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MUITO MAIS
QUE COLEGAS
Em celebração ao Dia do Amigo, a GPS
traz uma amostra das grandes amiza
des que nasceram no ambiente de
trabalho.

O Dia do Amigo é uma data para comemorar essa
especial força e disposição humana para a união

e o compartilhamento de afetos. No Brasil, Uruguai e
Argentina, a data mais difundida para esta celebração
é o 20 de julho. Entretanto, no dia 27 de abril de
2011, a Assembleia Geral das Nações Unidas resol
veu convidar todos os países membros a celebrarem o
Dia Internacional da Amizade em 30 de julho.
Mas qual a importância da data para um sentimento
tão nobre e universal na humanidade? Quem poderia
prescindir da amizade um dia sequer de suas vidas?
De fato, são os amigos que dão grande parte do sa
bor e do sentido para nossa existência. Como seme
adores, plantamos e colhemos amizade por onde
seguimos, seja na família, na comunidade, no traba
lho ou nos portos em que nossas viagens nos levam.
A edição de agosto da Revista Gente Ponto Serpro
foi atrás de alguns exemplos de grandes amizades
nascidas dentro da empresa. Companheirismo, ir
mandade, suporte e união são signos comuns dessa
força que aproxima as pessoas para fazer de suas vi
das um bocado melhor.

Salvador
As três grandes amigas

Cleonice Novaes, Rita Pereira e Carmem Lavigne.
Três companheiras que mantêm os laços de amizade
há duas décadas. Rita e Cleonice moravam no mesmo
bairro mas ainda não tinham muito contato. Somente
quando passaram a trabalhar no Serpro, em meados
dos anos 80, que a amizade começou. A proximidade
dos setores em que trabalhavam facilitou o contato e
a integração entre elas. O crescimento da amizade foi
tal que, no ano passado, Carmem foi a anfitriã num
almoço em homenagem à Cleonice, que aderiu às
APA e se aposentou.

Mas ninguém pense que por isso perderam contato.
Que nada! Sempre se encontram e a amizade é cada
vez maior, a ponto de Carmem, a mais introspectiva
das três, se emocionar ao falar sobre o relaciona
mento de tanto tempo: "Desde o início senti grande
sincronia, grande empatia mesmo. É difícil falar...
amizade, nós temos mais é que vivêla".

A amizade é um amor que
nunca morre.

Mario Quintana

A amizade duplica as alegrias e
divide as tristezas.

Francis Bacon

A amizade é uma alma com
dois corpos.

Aristóteles

Nenhum gesto de amizade, pormuito

insignificante que seja, é desperdiçado.

Esopo
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São Paulo
Da corrida ao futebol: sempre juntos

Florianópolis
Comadre de mãe e filha

Rio de Janeiro
A terrorista e a santinha de Niterói

Márcia Vigne Souza saiu do Serpro no primeiro Pro
grama de Demissão Voluntária (PDV), em 1996, mas
a amizade com Rosana Avilez, do quadro externo da
Regional Florianópolis, continua intensa. Quando co
meçaram a trabalhar juntas, em 1978, no Rio de
Janeiro, Rosana achava a colega "meio antipática".
"Mas hoje ela é a coisa mais querida. Somos confi
dentes", revela Rosana. A afinidade ganhou um senti
do ainda maior quando as duas engravidaram na
mesma época e passaram a chamar uma a outra só
por "cumad". Rosana batizou Maila, filha de Márcia,
em 1984 e Ian, filho de Maila, em 2003. Em 2006,
Rosana estava de mudança para Florianópolis e temia
deixar sua irmã, que recém tinha perdido a filha, so
zinha no Rio. “Não tive dúvidas e falei para Márcia:
assume meu lugar junto à minha irmã!”, conta Rosa
na. Se ela assumiu? “Ela virou a comadre de todo
mundo lá. Às vezes eu até brinco: sai pra lá que a 'cu
mad' é minha!”

