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NOS PASSOS DA
CORRIDA
De norte a sul, atletas do Serpro
compartilham benefícios a cada
quilômetro percorrido

E ntrar em movimento, emagrecer, ganhar condi
cionamento físico ou fazer amigos, seja qual

for a motivação, a corrida é uma das melhores op
ções para todas elas. Tratase de um esporte simples
e acessível, que demanda baixo investimento, e com
alto grau de independência, pois pode ser praticado
em inúmeros tipos de terreno, das pistas profissio
nais às ruas perto de casa.
A atividade tem ganhado cada vez mais adeptos em
todo o país, que experimenta a proliferação de pro
vas amadoras em todas suas grandes cidades. E no
Serpro não é diferente. A empresa conta, em seus
quadros, com centenas de atletas, mulheres e ho
mens, cada um vitorioso à sua maneira. Alguns se
superam na maratona (42km), outros têm rotina pe
sada de treinos voltados para competições internaci
onais, muitos correm nos grandes circuitos de rua
que reúnem de mil a 20 mil atletas inscritos.
Como começaram a correr? As causas são as mais
variadas e as histórias são bem interessantes. Mas
todos tem em comum duas coisas. A primeira se re
sume aos significativos benefícios à saúde que a
prática favorece aos adeptos. A segunda é a satisfa
ção que o exercício proporciona. De acordo com os

Leandro Lyra (segundo, da esq. para a dir.), da Cogti,
lidera cerca de vinte corredores da regional Rio, que
vêm tentando conciliar pelo menos uma corrida
mensal com suas agendas. "Participamos da Meia Ma
ratona Internacional, Circuito Rio Antigo, Eco Run e a
última corrida foi o Circuito das Estações Primavera,
realizada em setembro", conta ele, que aproveita pa
ra divulgar a Corrida das Academias Caixa, que será
realizada em 18 de novembro.

O grupo faz parte do projeto "Esporte na prática",
que pertence à Ases carioca, onde Leandro está co
mo diretor de benefícios. "No início, não tínhamos
um ponto de encontro. Hoje temos barraca e o apoio
de um funcionário da associação no local do evento",
explica. De acordo com ele, um dos objetivos da
Ases com esse projeto é buscar parceria com o Ser
pro no tema Qualidade de Vida. "Gostaríamos muito
que o Serpro nos apoiasse e incentivasse outras inici
ativas da mesma linha". Está dado o recado.

especialistas, além de fortalecer o coração e pul
mões, exercícios como a corrida liberam substân
cias analgésicas, um mecanismo natural que per
mite sustentar a prática de esforço por muito
tempo. Entre essas substâncias está a endorfina,
conhecida por proporcionar uma sensação de pra
zer e bem estar.
Cuidados
Mas os mesmos especialistas são enfáticos em
alertar sobre a necessidade de acompanhamento
profissional para iniciar e manter qualquer ativi
dade física. Avaliação médica é um requisito obri
gatório para quem não quer correr riscos com a
saúde. O fortalecimento muscular ajuda a evitar
lesões. E o planejamento de um treinador pode ser
fundamental para superação de limites. Mas cada
um a seu tempo e de acordo com o envolvimento
no esporte.
Conheça algumas das histórias que temperam com
velocidade, força, resistência, agilidade e equilí
brio o dia a dia de muitos colegas do Serpro. Elas
podem ser a inspiração que faltava para que você
também experimente os primeiros passos nesse
viciante esporte.

Rio de Janeiro
Esporte na prática
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Henderson Veiga de Oliveira, da Supde de Belo Hori
zonte, começou a correr há 20 anos em busca de me
lhorar sua performance em outro esporte. "Sempre
gostei de futebol, mas nunca fui um bom jogador. Ten
tava superar a falta de intimidade com a bola com mui
ta correria dentro das quatro linhas. Foi para melhorar
meu preparo físico em quadra que iniciei os treinos de
corrida. Hoje corro por puro prazer", afirma o colega,
que se especializou em provas de longa distância.

Dentre as provas que participou, Henderson destaca
duas maratonas, uma em Porto Alegre (foto) e outra
em Belo Horizonte. "Durante a prova, um turbilhão
de emoções passa por sua cabeça. Você alterna mo
mentos de euforia, pelo fato de estar participando de
algo tão desafiador, com momentos de pura depres
são, quando se questiona sobre o propósito de ta
manho esforço e desgaste. Apesar de ter concluído
as maratonas que participei com tempos que julgo
insatisfatórios, guardo momentos fantásticos de cada
uma delas", comenta.

