
• PROJETO CONCRETO E
SUSTENTÁVEL
Colegas gaúchos constroem
casa a base de garrafas pet

• PAIS EM DOSE DUPLA
Eles assumiram a guarda dos
filhos e contam como vivem a
experiência
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A gente se encontra aqui!

• NO CENTRO DO BRASIL
Escritório de Campo Grande
prima pela versatilidade

DDIIGGAA LLÁÁ,, TTEELLLL,, TTIIOO PPIIZZZZAA??
Colegas são mais conhecidos pelo apelido do que pelo próprio nomeColegas são mais conhecidos pelo apelido do que pelo próprio nome
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CODINOME NO CRACHÁ
Colegas são tão conhecidos pelo apeli
do que o levam no crachá

E xperimente ir à sala do malote no Horto, na Regi
onal Rio de Janeiro, e perguntar pelo Luiz. Certa

mente vão dizer que não tem ninguém ali com esse
nome. Tente chamar pelo Luiz Alves. Provavelmente, a
tentativa também será frustrada. Agora, pergunte pelo
Ducha. Aí, sim!
Luiz Alves, ou melhor, o Ducha, explica que seu apeli
do não surgiu na empresa. Veio de casa. “Tenho oito ir
mãos, todos são Luiz. Eu sou Luiz Alves, tem Luiz
Alberto, Luiz Carlos, Luiz Fernando... e por aí vai”. E
irmã? “Tenho uma, chamada Josefa. Mas seria melhor
se fosse Luíza”, brinca.
Na família de Ducha todos têm codinome. “Família
grande e todo mundo com quase o mesmo nome, é nor
mal um monte de apelidos”. O dele nunca o incomo
dou. Ducha adora seu apelido, mas a origem ele não
revela. “Até hoje, escuto piadinhas do tipo: 'Ah, fui no
posto e vi você lá. Quem abastecia, ganhava uma ducha
grátis', fora os trocadilhos com marcas como Lorenzet
ti”, divertese.
O apelido chegou ao Serpro logo nos primeiros meses.
“O meu setor tinha um monte de Luiz. Aí, cada um foi
ganhando seu apelido. Foi então que eu contei que o
meu era Ducha. E pegou”. E há 34 anos tem sido assim.
“Tem muita gente das antigas que desconhece até hoje
meu nome”, brinca o colega, que é identificado no cra
chá pelo apelido.

Várias versões, mas a correta ninguém lembra
Em São Paulo, uma brincadeira de setor rebatizou Air
ton Guimarães. Em um dos ritos de descontração na sua
área, a Supde, os empregados resolveram criar apelidos
com nomes de bichos para cada integrante da equipe. O
mais curioso é que nenhum deles pegou, exceto o dele.
Se foi apelidado assim porque é grande ou pelo jeito
que corre, ninguém sabe. O fato é que Bezerro gosta de

ser chamado assim, e até o chefe usa o apelido. Por
coincidência, o colega tem o sobrenome Carneiro.
Outro jeito de chamar curioso é o do colega Márcio Jo
sé Quedinho, também da área de desenvolvimento em
São Paulo. Ele é o Tio Pizza. Na memória popular, a al
cunha é decorrente do hábito de pedir uma “redonda”
para o grupo em horas extras nas priscas eras de alta

Luiz Alves, ou melhor, o Ducha é conhecido assim há 34 anos no Serpro
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produção da empresa. Porém, o entrevistado revela, e
surpreende, dizendo que não conhecia essa versão e
nem tem a lembrança de como ganhou esse apelido.
Menciona que os irmãos o chamavam de Pizza. Em de
corrência, os sobrinhos passaram a chamálo de Tio
Pizza. No Serpro, o tratamento diário varia entre Tio,
Quedinho, Pizza e Márcio, mas no crachá “Tio Pizza”
está assumidíssimo.