A amizade de Rosa Maria, da Supgl, e de Selma Jar
dim, da Supgs, já existe há mais de quatro décadas.
"Nos conhecemos no ginásio, em Niterói. Lá eu era a
santinha e Rosita, a terrorista", entrega Selma. Rosa se
defende. "É porque a professora saía e eu tocava o
terror. Afastava as mesas e começava a sambar".

Assim que acabou o ginásio, as duas se afastaram e o
reencontro se deu anos depois, em 1978, na praça
XV. "Nos vimos no ponto de ônibus e começamos a
conversar. Descobrimos que estávamos trabalhando
no Serpro", lembra Rosa. Em 34 anos de empresa,
nunca estiveram na mesma equipe, mas isso não im
pediu o fortalecimento da amizade. "A Selmita é mi
nha amigairmã. Perdi meus filhos e a pessoa que
mais esteve ao meu lado foi ela", afirma Rosa. "Eu fui
madrinha de casamento dela", diz Selma. "Apesar das
diferenças, dá certo porque a gente respeita muito o
jeito uma da outra", completa Rosa.

Foi a partir de uma mudança de layout, em 2011, que
começou uma grande amizade. Com mesas contí
guas, Alberto Marianno de Santana Santos, carioca,
vindo de Salvador, e Carlos Alberto Braz Macapuna,
paraense, vindo de Campinas, descobriram suas
afinidades, gostos gastronômicos, musicais, esporti
vos, com destaque à forma otimista de ver a vida.
Ambos divertemse ao falar das corridas no parque.
Maca sempre vence. Alberto, inconformado, dobra
se a cumprir sua aposta vitalícia  pagar o almoço a
Maca sempre que ele vence as competições. Mas há
compensações. Alberto, que é torcedor "roxo" do
Botafogo, cooptou Maca, que não deixou de ser Re
mo, para a torcida do time. Na última final carioca fi
zeram um batevolta de carro para assistir à partida
no Engenhão. Agora, depois de uma semana juntos
nas férias em Salvador, planejam viajar de São Paulo
ao Pará, indo pelas praias e voltando pelas entranhas
do país.
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Porto Alegre
Inseparáveis

Belém
Da faculdade para o mundo

Fortaleza
Mais que amigos? Sim, irmãos!

A amizade dos tempos da faculdade só se fortaleceu
nos corredores da empresa. As analistas Bruna Fer
nandes, Kelly Marques e Mariana Bechara contam
que, na época em que cursavam Ciência de Compu
tação numa faculdade em Belém, nem eram tão pró
ximas. A amizade mais forte só chegou quando as
três vieram trabalhar no Serpro. A afinidade foi ta
manha que hoje elas são amigas inseparáveis e já rea
lizaram grandes aventuras juntas. A última delas, e a
mais marcante segundo as colegas, foi uma viagem
para celebrar os 30 anos de idade. As amigas ruma
ram à Europa numa aventura de 20 dias, passando
pela Áustria, França, Inglaterra, Irlanda e República
Tcheca, no que descrevem como uma experiência
inesquecível. Sobre o fato de se terem por perto dia
riamente, a opinião das três é unânime. Elas acredi
tam que esse detalhe só fortalece a amizade, pois a
proximidade faz com que possam dividir os momen
tos felizes e se apoiar nas horas de tristeza.

Nos fins de semana há sempre um encontro combi
nado e, na hora do almoço, uma sempre chama a
outra para comer juntas. Mesmo com tamanha pro
ximidade, nunca houve um único desentendimento
entre elas, asseguram as amigas Anete Faccio Faghe
razzi, da Supgp, e Tania Regina Ortiz Pinheiro, da Su
pop. "É uma relação de amizade muito tranquila",
reconhece Tania.