Mais que um corredor, a regional Recife tem um "ho
mem de ferro". Carlos Henrique Alexandria pratica
Triathlon, esporte que une natação, ciclismo e corrida.
Em 2012, ele participou de seu primeiro Ironman, no
qual nadou 3,8 km, pedalou 180 km e correu mais
42,1 km, tudo isso sem parar. "Foi uma experiência
fantástica, que leva ao auto conhecimento profundo".
Também marcante foi o Campeonato Mundial de Tri
athlon de Longa Distância, em 2011, na Alemanha. Se
gundo Carlos, este percurso foi muito mais desafiador:
o lago onde nadou estava a 18º C e duas montanhas
no percurso de ciclismo obrigaram os competidores a
uma variação de altitude de mais de 2000 metros.

A próxima meta de Carlos é classificarse para o Mun
dial de Longa Distância em 2013, dessa vez, na França.
Para isso, ele adota uma rotina de treino bem puxada e
com acompanhamento de profissionais. Carlos afirma
que influenciou várias pessoas não só a correr, mas a
praticar todas as 3 modalidades do Triathlon. Que tal
começar também?

O colega Jean Marcel Weber não vive sem exercício.
Nascido em Santa Rosa/RS, na fronteira com a
Argentina, ele se lembra sorrindo do quanto curtia
jogar futebol com os amigos, na rua, quando tinha
uns 12 anos. Passados outros 26, o hoje analista da
Supgf continua tendo na atividade física uma fonte de
prazer e, agora, também uma válvula de escape.
"Gosto de sair na hora do almoço para fazer alguma
atividade que quebre mesmo a rotina, para driblar o
estresse", explica.

E a prática pode ser nadar alguns quilômetros em
uma hora, ou correr alguns outros quilômetros na
rua. "Comecei a correr aos 14. Mais tarde, entrei pa
ra o Exército e me tornei atleta militar. Participava de
provas de corrida, de tiro, natação, arremesso de
granada e pista de obstáculos", relembra. De volta ao
traje civil desde que entrou no Serpro, em 2008, Jean
se habituou a participar de corridas promovidas por
empresas particulares. A próxima deve ser no final de
outubro, em um dos muitos parques de Porto Alegre.

Recife
O homem de ferro

Belo Horizonte
Turbilhão de emoções

Porto Alegre
Mania de fazer esporte
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Adriano Andrade Rambo, técnico em Segurança do
Trabalho da regional Florianópolis lembra de sua pri
meira participação em competições com uma história
inusitada. Estavam todos no aquecimento quando
chegou um rapaz calçando sapatos, calça jeans e ca
misa e perguntou o que era aquela aglomeração. Ao
descobrir que se tratava da Corrida da Coruja, o ra
paz foi ao quiosque e fez sua inscrição. "Todo mundo
estava rindo do cara que queria correr de sapatos,
uns até acharam que ele estava bêbado", lembra
Rambo. Cinco quilômetros depois, subia ao local
mais alto do pódio o rapaz, de calça e sapatos. Ram
bo ficou em terceiro lugar.

Duas vezes por semana, Rambo corre com o pai por
cerca de 10 km, na Beira Mar Norte. No momento,
ele está se preparando para a Mini Maratona Santos
Dumont, no próximo dia 27 de outubro, com saída
na Base Aérea de Florianópolis. Recém transferido de
Curitiba, já conta com a torcida dos colegas da
Supgp. Corra, Rambo, corra!!

Florianópolis
Corra Rambo, corra!

Brasília
Menos 20 kg

Salvador
Prazer em correr

Waldir da Silva Ferreira Junior, 33 anos, carioca, mora
em Brasília desde 1996. Ele nem imaginava que sua
vida tomaria um novo rumo quando, em janeiro de
2011, no exame admissional do Serpro, pesou exatos
108 kg e o médico diagnosticou obesidade. "Eu en
gordei 20 kg em um ano e resolvi mudar", diz. Hoje,
ele é detentor de várias medalhas que ganhou em
mais de 30 corridas de rua e em duas meias marato
nas. Hoje, 17 kg mais magro, Waldir está feliz com
sua saúde. "No exame de sangue minhas taxas eram
todas altas. Agora estão ótimas. E minha qualidade de
vida melhorou muito. A ansiedade diminuiu e vivo
com mais equilíbrio. Não foi fácil. Quando comecei,
fui vendo os resultados e adquiri paixão pelo esporte.
Hoje corro todos os dias". Waldir tem mais um sonho
e desafio que pretende ver acontecer no ano que
vem: "quero montar uma equipe para fazer a corrida
São Paulo  Rio, uma prova tradicional que acontece
no mês de novembro, dura 3 dias e tem um percurso
de 600 km".