Até o marido adotou o apelido
Maria do Socorro Prado trabalha na Supop de Belo Ho
rizonte e também assumiu, no crachá, o apelido que ga
nhou. Você consegue deduzir o apelido dela? É fácil.
Ela é conhecida como Help.
A associação da expressão em inglês com o sobrenome
é simples e direta, mas o apelido pegou tanto que Maria

do Socorro optou por usar "Help" no crachá. Tudo co
meçou em 1978, quando ela entrou no Serpro. "Minha
colega, Conceição Siuves, que hoje já está aposentada,
começou a me chamar só de Help. Logo nos tornamos
grandes amigas e o apelido foi se espalhando. Hoje até
meu marido me chama de Help", conta sorrindo.
Socorro se identifica bastante com o apelido. "Eu gosto.
Acho que é bom e me faz bem. Sinto que tem a ver co
migo, pois estou sempre pronta a ajudar e atender os
outros com muita boa vontade, seja no trabalho aqui no
Serpro, ou seja no dia a dia mesmo", completa.
De Piteuzinho a Tell
Socorro não foi a única que ganhou apelido em outra
língua. Sérgio Peixoto Mendes, da Supsc, em Porto
Alegre, também ganhou um apelido “meio americani
zado”, segundo ele. Mas ele adianta, que a história do
apelido é longa.
A avó foi incisiva: desde que o menino era muito peque
no não o chamava de outra coisa senão de pitéu, piteuzi
nho... e daí a chamar só de “Téu” foi um pulo. Assim,
Sérgio cresceu tendo esse apelido como referência.
Ali pelos seis, sete anos, começou a escrever e se
autodenominou Téo. Mas, ao entrar na faculdade de fi
losofia, reconsiderou a grafia. “Descobri que Téo signi
ficava Deus, em grego, e resolvi mudar o modo de
escrever. Só que as opções tinham problemas: Téu pa
recia fazer referência ao pronome 'teu'; e Tel ficava es
tranho, parecendo a abreviatura de telefone. Assim me
decidi por Tell com dois eles, ainda que meio america
nizado – pelo menos o sentido de dizer, de chamar, é
interessante”, explica ele, que preserva o crachá com o
apelido Tell.

Maria do Socorro, a Help, faz jus ao apelido: gosta realmente de ajudar
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Por toda a vida
Tell deve o apelido à sua avó e Maria do Carmo Barros,
da Supgp da Regional Fortaleza, deve o seu a um tio. Já
sabe de quem a GPS está falando? Da Binha!
“Todo mundo me chama de Binha, que é o apelido que
ganhei antes mesmo de ser registrada”, conta ela. “As
sim que nasci, um dos meus tios disse que eu era branca
que nem binhoca, um tipo de farinha de mandioca do
Ceará. Aí o Binhoca virou Binha”, explica.
Com o tempo, o apelido virou algo tão natural que às
vezes até a família esquecia o seu nome de batismo.
“Na época do colégio e da faculdade, os amigos liga
vam lá em casa, pediam para falar com Maria do Carmo
e quem atendia dizia que não tinha ninguém com esse
nome”, lembra. “O Binha veio do berço e me acompa
nhou na escola, no trabalho. E nunca me incomodei