A ligação entre as duas já dura 28 anos, desde que
ambas se conheceram no Serpro. E ficou ainda mais
entrelaçada quando se tornaram comadres: Tânia é
madrinha de casamento de Anete e Anete é madrinha
da filha de Tânia. "Foi uma consequência natural de
nosso relacionamento", diz Tania. Para se ter ideia de
quão próximas são as famílias, basta saber que a mãe
de Tania telefona "reclamando" quando Anete fica um
fim de semana sem visitála. "Ela é mesmo como se
fosse minha segunda mãe", diz a serpriana.

Ademir de Lima, da Supop, e Neyla Carvalho, da
Supgl, são amigos há dez anos. Já compartilharam ca
ronas, festas familiares, cantorias no videokê da Ases,
problemas pessoais e uma série de situações alegres
e tristes que consolidaram uma amizade genuína
entre eles. "Tenho por ela um carinho fraternal e in
condicional como nunca pensei ter", conta Ademir.
"Amizade é algo que independe do gênero, o que vale
é a sinceridade", lembra ele. Neyla brinca: "para mim,
Ademir é como um anjo, ou seja, é verdadeiro e leal.
Não é um amigo de trabalho, o considero um irmão",
afirma Neyla.

Questionados sobre o 20 de julho, eles respondem:
"nós lanchamos juntos para comemorar, mas na ver
dade acho que todo dia é Dia do Amigo", defende
Ademir. "Teremos muitos dias como esse pela frente
para celebrar, não tem como a gente se 'desgarrar'
mais não", ri Neyla.
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Conceição Tenório trabalhou com Márcia Honda na
Supsc e depois no Gabdp. A identificação foi instan
tânea e recíproca. "Desde o primeiro dia, ela era mi
nha confidente, minha irmã. Com ela aprendi sobre o
Serpro e a sobre as pessoas. Parece que nos conhe
cemos desde a adolescência", diz Conceição. Para
Márcia, a sensação também é essa. "A Conceição tem
qualidades raras que admiro. Me deu força em um
momentos delicados. Na minha gravidez, me ajudou
mais ainda. Meu filho Celso Hiroyuki, hoje com dois
anos, é louco por ela. Já fala em fugir pra casa da 'din
da Ceiça', que só faz bagunça com ele", brinca.

Quando Conceição foi convidada para a Cecom, am
bas sentiram a "separação". "Minha saída da área foi
um parto, mas não perdemos nada da convivência e
do afeto", diz Conceição. Durante a entrevista, as
duas concordaram: "Não vejo mais minha vida sem a
minha amiga".

Belo Horizonte
Amigas até em baixo d'água

É possível perceber um centro gravitacional no rela
cionamento entre Marcela Carneiro e Mara Giselle
Martins, ambas da Supde de Curitiba, e Rita de Cássia
Gura, da Supde de Florianópolis. Juntas, as amigas
conseguem agregar um número maior de pessoas a
sua volta e enriquecer grupos de viagens, comemo
rações de datas importantes, ou simples churrascos e
happyhours. Mesmo com Rita hoje em dia morando
em Santa Catarina, elas sempre dão um jeito de
manter contato e se encontrar.

"Quando Mara foi ao Chile, por exemplo, fizemos
uma festa para sua despedida", diz Marcela, que tam
bém encontrouse com as amigas no aniversário de
uma colega em comum, na cidade de Mafra (SC), na
divisa com o Paraná. Segundo Rita, mesmo a distância
não interferiu na amizade. "Nos vemos menos, obvi
amente, mas de forma alguma isso fez nossa amizade
esfriar", diz.