Academia "dia sim, dia não", futebol às terças e do
mingos e, em média, 15 quilômetros de corrida por
semana. Essa é a rotina de treinos de Sandro Franco,
empregado do Serpro há 5 anos na regional Salvador.
Com 37 anos, sempre gostou de correr, mas foi há
quatro anos, com a intensificação das competições
em Salvador, que ele passou a se dedicar mais ao es
porte. Tudo começou como um hobby, com peque
nas distâncias, passando de 3 km para 5 km e, atual
mente, participando de provas de 10 km. Uma
dessas provas foi a Meia Maratona de Farol a Farol,
um circuito à beiramar, entre os bairros da Barra e
Itapuã. Sua disposição incentivou alguns colegas e
também sua esposa, que passou a fazer caminhadas.
E para quem ainda tem dúvidas ou preguiça para co
meçar a correr, Sandro deixa o seguinte recado:
"gostaria de ver mais colegas daqui do Serpro cor
rendo e podendo aproveitar como eu aproveito. Só
quem corre consegue entender o prazer de uma
corrida, superar seus próprios limites, cruzar a linha
de chegada... simplesmente conseguir!"
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Um artigo sobre corrida motivou Luiz Au
gusto Nolasco da Silva, da regional de Curiti
ba, a correr. Ele começou dentro do condo
mínio onde mora e logo ganhou as ruas da
cidade, onde conheceu outros atletas. No
lasco, como é conhecido por todos, já
chegou a correr os 21 km na Meia Maratona
de Foz do Iguaçu. Hoje, com 48 anos, corre
10 km, de quatro a seis vezes por semana.
Geralmente corre sozinho, no final do dia,
mas também costuma participar das corridas
promovidas pela Prefeitura. "É uma forma de
lazer que combate o estresse, controla o
peso e me faz sentir bem", declara. Para
quem quer começar a correr, Nolasco reco
menda, primeiramente, um exame médico,
depois seguir uma das diversas planilhas de
treinamento, disponíveis na internet. "Correr
na rua pode ser um pouco perigoso por cau
sa do trânsito, os melhores lugares são os
parques. Curitiba em geral oferece bons es
paços para correr", informa.

O vírus da corrida provocou um vício saudá
vel em 24 empregados em São Paulo. Eles
começaram o esporte por gosto, saúde ou
prazer e, em média, praticam de 2 a 4 vezes
por semana. Antonio Carlos (Toninho) conta
que por influência de amigos e com o espor
te se livrou do diabetes e dos riscos da obe
sidade. Vilmar e Ulisses, entre 5060 anos e
mais de 12 anos de prática, competem no
grupo de elite B da Corpore. E, apesar de
ser uma prática solitária, esses três colegas
de Serpro, patrocinados pelo Clube dos
Funcionários do Serpro (CFS), juntamse a
Angel, Kiril, Renan, Wagner Moura e Hamil
ton para formar uma equipe em competi
ções. Outro apaixonado pela corrida é Ubi
rajara, que desde 2008 participa de
competições dentro e fora do país. Bira tem
dois objetivos: buscar um melhor desempe
nho e compartilhar suas experiências no blog
"A vida de um corredor amador"  apren
dendoacorrer.wordpress.com.

Há mais de oito anos, Marcelo Aquino, da
Supde, pratica corrida de orientação e cor
rida de aventura. São dois esportes diferen
tes que têm pontos em comum: os compe
tidores usam bússolas e mapas para executar
um percurso que, em muitos trechos, mis
turase com paisagens naturais. "Podemos
passar por praias, serras, mangues, açudes,
por vários lugares desconhecidos e bonitos.
Em toda prova, me encanto com algo",
compartilha Marcelo.

O atrativo das duas modalidades não fica só
por conta da natureza. "Tem aquela emoção
de conseguir ler o mapa, de não se perder,
de traçar o melhor caminho, de gerenciar as
dificuldades físicas e emocionais. É sempre
um desafio terminar uma prova", conta Mar
celo. "E com a corrida de aventura, que é em
equipe, aprendo a lidar com as diferenças e a
cuidar das pessoas, tanto no momento da
corrida como no meu dia a dia", acrescenta.