Chico Bento: apelido "pegou" no cursinho

com isso, pelo contrário, adoro meu apelido”, orgulha
se. Ela também assumiu o codinome no crachá.
“Poderia falar com o Francisco?”
Na Regional Recife, Luís Ricardo Celestino de Souza,
da Supde, também é bem mais conhecido por seu codi
nome. O crachá ele disse que perdeu, mas garante que,
quando refizer, vai colocar o apelido de novo: Chico
Bento. Sim, o do gibi de Maurício de Sousa.
Ele explica que ganhou o apelido desde os tempos de
cursinho prévestibular, por ter uma aparência muito
semelhante à do personagem. “Meu cabelo molhado fi
cava espetado igualzinho ao do Chico”, explica. De
pois, a brincadeira continuou na faculdade e o
reencontro, no Serpro, com alguns colegas de lá garan
tiu a longevidade do codinome.
Como não poderia deixar de ser, existem diversas his
tórias engraçadas em torno do assunto. “Uma vez um
novato chegou aqui no setor procurando por Francisco
Bento, achando que seria o meu verdadeiro nome”, di
vertese Luís, ou melhor, o Chico. “Ele disse que cha
mou pelo Francisco, porque não tinha intimidade para
chamar de Chico”, ri.
Teve até “Diga lá”
Apelidos não faltam no Serpro. Abreviações, caricatu
ras, semelhança com celebridades são motivos de sobra
para identificar pessoas com características diferentes.
Mas as alcunhas têm, pelo menos, um elemento em co
mum: o bom humor.
Se não fosse esse ingrediente, algumas pessoas não as
sumiriam seus codinomes, como os colegas de São
Paulo: Roberto Bizare, que virou "Andorinha" porque

"voava" rapidinho de um lugar pra outro, sem pousar,
como o pássaro; Antônio Carlos, que desde 1979 está
sem raspar os pelos do rosto e por isso é conhecido co
mo "Barba"; e Luiz Carlos de Castilho, mais conhecido
como Coroné, por causa do nome da sua cidade natal,
Coronel Macedo.
Em Porto Alegre, um colega que tinha cabelos encara
colados como os de Birobiro é até hoje conhecido por
esse apelido. Já no Rio de Janeiro, Borer (Antônio Car
los dos Santos Reis), Tucano (Cláudio Carvalho de Fa
rias) e Paquetá (Eduardo Kaufmann Berrio) também
fazem parte do grupo. No Rio, aliás, outro colega, que
saiu nas APA de 2011, é um bom exemplo para ilustrar
essa matéria: Eugênio Primo, nome verdadeiro do “Di
ga lá”. O apelido, que figurava no crachá, surgiu porque
ele sempre respondia “Diga lá” quando chegava nos
ambientes ou era chamado. Haja criatividade!

Binha: da farinha de mandioca
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PATERNIDADE
A TODA PROVA
Colegas que assumiram a criação dos
filhos contam como é esse desafio“Foi um susto. Em dois dias, tive que apren

der a fazer de tudo: lavar, passar, preparar a
comida do jeito que gostavam...”, relembra Antônio
Edilson Carminho, que ganhou a guarda de um filho de
oito anos e de uma filha de nove, em 1994. Lotado na
Supga da Sede, Antônio Edilson é um dos cinco pais
que foram indicados pelos amigos à GPS, por terem
assumido a guarda dos filhos. Pais que encaravam uma
lista generosa de tarefas domésticas e a responsabilida
de por todas as decisões miúdas do dia a dia.
O colega de Brasília ressalta que teve grande apoio da
avó das crianças, que morava perto. Mas a exesposa
fazia muita falta no dia das mães e na hora da bronca.
“As crianças não tinham para quem recorrer, era só eu
mesmo”, explica.
Hoje, após toda essa experiência, Edilson acha que o
carinho das crianças aumentou: “você vira o herói dos
seus filhos. É como se eles fossem mais seus”, derrete
se . Casado novamente, ele teve outra filha e continua a
ser um pouco paimãe: “é que minha atual esposa
estuda para concursos públicos. Então, como já aprendi
a fazer de tudo...”. Edilson deixa um conselho para
quem tem crianças pequenas: “aproveitem enquanto
podem brincar com eles. Filhos, a gente tem por toda
vida; mas, crianças, só por um período bem curto”,
ressalta o colega.

E é na mesma Supga de Brasília que encontramos ou
tro colega que assumiu a criação das filhas: há sete
anos, Pollyanna, então com 17, e Pollynne, com 14, re
solveram permanecer com Manuel Mota da Silva Fi
lho. Tarefas de casa não foram problema: “eu já sabia
fazer de tudo”. Mas mesmo assim Manuel também se
sentiu desafiado “eu pensei que não ia dar conta”, diz.