Brasília
Amizade à Primeira Vista

Curitiba
Amizade sem fronteiras

Marta Maria da Silva e Zilda Leão Coelho Costa, am
bas da Supgp em Belo Horizonte, são exemplo de
uma sólida amizade que foi construída a partir da
convivência no trabalho. As colegas se conheceram
em 1997 e se transformaram em grandes compa
nheiras, unidas através de um laço que transcende os
limites da empresa. "Foi a Marta que me ensinou toda
a rotina da Supgp, pois eu vinha do Financeiro. Aí co
meçou nossa união", conta Zilda. "A gente sempre
combinou. Acho que esse foi o ingrediente principal",
indica Marta, mostrando que a amizade nasceu na
simplicidade e identificação mútuas. Hoje, o prazer
do convívio não se restringe apenas ao trabalho:
"Nossas famílias se conhecem, nós frequentamos a
casa uma da outra. Filhos, maridos, somos todos
amigos", explica Zilda. Para Marta, boa parte do su
cesso dessa união está no fato de que, seja trabalhan
do, viajando ou se exercitando na piscina: "a gente
gosta muito de rir juntas".
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REFLEXÃO PELO RISO
Colegas se dedicam ao humor e à co
média depois do expediente

F abrício Janssen, da Regional Rio de Janeiro, é jor
nalista e analista de sistemas. As duas atividades,

tão diferentes entre si, talvez indiquem um pouco da
inquietude desse carioca de 28 anos. Fascinado pelo
extinto programa Sai de Baixo, sitcom que apresentava
teatro de comédia na tevê, Fabrício começou a investir
no teatro fazendo cursos livres entre 2002 e 2005.
Enfrentou dificuldades comuns aos iniciantes, como
falta de verba e estrutura, mas não desistiu: encarou
a responsabilidade de trabalhar para crianças e ence
nou “A revolta dos brinquedos, de Pernambuco de
Oliveira e Pedro Veiga”. Em 2006, estreou sua pri
meira peça com texto próprio: “Terapia de vidas mal
passadas”. E dois anos depois entrou na Companhia
de Teatro Profanos, encenando “A Alma do Mundo”
e “Jogo da Velha”
Nessa época, já empregado do Serpro, Fabrício pôde
ter uma medida mais exata da receptividade do seu tra
balho: “muitos colegas voltavam para ver o 'Jogo da
Velha' e ainda levavam outros para assistir. Sinal de
que gostavam, né?”, constata.
Buscando novas experiências, em 2009 criou a com
panhia “Os desacompanhados", cujo slogan era "an
tes desacompanhado do que em má companhia”, na
qual roteirizou a peça “Meu Deus, o que foi que
aconteceu?”, em parceria com outro amigo seu, Bre
no de Souza.

Consciente da sua missão ao realizar um trabalho de
humor, Fabrício diz que “a comédia serve para mudar a
sociedade, para mudar o mundo. Fazer esse papel não é
exclusividade do drama, da tragédia”. Perguntado so

bre quais são seus próximos projetos, Fabrício nova
mente mostrase inquieto, mas responde misterioso:
“muitas coisas...” O jeito, então, é mesmo aguardar o
que vem por aí...

Fabrício Janssen, em destaque, atuando em "Jogo da Velha"
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Passando o recado pelo riso
Na Regional Salvador, o toque de humor fica por conta
da Companhia de Teatro da ASES. Dirigido por Lika
Ferraro, o grupo é composto por Roberto Slomka, Car
los Eduardo Carvalho, Silvia West, Rita Pereira, Telma
Estrela, Eliete Andrade, Leonardo Nunes, João Pires e

Iraildes Santos. Em 2011, a companhia apresentou o
espetáculo “De ovo de cobra só sai sogra”, peça que
retrata com muito humor os conflitos de um empresá
rio à beira da falência, em crise familiar, próximo ao
desespero. No espetáculo seguinte, mais risadas com
“Um dia das mães muito louco”, peça com texto de