Fortaleza
Mapa na mão

Apaixonado por futebol desde muito jovem,
Raymundo Leal conta que seu envolvimento
com a corrida começou de forma inesperada.
Nas peladas que jogava no Hospital da Aero
náutica, o vigor físico de um atleta, em especi
al, lhe chamava atenção. Apesar dos 62 anos,
Louro, como era conhecido, corria como se
fosse um garoto. Leal se entusiasmou com a
disposição do amigo e decidiu que queria a
mesma qualidade de vida. "Eu decidi que que
ria avançar a idade sendo como o Louro. En
velhecer com vigor, saúde e disposição", diz.
Quando deixou os campos de lado, devido a
uma lesão no joelho, as ruas e pistas de corrida
se tornaram sua nova paixão. A primeira cor
rida, a tradicional corrida do Círio de Nazaré
(10 km), foi uma ideia de Reginaldo, irmão de
Leal, que já corria há uns dois anos. A partir
dela, Leal pegou gosto pelas pistas e desde
então não parou mais de correr. Hoje, oito
anos após iniciar a prática, o colega orgulhase
do seu melhor tempo: 10 km em 58 minutos.

São Paulo
Corrida, o vírus da saúde

Curitiba
Corrida com responsabilidade

Belém
Dos campos para as pistas
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ELES TELETRABALHAM
Muita disciplina, mais concentração,
melhor qualidade de vida: cinco
serprianos aprovam a experiência de
trabalhar à distância e falam um
pouco de sua rotina em casa

A o ouvir cinco das 31 pessoas que atualmente são
teletrabalhadoras do Serpro, a reportagem da

GPS reparou que um verbo novo começa a ser conju
gado com naturalidade: “eu teletrabalho desde 2005”
ou “comecei a teletrabalhar em 2007”. Os adeptos da
nova modalidade “conjugam” diferente em dois senti
dos: na linguagem e na prática, conciliando a rotina
corporativa ao cotidiano doméstico. Quase todos os
pontos de suas análises desse modo de vida são con
cordantes, sendo que dois comentários são unanimi
dade: a satisfação de atuar nessa modalidade e a certe
za de que o trabalho em casa é tão ou mais produtivo
do que aquele que se realiza no prédio da empresa.
Nossos entrevistados são Giuseppe Romagnoli, da
Cetec do Rio de Janeiro; Thaís Rodrigues Crespo Luz,
da Supgs de São Paulo; Caroline Cândice Silva Sam
paio, da Supde de Brasília; Eduardo Carlos de Araújo,
da Supde de Belo Horizonte; e Iran Simão de Almei
da, da Supgs de Belém. Confira suas experiências.
Disciplina e qualidade de vida
Teletrabalho é um modo laboral que também atende
pelos nomes de trabalho em casa, à distância, traba
lho remoto ou virtual. No Serpro, a modalidade existe
desde 2005 e agora se consolida, na medida em que a

empresa está prestes a abrir um novo edital com cer
ca de 110 vagas, elevando para mais de 140 o número
de postos potenciais reservados aos teletrabalhadores.
Esclarecida a atualidade da temática no Serpro, o
primeiro ponto que aparece nas falas sobre teletra
balho é o da disciplina: ela seria fundamental para
garantir a produtividade do teletrabalhador, corre

to? Não só para isso, aponta Eduardo, de Belo Ho
rizonte, teletrabalhador há três anos. “Sem discipli
na você não consegue qualidade de vida. Porque
você pode ficar 12 ou 13 horas na frente do com
putador, ou carregar a sensação de não conclusão,
mesmo trabalhando bastante. Então eu fixo horári
os e faço listas”, enfatiza Eduardo, que é do tipo
que sempre enumera as tarefas de casa, as compras

Giuseppe, do Rio: convivência sociofamiliar intensificada
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ríssimo, destacando que o fato de estar por perto
ajudou muito sua família a enfrentar a perda do
marido. “Meus avós estavam casados há 72 anos
quando meu avô morreu. Acredito que o fato de eu
estar em casa fez bem à minha avó”, explica. Ele
ressalta que ela “não interfere em nada” em suas
atividades, sendo mais presente apenas na hora das
refeições. “Ela me chama. Se me demoro, senta do
meu lado e permanece até que eu me levante para a
refeição”, divertese.