Hoje ele avalia que deu conta, sim. Acredita que as du
as meninas talvez “se abrissem mais” com uma figura
feminina, mas a relação entre os três é estreita. Aparece
até um pouco de ciúme: “elas namoram, tem a vida de
las, mas às vezes reclamam da atenção que dou para
minha namorada”, divertese. Mas nada que uma boa
conversa não resolva, ressalta ele.

Manuel, de Brasília: relação estreita com as duas filhas
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Tarefa das grandes
Ter filhos é uma decisão que entrega um caminhão de
responsabilidades, em qualquer situação. Mas o depoi
mento dos pais que assumem a guarda das crianças
chama a atenção por destacar a mesma ideia: sempre se
fala em desafio. “Foi o maior da minha vida”, diz Lou
rival de Souza Pinheiro, da Supgs de São Paulo. No
processo de separação, ele se dispôs a ficar com as cri

anças, que também optaram por morar com ele. Na
ocasião, o menino estava com 16 anos e as meninas
com 14, 12 e 8 anos.
“Desde que nasci, moro no mesmo bairro e muitos de
meus familiares ainda estão na vizinhança. Esses rela
cionamentos foram essenciais nos dois primeiros anos
da separação, os mais difíceis”, lembra Lourival. A

união familiar foi determinante nessa fase, segundo ele:
“os filhos mais velhos me ajudavam a cuidar dos mais
novos quando tinha que sair para o trabalho, inclusive
durante os plantões que ocorriam em finais de sema
na”, detalha.
A questão que mais o desafiou relacionavase à criação
de três filhas. O que fazer diante das dúvidas femini
nas? Lourival contou com a família, que estava sempre
atenta e exerceu papel chave nesse aspecto: “hoje, com
todos maiores de 20 anos e encaminhados na vida,
considero que venci parte desse desafio. Porque minha
tarefa com eles ainda não terminou”.
Dicas de carro e de cozinha
Já o colega João Batista dos Santos, da Supop de For
taleza, ficou viúvo há seis anos, quando os filhos “já
estavam grandes”: Rafael tinha 19 anos e Camila, 20. A
perda da esposa teve o impacto que se pode imaginar.
Mas em termos de rotina doméstica, as coisas foram
mais tranquilas, porque João, em vez de somente divi
dir as tarefas com a esposa, sempre assumiu a maior
parte delas. “Eu dizia à minha esposa que só precisava
dela para lhe dar carinho”, conta João.
“Tínhamos empregada em casa, mas no final de sema
na quem ia lavar a louça era eu, e com o maior prazer.
Minha mãe me ensinou tudo. Até o botão caído da rou
pa dos meninos sou eu quem costuro”, diz o colega.
Assim, é comum que o filho Rafael, hoje morando em
Palmas (TO) para cursar medicina, ligue para o pai e
pergunte tanto sobre manutenção do carro quanto como
“fritar um ovo direito”, brinca o colega. “Somos, os
três, muito ligados”.
A falta da figura feminina em casa foi sanada com uma
disposição total de entender o mundo das mulheres.

João, de Fortaleza: disposição para entender o universo dos filhos
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Aos domingos, o paizão se entrega a uma das ativida
des que mais lhe agradam: “longe de querer ser um
‘chef’, uma das atividades que me proporciona mais
prazer é a de cozinhar, principalmente quando a clien
tela são as pessoas que mais amo neste mundo”, exalta
se. Nessas horas, ele conta com a assistência dos filhos,
“o que torna a atividade ainda mais prazerosa. Depois,
é só nos deliciarmos com os resultados em meio a
brincadeiras e conversas do que rolou na semana, sem