André Docky, encenada para os empregados do Serpro
em maio deste ano.
Além dessas duas peças, o grupo já realizou diversos
trabalhos com abordagem educativa e de conscientiza
ção, como por exemplo “Fume Zero”, que alertou as
pessoas sobre os malefícios do uso do cigarro e suas
consequências para a saúde. A repercussão foi tão boa
que o grupo recebeu convites para apresentar a peça
em outras empresas da capital baiana.
Para dar conta de todas essas atividades e ainda, é cla
ro, conciliar com o trabalho no Serpro, o apoio da fa
mília é fundamental: “Nossos ensaios são às terças,
após o expediente e, quando estamos mais perto da es
treia, temos que intensificar”, explica Roberto Slomka.
E por falar em família, a neta de Rita Pereira já fez até
uma participação especial em uma das montagens do
grupo. Também experimentando a alegria de se fazer
teatro, a filha de Silvia West vai apresentar, em setem
bro, uma versão do famoso musical “Grease” na esco
la. Já Carlos Eduardo destaca a sua “mãe coruja” como
ponto de apoio, sempre presente na plateia das apre
sentações do grupo. Sim, as famílias têm que continuar
apoiando mesmo, porque a companhia já está prepa
rando novos espetáculos: textos compilados de Boc
caccio e ainda uma adaptação de “O santo e a porca”,
um clássico de Ariano Suassuna.
Slomka destaca que “a comédia tem a grande vanta
gem de fazer pensar sem dor, sem esforço. A comédia é
mais democrática, pode abordar até mesmo tabus de
uma forma mais leve, mais simples e palatável para o
homem comum”. Um desafio e tanto. Como dizia
Bernard Shaw: "Morrer é fácil. Comédia é difícil".

"De ovo de cobra só sai sogra": diversão garantida com a Cia. de Teatro da Ases
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Um excolega na tevê
Trilhando por outra linha de comédia, o carioca Alex
Paim investe no standup. Nesse tipo de espetáculo, o
comediante tem apenas o microfone e sua criatividade
para, no palco, prender a atenção e conseguir o riso do
público. Influenciado na infância por Woody Allen, pe
lo grupo Monty Pithon e pelas revistas “Mad”, “Casse
ta Popular” e “Planeta Diário” (essas duas últimas
deram origem ao grupo Casseta & Planeta, redatores do
humorístico TV Pirata), Paim, como costuma ser cha
mado, nunca fez o papel “engraçadinho da turma”. Pelo
contrário, seus colegas de trabalho dizem que ele sem
pre foi bastante tímido. Seu talento fica evidente mes
mo é no palco, durante as apresentações.
Apesar da sua vocação crítica através do humor, Paim
afirma nunca ter ofendido o público com suas piadas.
Ele acredita que o standup tende a se consolidar, ultra
passando o modismo e fazendo uma espécie de “sele
ção natural”, em que os melhores sobreviverão e serão
integrados aos comediantes de outros estilos, como os
que fazem números com personagens e os contadores
de piadas. Após fazer vários espetáculos com os princi
pais grupos de standup comedy do país e escrever para
sites de humor, Alex Paim está se desligando do Serpro
para investir de vez na comédia: recebeu um convite
para, junto com outros humoristas, ser um dos redato
res do programa “Legendários”, da Rede Record.
O que mais espera Alex Paim? “Quero produzir para
internet, continuar fazendo shows, trabalhar bem na te
vê. Ou ganhar na loteria e largar tudo isso”, ironiza.
Boa sorte então, Paim. Mas, se ganhar mesmo na lote
ria e “largar tudo isso”, não se esqueça dos amigos,
pois eles não achariam graça nenhuma em “perder o
amigo e a piada” ao mesmo tempo...

"Sucesso no standup, Alex Paim aceita convite para ser roteirista na tv



Memória GPS | 9

O contato estreito também rendeu projetos interessantes no passado, voltados à
responsabilidade social, como o Projeto Conecta Cidadão, que oferecia introdu
ção à internet para o pessoal terceirizado que trabalhava nos clientes. Já a partir
de 2010, os esforços foram direcionados para a inclusão digital, atuando na insta
lação de telecentros, num raio de 400 quilometros em torno do Escritório, “le
vando o nome do Serpro para o interior do Estado”, salienta Marilza.
Outro orgulho da gerente de divisão é constatar a presença constante de emprega
dos, exempregados e familiares, mesmo de aposentados, nas comemorações de
fim de ano. “Mesmo com os colegas trabalhando fisicamente nos clientes, eles
não esquecem que somos todos Serpro. Isso é motivo de muita satisfação para a
equipe” ressalta uma comovida Marilza.