a fazer e, claro, os compromissos profissionais que
tem de cumprir a cada jornada.
Giuseppe, do Rio, aponta que é necessário também
se programar para interagir com a equipe e estar
sempre por dentro da dinâmica da empresa. “Quando
você está em casa precisa buscar as informações, se
jam detalhes do tíquete refeição ou do projeto em
que está envolvido. Tem que procurar interagir. Mas
meu período de trabalho coincidiu com a evolução e
aumento de ferramentas de colaboração, que fazem
com que a distância, hoje, seja somente física, já que
as estações de trabalho são praticamente virtuais”.
O trabalho rende
Se estar perto da geladeira e a alguns passos do dor
mitório são tentações que se deve superar de cara,
um ganho automático foi destacado no depoimento
espontâneo de todos os entrevistados: fica mais fácil
se concentrar no trabalho quando se está em casa. “O

teletrabalho oferece a oportunidade de aprofundar
práticas que todo trabalhador deve ter: administra
ção e organização do tempo, planejamento de ativi
dades, foco. Tudo isso você costuma fazer no ambi
ente corporativo coletivo, mas lá a dinâmica é
diferente. Você tem colegas do lado, as vezes você
recebe atividades paralelas, existe mais interrupção”,
afirma Iran, de Belém.
Thaís Crespo, de São Paulo, concorda com Iran e
acrescenta outro fator: “O tempo que eu gastava me
deslocando de São Paulo até Santos, onde moro,
acabava interferindo negativamente na minha pro
dutividade. Sou muito disciplinada, sempre trabalhei
com projetos, então hoje, além de um ganho real de
qualidade de vida, sinto que meu rendimento tam
bém foi potencializado”, explica Thaís.
Na qualidade de vida, só ganhos
A paulista Thaís chegava a dispender mais de quatro
horas no deslocamento diário quando trabalhava
presencialmente na regional. O “meio expediente”
que teve de volta proporcionou a oportunidade de
completar uma pósgraduação e de fazer atividades
físicas, além de liberar mais tempo para conviver
com o marido e a mãe. Caroline, de Brasília, tam
bém destaca que atividade física regular voltou para
sua rotina, bem como Giuseppe e Eduardo. Já Iran,
de Belém prevê horários para uma caminhada até a
padaria ou a outros pontos próximos como forma de
não deixar de atender à necessidade de movimento.
A casa do colega Eduardo fica a menos de cinco
quilômetros da regional, mas ele afirma que o tele
trabalho melhorou muito sua vida. “Moro eu mais
minha avó”, explica o mineiro em seu falar minei

Eduardo, de BH: companhia para a avó

Thaís, de SP: ganho de quatro horas diárias
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por contribuir para a sustentabilidade ao reduzir
meus deslocamentos pela cidade”, afirma Giusep
pe. Segundo o especialista em teletrabalho Alvaro
Mello, da Scholl Busines São Paulo, todos os ga
nhos somados apontam que “a flagrante tendência
do teletrabalho é de crescimento”. Já não é preci
so esperar para ver.

Giuseppe, do Rio, também ressalta que “a convi
vência sociofamiliar” melhorou bastante com o te
letrabalho. Ele tem filhos de 13, 16 e 19 anos, que
se acostumou a encontrar durante as refeições e em
parte do tempo que seria tomado para ir e voltar do
trabalho. Os cuidados com o filho do meio, autista,
podem ser divididos com a esposa. E todos na casa
já conhecem a rotina de Giuseppe e respeitam seu
espaço de trabalho, evitando interrupções. A mes
ma compreensão dos familiares foi compartilhada
por todos os entrevistados; alguns relatando mais
necessidade de conversa do que outros. Mas a no
ção dos familiares de que, naquele momento, a
pessoa está trabalhando – e não à disposição para
participar de tarefas domésticas – foi ressaltada por
todos, que disseram não terem tido dificuldade para
estabelecer esse limite.
Relacionamentos: desafios e ganhos
Além de ser alguém disciplinado, de ter um cô
modo adequado em casa para sediar as atividades
e cultivar automotivação, quem adere ao teletra
balho muitas vezes tem que enfrentar outro desa
fio: cultivar paciência para lidar com a resistência
de alguns colegas e esclarecer, sem perder o bom
humor, que “estar em casa não é estar de férias,
nem significa um prêmio: só muda o local', enfa
tiza Iran.
Por outro lado, o colega de Belém afirma que o
encontro com os colegas, na visita semanal pre
vista na norma do teletrabalho, ganha intensidade.
“É sempre um reencontro. Afinal, não convivemos
presencialmente ali, todo dia. Creio que os laços
de amizade até se fortalecem”, afirma Iran, que
participa de comissões e até do coral da empresa.