“Todas aquelas coisas que normalmente a mãe acom
panharia, eu assumi”, diz João, referindose desde a
compra de roupas e peças íntimas até a preocupação de
acompanhar o uso de métodos anticoncepcionais. “En
tão, tudo que é 'de mulher' eu sei”, divertese. “É claro
que por enquanto eu não vivo a minha vida completa
mente, tenho pouco tempo, por exemplo, para passear,
namorar. Acumulando com o trabalho, minha tarefa de
'pãe', o pai que é também mãe, ainda me exige bastan
te. Mas é tudo muito gratificante. E é uma experiência
que me engrandece”.
Porto Seguro
Aluizio Fernandes Filho, da Supde de Belo Horizonte,
assumiu a criação dos quatro filhos, há 11 anos, quando
se separou. A princípio, todos os filhos decidiram
morar com ele, Danielle, Monique, Matheus e Camila,
a mais nova. Um pouco depois, Monique resolveu ir
morar com a mãe, na cidade de Varginha (MG).
Atualmente, Camila também não mora com o pai, pois
está cursando faculdade em Alfenas, também em Mi
nas Gerais.
O colega descreve que sua primeira preocupação quan
do a filha mais velha nasceu “foi ter um ser humano
em minhas mãos para ensinar os caminhos corretos a
serem seguidos, mostrar a estrada da felicidade e apre
sentar o amor como base para a vida. E essa responsa
bilidade, trago para o presente, mantendome firme na
educação de todos eles”, ressalta Aluizio.
O início da situação de ser meio paimãe levouo à re
flexão. “Eu me vi com toda essa carga e resolvi que a
melhor forma de passarlhes tudo o que eu havia
aprendido era apresentarlhes a vida, não com atitudes
superprotecionistas mas, sim, dandolhes a liberdade,
mas com muita conversa e transmissão de confiança.

esquecer da que está por vir. São momentos singulares
que faço questão de citar porque contribuem para es
treitar nossos laços”.
Em uma dessas reuniões, há três anos a filha de Aluizio
disselhe algo que ficaria marcado. “Papai, você é o
nosso porto seguro, nossa fonte de amor. E confiamos
muito em você!". “Nunca esquecerei essas palavras”,
relembra, emocionado.

Aluizio, de BH, assumiu a criação de quatro filhos há 11 anos



Memória GPS | 8

também às áreas de administração do Serpro. "Hoje
nós mantemos 33 circuitos, atendemos 30 redes, 996
estações de trabalho e contamos com serviços em 18
municípios do estado", enumera Cirilo.
De acordo com o colega, o fato mais marcante na
história do escritório de Campo Grande foi a con
quista de um endereço próprio, o que garantiu mais
reconhecimento e autonomia à representação do
Serpro em Mato Grosso do Sul. "O escritório foi
fundado em 1979 e iniciou suas operações nos me
ses seguintes, em 1980. Mas a grande mudança
ocorreu em outubro de 2005, quando saímos de den
tro das instalações do Ministério da Fazenda, nosso
cliente. A alteração foi um marco para a consolida
ção da nossa identidade e para a afirmação da marca
Serpro no estado", recorda o chefe do escritório.

“UMA
MINIRREGIONAL”
Para clientes locais, colegas da Supop
representam o Serpro como um todo

I nstalado no décimo andar do número 1789 da rua
Dom Aquino, no centro da capital sulmatogros

sense, o escritório do Serpro de Campo Grande se
destaca “pela dinâmica de seus empregados, que se
dedicam à missão da empresa com extrema versati
lidade”. Essa é a opinião de Francisco Luiz Rodri
gues Cirilo, chefe da Divisão de Administração de
TIC do escritório.
"O que acho interessante enfatizar é a complexidade
do nosso trabalho, pois somos, na realidade, uma
minirregional. Os clientes não nos enxergam como a
Supop, e sim como o Serpro, essa instituição impo
nente e referência de inteligência no governo”, de
clara Francisco. “Portanto, temos que estar sempre
prontos para atender a todo tipo de demanda, seja de
clientes internos ou externos, seja de governo, ou ju
rídica. O Serpro é nossa identidade", explica.
Contando atualmente com 21 empregados, 11 dentro
do escritório e dez distribuídos nos clientes, além de
mais 42 PSEs (Pessoal em Serviço Externo), a re
presentação do Serpro em Mato Grosso do Sul atua
de forma mais específica com administração de re
des, videoconferência, certificação digital e admi
nistração de circuitos de dados, atendendo a todas as
áreas de negócio da empresa e prestando serviços

Você Sabia?
MS faz fronteira com dois países
O Mato Grosso do Sul foi criado pela Lei Comple
mentar de 11 de outubro de 1977 e instalado em 1
de janeiro de 1979. O Estado fica localizado ao sul da
região CentroOeste e faz divisa com dois países, a
Bolívia (oeste) e o Paraguai (oeste e sul).

