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“1987? 1988?”. Eleane e Luiz, ambos da Supde,
fazem força para precisar o ano em que ficaram
juntos. Mas estão de acordo sobre o tipo de cenário.
“Foi durante a greve de 87”, diz Eleane. “Não, foi no
dissídio de 88”, aposta Luiz. O fato é que saíram de
uma manifestação e se beijaram. Ele rompeu um
noivado, ela se divorciou e foram morar juntos.
“Cheguei a pensar em colar a averbação do divórcio
no mural”, brinca Eleane. “Mas o pessoal percebeu
que era coisa séria e acabou o diz que diz”.

O casal tem dois filhos: André, 19, e Fernanda, 4. A
cumplicidade transparece na forma como completam
as frases um do outro e estranham a pergunta sobre
o lado ruim de trabalhar juntos. Relatam que muitos
colegas comentam quão difícil seria viver essa
experiência. “Um deles brincou que somos um caso
de estudo”, diz Eleane. “Mas, para nós, é a coisa mais
natural do mundo”, declara o companheiro.

OLHA O CUPIDO!
Entre crachás, reuniões e
computadores: conheça histórias de
empregados e empregadas que foram
“flechados” e encontraram um grande
amor dentro do Serpro.

M uitos dizem que para encontrar aquela pessoa
especial não existe hora nem local. Pode ser

na balada, no aniversário de um amigo, em um pas
seio pelo bairro, na internet. E por que não no ambi
ente de trabalho? Uma prova de que isso é possível
acontecer, e pode dar muito certo, são as experiências
de colegas das regionais e da sede que encontraram,
dentro do Serpro, suas carasmetades.
São dezenas de casais que, em meio à rotina do ex
pediente, naturalmente trocaram olhares e palavras,
perceberam que as afinidades iam muito além dos in
teresses profissionais e apostaram que valia a pena
investir em um romance.
Em homenagem ao Dia dos Namorados, 12 de ju
nho, a GPS traz para você os depoimentos de onze
casais do Serpro que contam como tudo começou.
Alguns pares já estão juntos há muitos anos, e outros
são iniciantes na vida a dois. Cada relato é único,
mas sempre com algo em comum: a certeza de que o
ambiente de trabalho pode ser o palco ideal não só
para a realização profissional, mas para a construção
de lindas, divertidas e sólidas histórias de amor tam
bém. Confira.

Marcone, da Supsi, e Ana Cristina, da Supgp, já eram
empregados do Serpro na década de oitenta, mas
não se conheciam. “Eu a achava interessante, mas
nunca tínhamos conversado”, lembra Marcone. Anos
mais tarde, quando Ana voltou para o Serpro, depois
da anistia, a aproximação aconteceu. “Fiquei receosa
no início, mas valeu a pena arriscar. Faria tudo de no
vo”, conta Ana.

E o namoro seguiu em sigilo. “Quando noivamos,
ninguém entendeu nada. O segredo apimentou a re
lação”, brinca Ana. “Alguns homens da Regional a
elogiavam, mas mal sabiam que nós já namoráva
mos”, divertese Marcone.

Casados desde 2010, o par conta que o Dia dos Na
morados é uma data mais que especial. “Em junho de
2008, sugeri que escolhêssemos uma data que mar
casse o início oficial do nosso namoro”, explica Marco
ne. “E o dia escolhido foi o 12 de junho”, lembra Ana.

Eleane Jaques e Luiz Hopf
Porto Alegre

Manifestação amorosa
Marcone Nunes e Ana Cristina Fernandes
Rio de Janeiro

Namoro escondido
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"Foi atração à primeira vista para mim", relata Sandra,
da Supde, casada há 25 anos com Lucas, da Supop. A
escola onde ela estudava confeccionava carteiras de
estudante, e Lucas, que trabalhava no Serpro, foi até lá
para fazer uma carteirinha. A partir de então, Sandra
armou uma estratégia para conquistar o coração dele.

“Um colega da cantina da Regional dava umas indire
tas sobre o interesse da Sandra em mim", narra Lu
cas. “A garçonete sabia da paquera e era minha espiã.
Quando ele ia lanchar, ela me avisava. E o bobo nem
notava, achava que era coincidência. Que santa ino
cência!", divertese Sandra. E Lucas confirma: “Ela
que teve a iniciativa, eu não percebia o que estava
acontecendo".