A reportagem estava quase se encerrando com a
constatação de que a empresa ganha em produtivi
dade com os teletrabalhadores e os próprios cole
gas ganham em satisfação e qualidade de vida.
Mas há outro ponto que, apesar de vir por último,
não é menos importante: “Eu só vejo o número de
carros aumentar, ano a ano, e me sinto confortável

Iran, de Belém: amizade com colegas sai fortalecida
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PARA CHACOALHAR O
SISTEMA
Colegas paulistas criam festival Rock
The System

A expressão rock and roll significa "balançar e
rolar" e fazia parte da gíria dos negros america

nos no início do século XX. Referiase, inicialmente,
ao ato sexual e já aparecia em letras de blues antes
mesmo de virar nome de um estilo musical, nos anos
50. O significado original explicita todo o poder de
sedução que o rock tem sobre as pessoas, em todo o
mundo. E não seria diferente no Serpro, que tem
grande parte de seus empregados com perfil de quem
gosta de rock. Três deles, apaixonados pelo gênero,
motivados pela inquietude e determinados a quebrar a
mesmice, resolveram idealizando o festival "Rock
The System", na Regional São Paulo.
A ideia para o nome do evento foi a de “brincar com
os conceitos e, ao mesmo tempo, quebrar paradig
mas, começando por achar natural que pessoas que
trabalham com tecnologia e sistemas tenham talen
tos musicais", explicam os idealizadores do projeto:
Norberto Murakami e Frank Haguio. Eles contaram
com a colaboração de Enio Onodera nos primeiros
esboços. Foram dois meses de ensaios até a realiza
ção do evento, que ocorreu em 31 de agosto, na sede
Clube dos Funcionários do Serpro ( CFS).
Quebrando o jejum
A sextafeira do rock teve quatro horas de show, com
três bandas apresentando gêneros de rock diferentes a

cada entrada de 50 minutos. “Durante muito tempo fi
quei sem ir a um show de rock ao vivo. Só não imagi
nava que seria aqui no clube da empresa que quebraria
o meu jejum. A primeira banda, Jail Breakers, surpre
endeu a todos com composições próprias ...Rock de
Segunda levantou a galera, que ficou maluca quando
tocaram “Eu quero ver o oco”, dos Raimundos... e
The aBenders arrebentou com clássicos do rock” con
ta Paulo Cristiano, um dos organizadores.
Compositor das músicas da Jail Brakers e um dos

idealizadores do festival, Norberto viu nessa propos
ta de apresentar músicas inéditas um cenário catas
trófico, inicialmente. Mas depois relaxou um pouco,
quando o pessoal da banda aprovou as criações e
acreditou que seria possível fazer uma boa apresen
tação. Depois, com base na resposta da plateia, ele
concluiu que o público aceitou as músicas. “O que
mais nos dá satisfação é ver o pessoal, que nem cur
te muito rock, ter gostado do show. Para quem nem
sabia que nós éramos capazes de tocar algum instru
mento, acho que foi uma grata surpresa”.

Primeira edição do festival de rock teve presença acima do esperado
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Norberto é o próprio espírito do rock. Descobriu sua
vocação como músico aos 15 anos, ouvindo rock al
ternativo dos anos 90. Faz as letras em inglês porque
acredita que o estilo de música que gosta de ouvir não
funciona em português. “Não me interessa fazer coi
sas que agradem facilmente a todos, o entretenimen
to. Isso, se acontecer, vai ser uma consequência em
cima da qualidade do que eu conseguir criar. Meu tra
balho é desafiar a audiência e ser desafiado de volta.
Só assim é possível crescer e fazer coisas melhores.”
Cerca de 250 pessoas foram ao show. “Imaginava

umas 100 pessoas”, afirma Frank, que explica o ótimo
resultado pelo fato de ter o foco voltado somente a um
estilo musical. Além disso, enfatiza que o saldo posi
tivo só foi possível em razão do crédito que as pessoas
deram ao projeto, do trabalho da comissão de organi
zação, da colaboração das áreas de Logística (Supgl) e
Comunicação (Comsp), além do apoio do CFS.
A visão positiva não é só dos organizadores. Paulo
Cristiano Paixão, da Supcd, fala entusiasmado: "re
almente, o festival superou todas as minhas expecta
tivas, desde a organização, divulgação, ensaios, fe

chando com um show espetacular. Acredito que de
vido ao resultado alcançado, será difícil não repetir a
dose ano que vem”. Na opinião de Luiz Fernando
Silva, da Supde, “o festival foi uma grata surpresa.
Apesar de alguns problemas técnicos, as bandas não
falharam em sua missão de animar o público com
músicas originais e covers de grandes artistas”.
A caça aos músicos
Frank conta sobre a tarefa mais fácil do projeto: iden
tificar os músicos. Com um levantamento informal,
bocaaboca, foram descobertos 30. Dos candidatos
potenciais convidados formalmente, quinze aceitaram
participar do desafio. As bandas foram organizadas de
acordo com os critérios de afinidade no gênero e tipo
de instrumento ou função musical no grupo.
Mas o evento também teve seus percalços. Durante a
apresentação da Rock de Segunda houve um proble
ma em um dos equipamentos, a queima de um PA.
Isso ocasionou a parada do som e um silêncio na
plateia. Mas a organização entrou em ação e, após
minutos de tensão, o som voltou e a galera continu
ou reverenciando o rock sem perder o ritmo. Até
mesmo nos intervalos, para a troca de bandas, a dis
cotecagem entrava em ação, garantindo um setlist
caprichado e mantendo o clima do show o tempo to
do. E aí? Ano que vem tem mais?

