bom que cada pessoa que jogasse lixo no rio viesse
fazer esse trabalho. Certamente, pensaria duas vezes
antes de poluilo”, completa a potiguar Athena Fer
nandes, que em 2009 adotou o Recife como sua ci
dade e já sente, também, as “dores” do rio.
À participação das duas voluntárias no projeto Re
capibaribe juntase a milhares de outras mãos, sejam
de alunos de escolas públicas e privadas, seja de
amantes e defensores da natureza, ativistas ambien

tais ou pescadores e moradores das margens ribeiri
nhas. “O movimento surgiu com André e Socorro,
proprietários do Capibar, um bar que fica às margens
do rio, todo decorado com o lixo que nele é recolhi
do. Iniciamos esse trabalho há mais de dez anos e
parece não ter fim. Quanto mais lixo tiramos do rio,
mais lixo aparece”, relata a entusiasta Socorro. “O
lixo é uma espécie de bandeira do movimento. A
ideia é amontoálo próximo ao bar para que as auto
ridades se sensibilizem”, completa.

PARA PRESERVAR
O CAPIBARIBE
Colegas de Recife integramse a
movimento pela preservação do
rio pernambucano

“Na paisagem do rio
di f í c i l é saber
onde começa o r io ;
onde a lama
começa do r io ;
onde a terra
começa da lama;
onde o homem,
onde a pele
começa da lama;
onde começa o homem
naquele homem.”

Fosse hoje, Joao Cabral de Melo Neto escreveria di
ferente os versos de “O Cão sem Plumas”? Acres
centaria o lixo que toma conta das margens do
Capibaribe? Se depender da ação de quem convive
de perto com o rio, a resposta seria não. “Essa preo
cupação com o meio ambiente sempre foi constante
em minha vida. Procuro me integrar ao meio em que
vivo e interferir sempre de forma positiva para dimi
nuir o impacto que nossa civilização causa ao plane
ta”, explica a assistente social da regional Recife,
Mauricéa Andrade, que recentemente aventurouse
de barco pelo leito do Capibaribe para recolher o li
xo jogados pelos moradores. “São tantas sacolas!
Elas se enroscam nos galhos e é difícil de tirar. Seria

Mauricéa em ação no Capibaribe: “a hora de cuidar do planeta é esta”, ressalta
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Na água da capivara...
…é o que signfica Capibaribe na língua tupi,
com a junção dos termos: kapibara ("capivara"),
y ("água") e pe ("em"). Referência para o reci
fense, o rio é 100% pernambucano: seu curso
de 270 quilômetros começa na cidade de Po
ção, passa por 42 municípios, serpenteia a capi
tal do Estado e desagua no Atlântico.

Fruto de inspiração para poetas, escritores,
músicos, fotógrafos, pintores e cineastas, é
também referência para intelectuais e ambien
talistas da capital pernambucana.

Por ser um rio extremamente urbano, a inter
venção humana em toda sua extensão gerou
conflitos de usos, impactos socioambientais e
degradação, seja pela poluição, seja pelo asso
reamento, o que fez surgir vários movimentos
de revitalização. O mais conhecido é o Museu
Capibaribe, um espaço virtual com exposições
sobre o rio.

Você Sabia?

O Capibaribe é o Recife
Frequentemente, Socorro e André organizam ginca
nas e passeios pelo leito do rio. São dezenas de ca
noas com voluntários que recolhem lixo e sacolas
enroscadas na vegetação das margens. Os pescado
res auxiliam no transporte. Alguns deles recebem
cestas básicas de brinde, uma forma de compensar o
dia envolvido na tarefa. Além do prazer de contri
buir para a revitalização do rio, os voluntários co
nhecem um Recife diferente. “O Capibaribe está tão
próximo da gente que algumas vezes esquecemos de
enxergar sua beleza. E a vista do Recife a partir de
quem navega pelo rio é maravilhosa. É espetacular

sentir o Capibaribe de 'dentro pra fora'”, diz Mauri
céa Andrade.
Já Athena Fernandes, que coordena a Comissão Re
gional de Responsabilidade Social e Cidadania de
Recife, encantase com o outro lado do rio: “estou
muito acostumada a ver o Capibaribe, aqui ao lado
da regional, ou cortando o centro da cidade. E ao
entrar mais em seu leito vamos percebendo sua
grandiosidade, sua importância, tanto para o recifen
se como para a humanidade. Sinto que precisamos
cuidar de nosso planeta e deixálo mais saudável pa
ra nossos filhos”.

“É um trabalho de formiguinha mas um dia acabará”, diz Athena (à direita)

Saiba mais sobre a luta pela preserva
ção do rio:
http://www.museucapibaribe.com