FOCO NO CLIENTE
Escritório de Ribeirão Preto tem tradição em atendimento

O Escritório de Ribeirão Preto tem duas constantes em sua história: situarse
sempre no centro da cidade e focarse, prioritariamente, no atendimento ao

cliente. Esse é o retrato delineado por Marilza Martins Mendes Garcia, da Supop,
que trabalha no local desde 1983.
Ela aponta que o Escritório começou um pouco antes de sua chegada, em 1979,
como núcleo de operações. Hoje, é o único ligado à regional São Paulo, mas na
quela década havia outras cinco representações do Serpro distribuídos entre o in
terior e o litoral paulista. Suas atividades, de início, eram o processamento
manual da documentação da Caixa Econômica Federal, da Receita Ferderal Bra
sileira, do Departamento Nacional de Trânsito.
Como em outros locais do Serpro, o processamento era a atividade forte da em
presa, recrutando três turnos de digitadores e intenso trabalho de cerca de duzen
tas pessoas. Esse cenário mudou a partir da década de 90. A informatização e a
ideia de reengenharia reduziram a equipe a vinte e poucas pessoas, número que
se mantém até hoje: seis empregados trabalham no Escritório do Serpro enquan
to dezenove colegas tem seus postos internalizados nos clientes.
“Extensão da casa”
São três os clientes do Serpro que têm sua rede administrada pela equipe vincula
da ao Escritório de Ribeirão: a Delegacia da Receita Federal, a Procuradoria da
Fazenda Nacional e a Delegacia de Julgamentos, também ligada à Receita Fede
ral. Segundo Marilza, a característica que pode ser apontada como mais impor
tante do Escritório é sua estreita relação com os clientes.
“Eles sabem que podem contar conosco sempre, seja para disponibilizar um
equipamento para videoconfêrencia, seja para fazer uma certificação digital”,
conta Marilza. Uma amostra do relacionamento estreito e respeitoso dos clientes
com o Serpro local se deu, segundo Marilza, quando representantes dos três cli
entes prestigiaram a cerimônia simples de inaguração do último Escritório.

Festa de fim de ano reúne equipe, familiares e excolegas
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mos pelas ruas e passarmos por cima de cadáveres”,
lembra. “Mas eu tinha uma esperança, que era fazer
dali um lugar melhor para as pessoas”. Porém, o so
nho de criança quase desapareceu quando Binho
transformouse em adolescente rebelde. “Minha re
volta começou com um constrangimento na escola.
A professora me humilhou porque eu não tinha um
livro, que ela tinha pedido para comprar. Meu pai
gastava o pouco que tínhamos com festas. Fiquei
com muita raiva dele”, lamenta.

ATITUDE CIDADÃ
Conheça os projetos dos concorrentes
ao prêmio do Coep“Para nascer um novo Brasil, humano, soli

dário, democrático, é fundamental que uma
nova cultura se estabeleça, que uma nova economia
se implante e que um novo poder expresse a socieda
de democrática e a democracia no Estado”. Com es
sas palavras, o sociólogo Herbert de Souza, o
Betinho, descrevia a sua motivação para o trabalho.
Betinho faleceu há 15 anos, mas seu legado continua
vivo e deu nome ao prêmio que o Comitê de Entida
des no Combate à Fome e pela Vida (Coep) realiza
anualmente. A iniciativa valoriza pessoas que pro
movem a cidadania no dia a dia.
O Coep é uma rede nacional de mobilização social
que, fundado em 1993, conta hoje com cerca de 8
mil colaboradores e com o apoio de mais de 11 mil
instituições. O Serpro é uma das instituições que
contribui ativamente para o comitê, através de seu
programa de Responsabilidade Social e Cidadania.
Ísis da Silva, da Supgp/Gprjo, representa o Serpro
mensalmente nas reuniões do comitê do Coep, no
Rio de Janeiro. Ela indicou George Cléber, o Binho,
para representar a empresa no Prêmio Betinho, que
começa a ser votado pela internet, a partir de agosto.
“Eu indiquei o Binho porque ele é daqueles que não
deixam para depois. E, desde que eu conheci, fiquei
impressionada com o trabalho que ele desenvolve”,
comenta Ísis.