Músicos se reuniram pela primeira vez para tocar no festival

Para ver um pouco do show
www.cfserpro.com.br
https://www.facebook.com/#!/events/269971
049778113
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MUITO ALÉM DAS
DUNAS
Belas paisagens e muito trabalho no
escritório do Serpro em Natal

C idade turística, das dunas, das belas praias e do
sol que brilha durante a maior parte do ano.

Apesar desses convites constantes ao lazer, Natal tem,
também, muito trabalho. O Serpro está presente no
local desde 1980, com a instalação do NTT  Núcleo
de Transcrição e Transmissão, no bairro de Lagoa
Nova. Nessa época, a Caixa Econômica Federal se
guia uma política de descentralização operacional de
finida no Plano de Interiorização. Para atender a essa
e a outras demandas, o Núcleo contava com doze
empregados, responsáveis pela transcrição do movi
mento de quinze agências da CEF e pela prestação de
serviços de assistência técnica à prefeitura de Natal na
reformulação de seu cadastro imobiliário.
Rosineide Oliveira, que ingressou no Serpro em
1982, lembra como era aquela época: “Nosso cliente
inicialmente era a CEF, nosso trabalho era a digita
ção de cheques e o volume era enorme. Recordo que
havia como se fosse uma competição silenciosa, ca
da um de nós querendo mostrar quem digitava mais.
Sem contar com a cobrança pela quantidade e quali
dade do serviço. Eu fazia faculdade na época; era
corrido mas prazeroso”. E complementa: “já hoje, é
visível a grande mudança tecnológica. Utilizamos
ferramentas que a cada dia aprimoram nosso traba
lho buscando a eficiência e eficácia dos serviços”.

Continuando a tendência de crescimento, o núcleo
logo se tornou Setor de Atendimento e, além da área
administrativa, passou a trabalhar com quatro grupos
de atividades: sustentação a serviços, atendimento,
comercialização e teleprocessamento.
Em 1991, houve não só um aumento do parque de
equipamentos, mas também dos serviços prestados e
do número de empregados, consolidando ainda mais
a presença do Serpro na capital potiguar.
As instalações das redes locais em clientes começa
ram em 1997, na DAMF (hoje, SAMF  Superinten

dência de Administração do Ministério da Fazenda),
seguida pela GRPU (hoje, SPU – Superintendência de
Patrimônio da União), PFN – Procuradoria da Fazen
da Nacional, CGU – Controladoria Geral da União e
DRF  Delegacia da Receita Federal. A conclusão
ocorreu em 1999, quando o escritório foi transferido
para o prédio do Ministério da Fazenda, onde perma
nece até hoje, no bairro da Ribeira, zona leste.
Em família
Atualmente, o escritório tem vinte e quatro profissi
onais lotados no local, dentre analistas, técnicos, au
xiliares e estagiários e conta ainda com mais trinta e

Equipe de Natal: escritório em atividade desde 1980
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Ribeira: um bairro cultural
Atual endereço do Serpro em Natal, o bairro da Ri
beira abriga o maior edifício da cidade: o mirante
João Olímpio Filho. Além disso, na Ribeira mora
ram pessoas ilustres, como o poeta Ferreira Itajubá,
o médico Januário Cicco e o expresidente Café Fi
lho. Mas um dos principais destaques do bairro é
mesmo a sua forte vocação cultural: estão lá o Mu
seu de Cultura Popular Djalma Maranhão, o Teatro
Alberto Maranhão e o Centro Cultural da Ribeira. E
por falar em cultura, o Serpro está bem representado
pelo empregado Manoel Bomfim. Poeta, membro da
SPVA (Sociedade dos Poetas Vivos e Afins do RN) e
filiado à Aphoto (Associação Potiguar de Fotogra
fia), o colega já participou de vários saraus literários
e concursos de fotografias.

Natal foi fundada em 25 de dezembro
de 1599 (daí o nome...)