A estratégia foi um sucesso e o envolvimento, que
começou dentro do Serpro, gerou uma união de qua
se 28 anos e três filhos. “Consideramos esta Empresa
como nosso cupido. Ela nos trouxe grandes alegrias e
nos orgulhamos disso", diz Sandra.

Paulo, da Supgl, e Edina, da Supop, viviam implicando
um com o outro. “Colegas daqui diziam que as nossas
brigas ainda iam dar em namoro”, conta Edina. Dito e
feito. “Em uma festa na Ases, me aproximei e já agi
logo, não dei chance de ela dizer não”, brinca Paulo.

Depois do primeiro beijo na Ases, em 1986, veio o
namoro, o noivado, o casamento e uma filha. “Tudo
aconteceu naturalmente. Afinal, o ambiente de
trabalho é onde passamos a maior parte do tempo”,
constata Paulo. “O Serpro forma famílias”, acres
centa Edina.

E o casal celebra o Dia dos Namorados? “Essas datas
comemorativas ainda geram polêmicas entre nós”,
revela Paulo. Edina explica: “eu digo que o primeiro
beijo foi em um dia, e ele diz que foi em outro. Já em
junho, ele gosta de brincar comigo, dizendo que ou
comemoramos o Dia dos Namorados ou o meu ani
versário, que é no mesmo mês”, divertese Edina.

Sandra Regina Amorim e Lucas Amorim
Belo Horizonte

Com ajuda da espiã
Paulo de Tarso Santos e Edina de Miranda
Fortaleza

Quem desdenha quer comprar
Márcia Cristina de Moraes e Márcio Kuroki
Belém

Encontro regado a Java

Os desenvolvedores Márcia Cristina e Márcio estão
de casamento marcado para setembro. Tudo come
çou em 2008, quando Kuroki, por conta de uma pes
quisa para sua pósgraduação, passou a frequentar o
Serpro e viu Márcia. Meses depois, Kuroki foi aprova
do no concurso público para a Empresa. “Era a opor
tunidade perfeita, eu ficaria próximo de minha
pretendente”, conta ele. “Fiquei surpresa ao ver que
aquele rapaz, com quem trocava tímidos olhares tem
pos atrás, seria meu colega de trabalho”, diz Márcia.

Um dia, sem nada terem combinado, os dois deci
dem comprar seus carros na mesma concessionária e
na mesma hora. Seria esse encontro coisa do desti
no? Sendo ou não, o certo é que a partir daí, com
seus possantes zero km, eles tiveram muito assunto
para conversar. Foram meses papeando, almoçando
juntos até que, durante um curso de Java, em feverei
ro de 2010, finalmente marcaram um encontro fora
da regional. O cinema foi o local escolhido, e lá acon
teceu o primeiro beijo.
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Trabalhando na Supgp de Brasília, Selma recebe mui
tos colegas de outras regionais. Mas seu coração só
bateu mais forte quando um extrovertido baiano apa
receu, em 2007. “Edvaldo vinha sempre até a minha
sala, tinha um jeito cativante, comecei a gostar. E um
dia fomos ao cinema, só nós dois”, lembra ela. “Ele
me perguntou se eu queria namorar, e eu disse...
não!”, divertese .

“Tive de suar a camisa para convencêla”, atesta Ed
valdo. Até que um dia, no refeitório, ele fez com que
Selma sentasse em um lugar encostado à parede. “Eu
não tinha como levantar. E ele deu o ultimato: sim ou
não?”. Selma disse sim ao namoro, ao noivado, e, en
fim, ao casamento. “Tudo à moda antiga, como tem
de ser”, orgulhase Edvaldo.

O enlace aconteceu em 2008 e os dois declaram só
ver benefícios em compartilhar a mesma empresa.

O que poderia ser um azar enorme virou uma grande
sorte para Álvaro, da Supop. “Em 1977, machuquei o
meu pé e tive que tirar uma licença médica longa e me
ausentar do Serpro. Para me distrair, saía para 'ver o
movimento' do bairro”, lembra Álvaro. “Eu era vizinha
dele e o via da varanda nesses momentos. Um tempo
depois, o rapaz do pé quebrado se tornou o meu pri
meiro namorado”, lembra Anhamona, da Supde.

E foi o primeiro namorado que trouxe o primeiro
emprego. “Em 1982, avisei à Mona que ia ter uma
prova de seleção para o Serpro. Ela fez e passou”,
conta Álvaro. Já são 27 anos de casados, dois filhos e
muita cumplicidade. “Estamos juntos na hora do al
moço, nas férias, no carro para ir ao trabalho”, conta
Mona. “Somos grudados”, completa Álvaro. E como
vai ser no futuro? “Posso me aposentar primeiro, mas
não vou fazer isso, porque senão vou virar motorista
da Mona na Regional. Então, melhor continuar por
aqui mesmo”, brinca Álvaro.