Humilhação foi gatilho para transformação
A surpresa de Ísis foi com o Centro Cultural a Histó
ria que eu Conto (CCHC), projeto que Binho conduz
no Complexo Vila Aliança, em Senador Camará, zo
na oeste do Rio. Morador da região, que já foi consi
derada uma das mais violentas do Rio, Binho explica
como começou a história do CCHC.
“Eu nasci na Vila Aliança e desde criança, vi muita
gente que não gostava dali, pois era comum andar

Ísis indicou Binho para representar o Serpro no Prêmio
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Após a repreensão na escola, Binho desistiu dos es
tudos, viveu a fase da rebeldia, mas o sonho do me
nino voltou à tona aos 18 anos. “Criei uma biblioteca
comunitária na Vila Aliança, que foi o embrião do
centro cultural que somos hoje”. Na época, conse
guiu resgatar o irmão mais novo Jeferson, que tam
bém vivia a fase rebelde e já estava tentando contato
com o mundo do crime. “A ideia salvou meu irmão,
mas não consegui isso sozinho. Ele também foi in
fluenciado pelo Samuca”.
Samuca, apelido de Samuel Muniz, é o mais velho
dos três e conheceu os irmãos quando terminou de
cumprir pena de sete anos no presídio. “O Samuca
foi um dos bandidos mais procurados do Rio na dé
cada de 1980. Cometeu diversos roubos, sequestros e
sofreu bastante quando esteve preso. Foi lá que de
cidiu reconstruir sua vida quando saísse”, explica
Binho. Samuca conheceu Jeferson e, junto com Bi
nho, começaram a transformar para sempre a vida do
complexo.
Quem faz o bem não tem noção do bem
que fez
Depois da biblioteca, os três incrementaram o proje
to, transformandoo em centro cultural. Hoje, con
tam com dezessete pessoas, que se distribuem entre a
manutenção da biblioteca e as diversas oficinas de
música, teatro, artes plásticas e diversas manifesta
ções artísticas, que atendem a cerca de 400 mil mo
radores da região.
Após quatro anos da criação do CCHC como existe
hoje, Binho comenta que não consegue mensurar
quantas pessoas já tiveram a vida transformadas. “O
Dom Hélder Câmara dizia que a pessoa que faz o

bem nem sempre tem a noção do bem que fez”, cita.
Mas Binho já sabe que não está entre os finalistas
para a edição 2012 do Prêmio Betinho. De acordo
com Ísis, “ele é a indicação do Serpro, mas outras
empresas também trouxeram representantes, que
acabaram vencendo para concorrer ao prêmio”. Bi
nho chegou entre os sete finalistas do Rio de Janei
ro, mas o comitê escolhe somente três de cada
Estado para serem votados pelos internautas. Enten
da como funciona a escolha no quadro ao lado.