A cidade é conhecida como “Cidade do Sol” por
ter quase trezentos dias ensolarados por ano.
Essa quantidade de dias ensolarados é mais um
atrativo para conhecer suas belas praias, como
Ponta Negra, Barra de Cunhaú, Pipa, Cotovelo e
muitas outras, sem esquecer, é claro, das dunas
de Genipabu e das Lagoas de Jacumã e Pitangui.

É também chamada de “esquina do continente”,
por ter sido, durante a II Guerra Mundial, classi
ficada pelo Departamento de Guerra dos EUA
como um dos quatro pontos mais estratégicos
do mundo, ao lado de Suez, Gibraltar e Bósforo.

Natal, uma das sedes da Copa 2014, realizará
os jogos no estádio “Arena das Dunas”, ainda
em fase de construção, com capacidade para
43.000 torcedores.

oito empregados PSE's que, além de Natal, atendem
a clientes localizados em Mossoró, Caicó, Currais
Novos, Pau dos Ferros, Areia Branca e Parnamirim.
Situação curiosa ocorreu com José Éricles, chefe do
escritório de Natal: “tive o prazer de atender a minha
própria mãe, funcionária do Ministério da Fazenda,
hoje em Brasília e de ter como colega de trabalho
meu irmão mais velho, hoje analista do Serpro, tam
bém em Brasília”.
O escritório também dá suporte à certificação digital
através da comunidade de atendimento, tem partici
pação na equipe de Gestão do Processo Serpro Ge
renciamento Integrado de Serviços – PSGIS, além
de apoio à gestão nacional de redes de longa distân
cia e coordenação do backbone MPLS.

Escritório de Natal fica em bairro que reúne referências culturais

Você Sabia?

Saiba mais sobre a cidade
de Natal/RN:
http://turismo.natal.rn.gov.br



Planeta GPS | 13

SEGUNDA VIDA
Serpriana da biblioteca gaúcha
restaura livros doados“Nem sempre bem conservados”: assim pode

ser definido o estado de alguns livros doa
dos que chegam às mãos de Lena, como é conhecida
Marlene Oshida, da UniSerpro. Responsável pela bi
blioteca da regional gaúcha, ela aceita de bom grado
mesmo os exemplares menos bem cuidados que che
gam às suas mãos. Afinal, se o conteúdo compensa, a
colega lança mão do seu prontosocorro informal para
dar um jeito em livros com capas rasgadas, miolo
descosturando e até mesmo com folhas encardidas.
“Quando chega um livro danificado, eu tento perceber
'o que ele me pede”, explica Lena, referindose ao es
tágio inicial no qual ela decide que técnicas de restau
ração ou recuperação ela vai utilizar. Outro critério
que utiliza para saber como vai tratar um exemplar
danificado é o valor da obra, em si: livros com edições
esgotadas, ou de conteúdos históricos, ou muito requi
sitadas são candidatos potenciais a receber todo tipo
de cuidado para voltar, literalmente, à circulação.
A ideia de recuperar os livros começou com Lisânia
Medianeira da Costa, colega hoje aposentada pelas
APAs, que incentivou Lena a procurar um curso de
restauração. O que aprende no curso, Lena aplica no
dia a dia. A restauração ou recuperação dos livros
envolve desde a produção de uma capa dura, nova,
com papel ou, em estágio avançado, couro, até a
costura manual do miolo dos exemplares.

Colocar as folhas do livro de molho em uma bacia
com água e produtos específicos para a recuperação
do papel é outra das “artes” de Lena. Já a recupera
ção de folhas rasgadas envolve paciência e criativi
dade, sendo usados até mesmo os saquinhos de pa
pel de chás para a composição da trama, depois de
devidamente abertos e lavados. O que faz com que
seja comum encontrar a colega na pia do banheiro
da regional, entre pincéis de cola, saquinhos de
chás, bacias e outros apetrechos específicos de seu
saber especial.

Apesar se visivelmente encantada com a recupera
ção dos exemplares, Lena também se empolga quan
do o assunto é prevenir os usuários sobre a manu
tenção dos livros. “É interessante avisar as pessoas
que, quando um livro se rasga, não se deve tentar re
cuperálo usando clips ou durex. Esses materiais da
nificam ainda mais os exemplares. É bom usar cola,
mas o ideal mesmo seria procurar a orientação de al
guém que lide com restauração, em bibliotecas, pois
aí a intervenção tem mais chance de não prejudicar o
livro”, sugere Lena.

Lena, de Porto Alegre, mostra fase de limpeza do papel na recuperação de exemplar