Selma de Oliveira Castro e Edvaldo Castro da Silva
Brasília

Contra a parede
Álvaro Nunes e Anhamona Nunes
Salvador

Bendito pé quebrado
Lia Beghetto e João Manoel Beghetto
Curitiba

Correio elegante em ação

O casal Lia e João mal sabiam da existência um do
outro antes de se conhecerem, dentro do Serpro:
“Eu trabalhava no turno da noite, e ele no turno da
manhã. Nós praticamente não nos encontráva
mos”, diz Lia.

Isso foi há 24 anos. Até um dia que houve uma festa
de São João promovida pela Ases. “Duas amigas
nossas vendiam 'correio elegante' na festa e
insistiram para que eu mandasse um para alguém. Aí
eu vi a Lia e resolvi mandar para ela, mas sem
compromisso”, conta João.

E deu certo: eles estão casados há 21 anos e tem
uma filha. E desde o começo, o relacionamento
entre os dois foi bem recebido pelo grupo de
colegas e amigos. Hoje em dia, ambos trabalham no
mesmo ambiente de trabalho, na Supde. "Nós
procuramos manter o respeito e a naturalidade aqui
dentro do Serpro”, dizem.
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Assim que Valda chegou na festa de fim de ano do
Serpro, o moço já veio lhe oferendo um copo de
chopp. Isso foi há 27 anos. Ao ver a loira sorridente
que acabara de conhecer, os olhos de Osimar
brilharam. “Ali senti que era hora de começar um
relacionamento”, lembra.

Imaginando que o rapaz fosse casado, Valda não se
empolgou de imediato. Provado o contrário, o casal
engatou o namoro na festa mesmo. No final do
evento, ela foi apresentada à família de Osimar e ele
brincou: “esta é minha futura esposa”. Mal sabia que
previa o futuro: noivaram e, um ano depois, se
casaram na Igreja Sagrado Coração de Jesus, na
cidade de Forquilhinha. Em abril passado, o casal
comemorou Bodas de Prata na mesma igreja, com
direito à renovação de troca de alianças e viagem de
lua de mel.

A história de Cláudia e Xavier começou em 1986, ano
em que ingressaram no Serpro como estagiários. “Tí
nhamos amigos em comum e costumávamos sair para
shows, barzinhos. Mas não éramos amigos.”, relembra
ela. “Até que, em um feriadão de 1992, fomos para
Porto de Galinhas. Aí já viu, né: o clima romântico da
imensidão azul do mar, o verão chegando... de repente
nos descobrimos enamorados”, resume.

“Foi tudo iniciativa de Cláudia. Casamos dois anos de
pois daquela viagem e hoje temos dois filhos lindos”,
declara Xavier. Ele recorda que, no início, os dois fize
ram questão de manter segredo sobre o relacionamen
to. “Somente os colegas mais íntimos sabiam. Mas
quando percebemos que nossa história era mesmo pra
valer, não teve como guardar”, relata. O casal trabalha
atualmente em locais diferentes: ele na regional, ela no
cliente. Mesmo assim, o assunto trabalho sempre chega
em casa. “Isso até nossa caçula regular. É ela quem não
deixa que questões do trabalho sejam o assunto princi
pal  do café, jantar ou fim de semana”, conta Cláudia.

Osimar F. Bolsoni e Valda Terezinha B. Bolsoni
Florianópolis

Chopp arrebatador
Severino Xavier de M. Filho e Claudia F. Silva
Recife

Regulados pela caçula
Cacilda Tadeu da C. Truvilho e Marcos A. Truvilho
São Paulo

Na base do bilhetinho

Aos 18 anos, Marcos trabalhava na área de Preparo
do Serpro. E era tímido. Introspectivo demais para se
aproximar da digitadora Cacilda, conhecida como Ca
cá. Decidido a conquistar a garota, aceitou o conselho
de uma amiga: mandar bilhetinhos. “Você é muito bo
nita”, “Essa camisa lhe caiu muito bem”: era esse tipo
de correspondência que Cacá recebia todo dia. A ho
ra em que se encontravam era a do almoço, quando
um tentava olhar para o outro sem que o outro visse.
O jogo esquentava na saída do refeitório, onde até
hoje existe um grande, e estratégico, espelho.