Ela também quase chegou lá
Quem também esteve entre os sete e perdeu a vaga
na final foi a catadora Zilda Barreto, pelo projeto da
Cooperativa de Catadoras do Morro do Alemão
(Coopcal). Ela conta que quem teve a ideia inicial
foi o filho, na época com cinco anos. “Era um dia de
chuva. Meu filho estava com fome, chegou e disse:
'Mamãe, hoje não tivemos dinheiro nem para almo
çar'. Aquilo me doeu demais, só uma mãe sabe o que
é esta dor, e ele, sempre otimista, disse que não ía
mos passar mais fome, que nós íamos catar lixo”,
conta, entre lágrimas.
Zilda relutou, mas acabou aceitando a sugestão da
criança. “Quando ele me disse aquilo, acordei para a
situação em que eu estava: mulher, preta, pobre, ve
lha, gorda, desempregada, morando em um lugar
massacrado pela mídia, com filho passando fome e
meu marido morrendo de tuberculose na cama”.
Evangélica, Zilda afirma que Deus a chamou através
de seu filho e, que por isto, resolveu arriscar.
Passados quase 15 anos, Zilda hoje vive em uma ca
sa melhor no Complexo do Alemão. A cooperativa já
conta com inúmeros colaboradores e ela participou
como oficineira da Rio +20, realizada mês passado.
“Fiquei honrada com o convite, pois eu trabalho pa
ra todas as pessoas, eu limpo o planeta”, conclui.
Na página a seguir, você conhece os três indicados
do Rio de Janeiro.

Vote no Prêmio Betinho a partir de
9 de agosto:
http://www.coepbrasil.org.br/premiobetinho/
publico/realizarVotacao.aspx
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A favorita para receber a edição 2012 do prêmio é
Irmã Elci. Freira há quase 50 anos, ela dedicase ao
resgate de moradores de rua e sua reinclusão na so
ciedade desde 1979. Duas décadas depois, fundou a
Associação Solidários Amigos de Betânia (Asab), que
já ajudou mais de 1500 pessoas nestes 13 anos.

João José é um dos egressos do lar de Betânia, onde
atua hoje como voluntário. “Morei muitos anos na
rua e Irmã Elci me resgatou. Arrumei uma namorada,
adotei as três filhas dela e tivemos mais uma há três
anos”, comemora.

Elci comenta que a fase mais complicada de seu tra
balho foi durante a realização da Cimeira, em 1999.
“Naquele ano, a prefeitura do Rio saiu espancando
moradores de rua, afastandoos, numa operação de
'limpeza' da cidade para a chegada das delegações es
trangeiras”, lembra. “Fui para rua apanhar com eles”.

Deise Lúcia
Associação São Martinho

Outro finalista é o aposentado Nélio de Oliveira, que
há 11 anos conduz a “Escola de Percussão da Provi
dência”, no morro homônimo, localizado no centro
da capital fluminense. Utilizando o quintal da frente
da sua casa, Nélio já chegou a lecionar para um grupo
de 96 alunos de uma única turma. “Viramos uma es
cola de samba mirim e já desfilamos no carnaval cari
oca”, conta, orgulhoso.

E o dinheiro para manter o projeto? Basicamente do
ações. Mesmo assim, Nélio comemora que está ti
rando crianças do contato com a criminalidade e
gerando mãodeobra para o carnaval. “Nós pegamos
instrumentos quebrados das escolas de samba e
reformamos. Além disto, também reciclamos fantasi
as usadas”.

De acordo com ele, “uma fantasia de baiana dá para
fazer roupa para 10 crianças brincarem”, divertese.

Irmã Elci
Solidários Amigos de Betânia

Nélio de Oliveira
Escola de Percussão da Providência

A última finalista, Deise Lúcia, atua no morro do Jura
mento. Há 23 anos, trabalha na Associação Beneficen
te São Martinho como cozinheira. “Me incomodava
ver tanta comida desperdiçada diariamente”, explica
Deise, que foi entender a raiz do problema. “Percebi
que colocavam a mesma quantidade para todas as cri
anças. Só que umas têm mais fome que outras”.

Ela então propôs treinamento de reeducação alimen
tar. “Demorou, mas as crianças aprenderam e diminuiu
o desperdício”. Porém, como elas começaram a esco
lher suas refeições, Deise afirma que foi necessário fa
zer receitas diferentes para atrair a atenção.

“O sucesso foi tanto que comecei a dar aulas para
mães interessadas em reproduzir as receitas”, conta.
O final da história: Deise eternizou algumas de suas
receitas no livro “Cozinha esperta”, que lhe garantiu a
vaga na final.