O Serpro também atua nesses limites do país, onde
faz a administração das redes das inspetorias da Re
ceita Federal do Brasil. "Estamos presentes em qua
tro pontos da fronteira com o Paraguai e em mais um
ponto da fronteira com a Bolívia", completa Cirilo.

Cuiabá:começo de operações em 1980
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GARRAFAS CHEIAS DE CIDADANIA
Construção de casa a base de pets concretiza possibilidades
sustentáveis

O interesse de dois colegas pelas questões ambientais está tomando forma. E a
forma é de uma casa feita basicamente com garrafas pet. José Luis Rodrigues

de Freitas Iserhard, conhecido como Cachoeira, fez o projeto e Cleber Lussana Sana
é quem gerencia a obra.
A construção da casa sustentável, localizada na sede de um grupo de escoteiros da
Restinga, região da Grande Porto Alegre, iniciou na Semana do Meio Ambiente. Es
coteiros e voluntários trabalham aos sábados, em regime de força tarefa. “Estamos
realizando o projeto por preocupação ambiental. O objetivo é disseminar uma visão
ecológica pondo em prática ações ambientais com os jovens” explica Cleber.
“Como um jogo de Lego”
Uma mistura chamada solocimento, feita de terra arenosa com argila e 10% de ci
mento preenche as garrafas por dentro e dá liga por fora. “A construção é como um
joguinho de lego. A pet faz o papel do tijolo. A cada três fileiras de pet, colocamos
uma junta de solocimento e um ferrinho de construção” explica Cachoeira. Segundo
o engenheiro, um “sanduíche” de malha de bambu cobrirá as paredes para não permi
tir o deslocamento das garrafas para fora ou para dentro. A estrutura do telhado tam
bém será feita de bambu, coberta por telhas feitas de garrafas pet recortadas. “Mas o
grande detalhe é a união de uma parede com outra. Criamos colunas circulares feitas
de pets pequenas com as tampas voltadas para o centro”, orgulhase.
Não seria uma construção sustentável sem o reaproveitamento de água. Uma calha de
bambu levará a água da chuva até um reservatório. Dentro da casa, o bambu também
faz o papel de canos e o material será utilizado inclusive na fabricação das torneiras.
Caixas abertas de Tetra Pak no telhado garantirão o conforto térmico.

Vaquinha
O custo da construção é baixo em função do reaproveitamento de materiais. Uma
vaquinha está sendo feita para arrecadar R$ 900,00 necessários para a compra de ci
mento, ferro, cal e areia. O bambu e as pedras utilizadas para a fundação estavam dis
poníveis no terreno. Portas e janelas serão reaproveitadas de demolição. Pelas contas
de Cleber, serão necessárias 3.010 garrafas pet e 272 caixas de leite (Tetra Pak) para
terminar a obra.
A ligação dos dois colegas com as questões ambientais vai além do projeto da casa de
garrafas. Cachoeira é engenheiro e seu doutorado, na área de engenharia de materiais,
abordou a questão do reaproveitamento. Cleber faz parte da comissão de coleta sele
tiva solidária da Regional Porto Alegre. Para o futuro, os dois têm projeto de realizar
outra obra sustentável na Afuspa, a associação dos empregados locais.

Casa sustentável: paredes à base de garrafas pet cheias de solocimento

Veja as fotos da construção:
http://www.acaoambientalrs.blogspot.com.br/p/casadepet.html