A paquera durou um mês, até que a tal amiga, talvez
cansada de bancar o pombocorreio, decidiu apresen
tálos. Cinema, beijo, namoro, casamento: como tan
tos casais que começaram uma união no Serpro, Cacá
e Marcos continuam juntos na regional  e gostam dis
so. “Sempre nos encontramos na empresa, mas sepa
ramos bem o pessoal do profissional”, diz Marcos.
“Pode ser piegas, mas meus olhos ainda brilham
quando o vejo”, diz Cacá. A união já dura 25 anos.
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OLHO NO FUTURO
Começando cedo, aprendizes
aumentam chance de se dar bem na
vida profissional

P edro Igor tem 16 anos, mora na região dos
morros em Recife, toca violão, frequenta a

Assembleia de Deus e vai prestar vestibular. Rebeca
Oliveira tem 21 anos, mora com os pais e cursa
tecnologia da informação em uma faculdade de
Belém. Wellington Rodrigues tem 15 anos, quer ser
petroquímico, gosta de dançar funk e hip hop nas
matinês da Abolição e mora no histórico bairro de
Inhaúma, no Rio de Janeiro. Personagens de lugares
distantes e sonhos diferentes, mas com uma coisa
em comum  além do perfil nas redes sociais:
estrearam cedo no mercado de trabalho e estão em
busca de qualificação.
Como esses adolescentes, outros 200 espalhamse
por todas as Regionais do Serpro. São meninos e
meninas que dividem o tempo entre a escola e a
jornada na empresa, movidos pelo desejo de adquirir
experiência no mercado de trabalho, ter sua própria
renda e continuar no ambiente escolar.
“Sempre quis trabalhar, ter meu próprio dinheiro,
mas também não posso descuidar dos estudos. Então,
esse emprego veio na hora certa”, diz Pedro Igor,
aprendiz na Regional Recife. “Ter meu próprio
dinheiro e a carteira assinada foi o que despertou
minha vontade de trabalhar cedo. Poder continuar na
escola me preparando para o vestibular também é

muito importante”, afirma Gabriela França, da
Regional Recife, que este ano disputa uma vaga em
Ciências Biológicas. “É uma realização ter minha in
dependência”, arremata. “Com o trabalho, tenho
dinheiro e liberdade. Posso ir para o shopping com
prar roupa e tênis sem precisar pedir a minha mãe”,
comenta Wellington Rodrigues, do Rio de Janeiro.
Hora de experimentar
Já Renata Barros, 18 anos, da Regional Recife, tem
outra motivação: “Eu adoro ler e escrever. Também
gosto de coisas metódicas, quero fazer Letras ou
Ciências Contábeis. Aí pensei: ser aprendiz vai me
dar essa experiência e me ajudar a acertar o foco na
profissão certa. No Serpro, vou poder conhecer essa
parte de administração e saber se é realmente o que
quero”. Quem compartilha esse desejo de experimen
tar é Rebeca Oliveira, da Regional Belém: “Estou
trabalhando no atendimento de certificação digital. É
bom porque me dá experiência e vou descobrir se eu
me identifico com a área, se é realmente o caminho
profissional que eu quero seguir”.
Oferecer a oportunidade de entrar em contato com o
mundo corporativo é uma das metas do programa.
“Nossa preocupação com os aprendizes é qualificá
los para o mercado de trabalho, não apenas com o
aparato técnico e prático, mas também
conscientizandoos para o exercício da cidadania",
afirma Wagner Silveira, gerente da Gestão de Pessoas
em Recife. "São experiências positivas, de hábitos e
atitudes, que fazem a diferença para qualquer
profissional. E sobretudo permitem que esses jovens
escolham, ainda no momento de sua vida
educacional, se é realmente este caminho profissional
que desejam seguir”, completa Wagner.

Útil e agradável
Esse desejo de experimentar o mercado de trabalho e
enriquecer o currículo tem atraído cada vez mais es
tudantes. “Muitos jovens como eu não têm ainda
qualificação. E a concorrência é acirrada, precisa

Para Gabriela, a carteira assinada foi sua
primeira experiência de independência.
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nal e só é conferido se o aprendiz tiver cumprido,
com aproveitamento, 90% da grade de treinamento
teórico e prático. Logo, tanto o Serpro como a enti
dade formadora orientam, acompanham e avaliam o
desempenho de cada aprendiz em relação ao interes
se, comprometimento, reciprocidade, eficiência e de
senvolvimento profissional, entre outros aspectos”,
explica Mauricéa Andrade, da coordenação do pro
grama na Regional Recife.
Jovens de agenda cheia
Um desafio para os jovens e adolescentes do progra
ma Jovem Aprendiz é administrar suas rotinas. Divi
didos entre a jornada escolar, a jornada de trabalho e
ainda o treinamento na entidade formadora, sobra
pouco tempo para o convívio com os amigos e famili
ares. Mas é um preço que vale a pena pagar, como diz
Pedro Igor: “atrapalhar até atrapalha, porque a gente
fica o dia todo fora de casa. Mas, com jeitinho, a gen
te se planeja e termina arrumando tempo pra sair com
os amigos no fim de semana, ir à praia, à igreja”.
“A gente acaba por fazer novos amigos aqui no traba
lho, pois com a convivência, os laços de amizade vão
aumentando”, diz Gabriela. Ela se dedica aos vocais
da banda gospel Aliança e a cursos de canto e de in
formática. “E ainda arrumo tempo para ouvir música,
estou sempre lendo alguma coisa e sou especialista
em fazer risoto. Todo mundo adora”, conta Renata.
As bases de contratação
O programa Jovem Aprendiz do Serpro atende à le
gislação trabalhista, especificamente à Lei do Apren
diz (Lei 10.097/2000) regulamentado pelo Decreto
5.598/2005. Ela determina a contratação de aprendi
zes de idade entre 14 e 24 anos, em quantidade míni
ma de 5 e máxima de 15% do quadro de

mos nos diferenciar para obter colocação”, diz Pedro
Igor. “Quero aprender a conviver numa empresa,
aprender a me portar no mercado de trabalho”,
completa Gabriela França.
Além da parte prática, na qual se aprende a lidar com
a rotina de um auxiliar administrativo em ambiente
empresarial, os jovens participantes do programa re
cebem formação teórica. “Pela Lei da Aprendiza
gem, pelo menos 25% da jornada de trabalho do
aprendiz está reservada para atividades de estudos
que acontecem fora do ambiente de trabalho”, expli

ca Bruna Ribeiro, do Centro Integrado Empresa Es
cola de Pernambuco, entidade formadora do progra
ma Aprendiz na Regional Recife. “Ao final do
programa, o aprendiz tem experiência, conhecimen
to e já se posiciona em melhor colocação em relação
às pessoas que nunca trabalharam. Pelo menos é o
que a gente espera”, completa Bruna.
Após o período de duração do contrato, os aprendi
zes recebem um certificado de qualificação profissi
onal em ocupações administrativas. “Esse
certificado tem validade em todo o território nacio

Pedro, Gabriela e Renata: colegas no Serpro e na escola.



Gente GPS | 8

Aprendizes no Serpro
Programa está presente em todas as Regionais

Você Sabia?

trabalhadores, cuja contratação demande formação
profissional, excluindose os que exigem formação
técnica ou superior. No Serpro, esse número considera
apenas o número de empregados no cargo de Auxiliar.
Cada Regional estabelece seu número de vagas e,
através de uma entidade sem fins lucrativos, contrata
os aprendizes para uma jornada de 4 horas, em horá
rio diverso da jornada escolar, por um período que
varia entre 12 e 24 meses. Pela participação no pro
grama, eles têm direito a salário mínimo/hora, tíquete
alimentação, valetransporte, fardamentos, seguro de
vida, férias, FGTS, INSS e exames médicos admissi
onal e periódico. As férias dos aprendizes têm de
coincidir com um dos períodos de férias escolares.

O convênio com as entidades inclui em seu objeto a
capacitação pessoal e profissional de adolescentes e
jovens, por meio de atividades teóricas e práticas. Ao
final, os aprendizes recebem o certificado, que
abrange, entre outros assuntos: identidades juvenis e
profissionalização, juventude e trabalho, perfil do
profissional contemporâneo, planejamento, gestão de
produção e gestão de marketing.

O carioca Wellington, 15, gosta da liberdade de comprar suas coisas sem ter de pedir à mãe.

Saiba mais sobre a Lei do Aprendiz:
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/L10
097.htm
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TRAJETÓRIA HEROICA
Regional Belém iniciou atividades no
prédio de um convento, mudouse para
um sítio e ocupou um edifício que
sofreu explosão e incêndio  até chegar
ao confortável imóvel atual, em 1983

E m 1972, José Lélis já era católico fervoroso e
contratado pelo Serpro. As duas características

combinavam perfeitamente com o trajeto diário do ra
paz de 20 anos. Para chegar ao trabalho, ele tinha de
contornar a Igreja das Mercês, datada de 1640. “Eu
parava cinco minutos e fazia minha oração naquela
igreja antiquíssima, que tem um belo acervo de ima
gens barrocas”, lembra. Continuando a caminhada,
Lélis chegava ao prédio da Alfândega, componente do
Convento dos Mercedários, um marco arquitetônico
do centro de Belém (veja box). Nesse local, funcionou
por quatro anos a 2ª URO  Unidade Regional de
Operações, implantada pela empresa em 1970.
“Hoje está tudo restaurado, mas na época aquele era
um prédio 'esquisitão', com ar de convento. Olhando de
fora, parecia abandonado”, comenta Lélis. Havia a len
da de que a construção era malassombrada, pois teria
sido erguida por escravos, alguns deles mortos na em
preitada. Lélis se recorda de que as paredes, formadas
por pedras enormes, tinham mais de um metro de lar
gura. “Quando resolveram instalar arcondicionado, ti
veram de marretar aquilo durante uma semana, um
barulho infernal”, rememora, divertindose.
O trabalho era pesado nas pequenas salas de 20m²,

formadas por divisórias adaptadas à construção anti
ga. “Fazíamos somente a preparação das declarações
do imposto de renda para enviálas a Recife e Rio de
Janeiro”, lembra Lélis. Mas o número de contratados
era reduzido em comparação à demanda, obrigando a
frequentes trabalhos em hora extra, situação comum
da história de todas as regionais.

A Regional em um sítio
Em 1974, a falta de espaço físico obrigou o Serpro a
realizar a primeira de três mudanças da Regional Be
lém. O ideal, já naquela época, seria mudar para um
prédio – mas eram poucos os edifícios na cidade. “Pa
ra ter uma ideia da Belém daquele tempo, basta dizer
que, na minha correspondência, constava apenas o no

O Convento dos Mercedários, construído em 1640, abrigou a sede regional de Belém nos
anos setenta.
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meiro foi uma explosão. “Estávamos no fim do ano,
fazendo a emissão do PIS, quando a casa de força ex
plodiu, queimando todas as linhas de transmissão com
o CPD. Tínhamos prazo, corremos muito para restabe
lecer tudo. Quando terminou, minha pressão foi a zero
por seis e passei uma semana no hospital”.
O segundo episódio foi um princípio de incêndio. “O
fogo surgiu na área bem embaixo de onde estavam
os computadores. Bombeiros tiveram de usar pó quí
mico para apagálo, então ficamos cinco dias com a
unidade parada. Foi um trabalho monstruoso limpar
todos os equipamentos imersos naquele pó. Mas aí já
estava mais acostumado e minha saúde resistiu bem
a esse segundo incidente”, brinca Roberto.
A mudança para um prédio próprio era urgente. Segun
do Roberto Andrade, foi preciso muita argumentação
por parte de Arlindo Pereira, então diretor regional, pa
ra apresentar de forma vívida esse quadro difícil para a
diretoria, convencendoa a investir em uma região que
ainda não tinha projeção da Receita Federal instalada.

Só tem na Regional Belém
A Regional Belém é a única que possui projeções no
Hemisfério Norte. A linha do Equador corta
Rondônia, Roraima e Amapá, onde existem
escritórios ligados à regional. “Era uma brincadeira
que sempre fazia com colegas de outras unidades:
dizia, olha, nós temos um pé no lado desenvolvido
do mundo, vocês são todos do hemisfério sul”,
divertese Roberto Andrade.

me do edifício em que eu morava. Não era preciso es
crever o nome da rua, ainda menos o número, tão pou
ca era a verticalização da cidade”, recorda Roberto
Andrade, um carioca apaixonado pelo Vasco que che
gou ao Pará na década de setenta – e nunca mais saiu.
O jeito foi alugar uma propriedade na Rodovia Be
lém Brasília, a BR316. A conformação era a de um
sítio, segundo Roberto, mas com vários pequenos
prédios espalhados pelo terreno. “Era difícil quando
chovia, porque as áreas ficavam isoladas, atrapalhan
do o serviço”, lembra o colega, hoje aposentado.
Mas havia compensações. Nos finais de semana de
plantão, os empregados aproveitavam a hora do in
tervalo para dar um mergulho na piscina da Regio
nal. “O superintendente sabia, não havia problema,
porque isso era mesmo só uma pausa. E trabalháva
mos muito nesses plantões”, ressalva Roberto.
Prédio complicado
Passados pouco mais de 12 meses na BR316, a dire
toria da empresa autorizou a procura de um novo
imóvel que pudesse atender às necessidades de infra
estrutura da Regional e que trouxesse mais conforto
aos empregados. O endereço escolhido foi um prédio
de 14 andares, na Praça da Bandeira, coração do cen
tro histórico de Belém. “Ele era desconfortável, mas
o único disponível para receber a capacidade de pro
dução que o Serpro já possuía”, comenta Roberto
Andrade, que foi superintendente regional na época.
“Não havia telefones suficientes, então muitas vezes
um colega precisava descer escadas para falar com o
chefe ou levar documentos. Era um prédio residenci
al adaptado. Foi uma luta mesmo trabalhar lá”.
Além das condições improvisadas, ocorreram dois in
cidentes graves no prédio da Praça da Bandeira. O pri

Roberto Andrade: prédio no centro de
Belém foi palco de dois incidentes graves
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“Hoje, a estrutura de governo federal que existe em
São Paulo e no Rio existe aqui também. Mas, naquela
época, Belém poderia ser considerada 'pequena', vista
de fora. Contudo, o pessoal que trabalhava tinha uma
disciplina férrea. Nas outras regionais, cada desenvol
vedor entendia de um ou dois sistemas; aqui o analista
tinha de saber de cinco ou seis, porque éramos poucos.
E o trabalho que apresentávamos estava à altura de
qualquer outra unidade”, destaca.
Prédio novo: “o céu”
Em meados de 1983, após algumas mudanças de en
dereço, a 2ª URO fixouse definitivamente na Aveni

da Perimetral nº 2.010, Bairro Terra Firme. Ocupa
um moderno prédio de 3.300m² de área construída
em 8.000 m² de área verde, projetado e construído
especialmente para abrigar a Regional Belém.
José Lélis, aquele que rezava antes de ir ao trabalho,
é hoje analista lotado na Opblm, contando mais de
38 anos de casa. Para ele, o novo prédio foi um
marco evolutivo na história da empresa. “Deixou
para trás todas aquelas dificuldades, foi crucial para
o sucesso da empresa na região Norte”, reflete.
Roberto Andrade concorda. E resume: “mudar para a
Perimetral foi o céu”.

Regional cobre 42% do território
brasileiro

A área de atuação da Regional Belém abrange nada
menos do que seis Estados da região Norte: Acre,
Amapá, Amazonas, Pará, Rondônia e Roraima. Eles
representam 42% do território nacional, cuja
população corresponde a menos de 8% do total de
brasileiros.

São 486 empregados divididos entre Belém e os
escritórios nas cidades de Boa Vista, Macapá,
Manaus, Porto Velho e Rio Branco. Nas cidades de
Marabá e Santarém, localizadas no Pará, e em Ji
Paraná, no estado de Rondônia, os empregados
oferecem suporte direto a clientes.

Há cerca de 500 colegas ligados à Regional Belém. Eles atuam na sede, em cinco escritórios da
região Norte e ainda em clientes localizados em outras cidades do Pará e em Rondônia.
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GUARDIÕES DO
BEMESTAR
Membros da Cipa defendem a saúde e
a segurança de todos no trabalho.
Confira experiências de quem faz parte
desse time

V ocê pode até não conhecêlos pessoalmente,
mas dentro do Serpro existem muitos “anjos da

guarda” preocupados em preservar sua vida e sua
saúde: são os integrantes das Comissões Internas de
Prevenção de Acidentes (CIPA). Atentos aos detalhes,
esses empregados verificam os ambientes e as condi
ções de trabalho, identificam as possíveis situações de
risco, propõem e cobram todas as mudanças que
forem necessárias ao bemestar dos colegas.
Constituir a Cipa é uma determinação do Ministério
do Trabalho e Emprego a todas as organizações com
vinte ou mais empregados. Mas no Serpro, os eleitos
para a Cipa demonstram que se comprometer com a
prevenção de acidentes e de doenças ocupacionais
não é uma obrigação, e sim uma responsabilidade
abraçada com satisfação e seriedade.
Confira a seguir relatos de integrantes da Cipa que
fazem a diferença em seus locais de trabalho.
Manobra salvadora
Arilena Farias, da Supgs, participa da Cipa em Porto
Alegre há dez anos e é uma entusiasta da atividade.
Segundo ela, é reconfortante saber que pode colabo

rar com os colegas. E a experiência também acaba
sendo útil na esfera pessoal. “Uma vez, minha mãe
engasgou ao ingerir um pedaço de carne. Utilizei a
manobra aprendida no treinamento da Cipa para
fazêla voltar a respirar normalmente”, relata Arilena.
O analista da Supde Rodrigo Monteiro, também de
Porto Alegre, entrou no Serpro há apenas dois anos e
participa tanto da Cipa quanto da Brigada de
Combate a Princípio de Incêndio. “Estou parecendo
um escoteiro com esses botons no crachá”, brinca.
Ele achou interessante perceber que, mesmo em um
prédio bem conservado e com atividades aparente
mente livres de risco, um olhar mais atento encontra
focos que merecem cuidados, tais como o manuseio
de serras e manutenção da subestação elétrica, do
reservatório de gás ou dos equipamentos de ar
condicionado. Outro desafio que o motiva é a
realização da Semana Interna de Prevenção de
Acidentes de Trabalho (Sipat). “Dá para pensar em
atividades novas, ir atrás do que outras empresas
estão fazendo para se inspirar. Creio que será uma
experiência muito válida”, afirma Rodrigo.
Ajuda contra a timidez
Em Fortaleza, Antonia Alexandre, da Supop, foi a
candidata mais votada na última eleição para a Cipa
local, em fevereiro. “Em 2008, um colega incentivou
que me candidatasse. Desde então, fui pegando gosto
pelo trabalho na Comissão”. E de lá pra cá, o jeito tí
mido e reservado de Antonia perdeu espaço para
uma empregada cada vez mais atuante e articulada.
“Hoje os colegas me procuram para falar sobre algu
ma situação que possa trazer risco para a Regional.
Eles trazem essas informações, e a Cipa repassa e
cobra medidas das áreas responsáveis”, completa ela.

Antonia reforça que essa participação dos
empregados, independente de serem membros da
Cipa, é primordial para a atuação da Comissão em
momentos importantes. “Na época do surto de
dengue no Ceará, por exemplo, me procuraram para
alertar se determinado lugar não estaria com um foco
do mosquito transmissor”, lembra.

Arilena, 10 anos de Cipa, e o recém
chegado Rodrigo atuam em Porto Alegre
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a Brigada de Incêndio. Foi um sucesso, mobilizamos
todos os empregados e verificamos as estratégias de
segurança da empresa”, conclui.

Para Yara, de Belo Horizonte, pequenas mudanças evitam grandes riscos à saúde e à segurança
no trabalho

Aprender, trabalhar, ajudar
Já em Salvador, a empregada da Supgl Albertina
Ferreira já foi eleita para a Cipa quatro vezes. “Mas
as pessoas não devem se candidatar pensando em
ganhar nada, a não ser aprender, trabalhar em grupo
e ajudar as pessoas”, destaca Albertina.
E como ela ajuda os colegas da Regional? “Solicita
mos a instalação de um corrimão em uma escada,
checamos se os banheiros são acessíveis a pessoas
com deficiência motora”, exemplifica Albertina. “E
o que aprendo no Serpro posso aplicar na rua, na mi
nha casa. É uma excelente experiência”, completa.
Detalhes que fazem diferença
Em Belo Horizonte, a designer gráfica Yara Athayde,
da UniSerpro, estuda a relação entre ergonomia e
local de trabalho desde a época de faculdade. E na
Cipa, ela encontrou uma oportunidade de atuar com o
tema. “Nossa atividade cotidiana não desperta gran
des riscos, como no caso das indústrias, por isso ima
ginamos que não estamos em perigo”, lembra Yara,
que já está em seu segundo mandato como eleita na
Cipa. “Detalhes que não causam efeitos em uma
semana, um ano, mas podem fazer muita diferença
ao longo de toda uma vida na empresa”, acrescenta.
Yara destaca algumas das medidas da Cipa em
prática na Regional: “fizemos adequações na altura
das mesas e cadeiras, isso melhora a postura e gera
uma vida mais saudável. Cuidamos da temperatura
do arcondicionado, para que o nosso trabalho fique
mais agradável e produtivo”, acrescenta Yara. “E
mais, fizemos o treinamento de evacuação do prédio
pela primeira vez na Sipat de 2010, em parceria com

Para saber mais sobre Cipa:
http://www.protecao.com.br
http://www.mte.gov.br/legislacao/normas_reg
ulamentadoras/nr_05.asp




