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ARRAIAL DO BRASIL
De Belém a Porto Alegre, empregados
promovem festas juninas. Confira

F ogueira, balão, mastro, quadrilha, música, dan
ças, comidas e bebidas típicas: esse é o tempero

básico da festa que aquece e anima o povo brasileiro
no mês de junho (e em julho também), arrastando
multidões no Nordeste, espantando o frio no Sul e
reunindo famílias e comunidades em todo o Brasil.
A festa junina já virou uma tradição cultural no país
e a sua origem está nas celebrações religiosas portu
guesas de Santo Agostinho (3/6), São João (24/6) e
São Pedro (29/06). Com o passar do tempo, as festi
vidades foram se transformando e ganhando caracte
rísticas próprias em cada região brasileira.
Na região Nordeste, as festas são acontecimentos co
munitários que atraem turistas com fartura de comida
e quadrilhas elaboradas. A música é um espetáculo à
parte, com muito forró e outros ritmos aparentados,
como baião, xote, reizado, sambadecoco e cantigas.
Já as festas do Brasil caipira, ou seja, dos estados de
São Paulo, norte do Paraná, sul de Minas e de parte
de Goiás preservam a tradição de realizar quermesses
e danças de quadrilha em torno de fogueiras.
O costume de festejar em torno do fogo tem origem
europeia. Fogueiras juninas fazem parte da antiga tra
dição pagã de celebrar o solstício de verão. A Igreja
Católica incorporou o símbolo ao seu calendário na
Idade Média, atribuindo a fogueira à festa de São

João Batista, o santo celebrado nesse mesmo dia. Ain
da hoje, a fogueira de São João é o traço comum que
une todas as festas de São João europeias (da Estônia
a Portugal, da Finlândia à França).
Grandes festas
A energia dos festejos juninos também contagia o
Serpro com a chegada do inverno. Diversas regionais
mantém a tradição de realizar grandes festas juninas,
com a organização direta dos empregados ou através
das associações de cada local. Esse é o caso de Be

lém, Fortaleza, Recife, Salvador, Brasília, Belo Hori
zonte, Rio de Janeiro, São Paulo e Porto Alegre.
Conheça um pouquinho de cada um desses festejos.
Da encenação de casamentos a grandes shows de mú
sica, das festas organizadas por setores da empresa a
eventos abertos ao público, a variedade de estilos é
tão grande quanto o número de regionais envolvidas.
Mas todas elas estão unidas pela alegria e pelo estilo
caipira que dita moda nessa época do ano.

Poliana Machado e Ronaldo dos Santos no Arraiá da Copa, em Porto Alegre: festa no prédio
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Mais de 500 pessoas desfrutaram da festa junina des
te ano na regional cearense. Quadrilha improvisada,
forró ao vivo, baião de dois na panela e uma decora
ção para lá de especial fizeram da festa um sucesso.
“Eu não perco um São João da Ases. É a hora de con
fraternizar, curtir as tradições juninas. As crianças
adoram”, conta Fábio Rosa, da Supde, ao lado das du
as filhas pequenas. Na pausa do forró, o casal Ingrid
Guedes e José Coutinho, ambos da Supde, também
dão um relato: “nosso casamento começou aqui,
quando dancei com ela, há três anos”, diz Coutinho.
“Desde então a gente vem para lembrar e dançar
mais. Gostamos muito”, acrescenta Ingrid.

Marisa Vieira, que há anos ajuda a decorar a festa, fica
orgulhosa. “É uma satisfação olhar para a quadra da
Ases e vêla tão bonita, com luminárias e balões fei
tos pelos próprios empregados. Temos muitas come
morações aqui, mas a festa junina é a mais tradicional
e popular de todas”, conclui Marisa, da Supgp.

lém, Fortaleza, Recife, Salvador, Brasília, Belo Hori
zonte, Rio de Janeiro, São Paulo e Porto Alegre.
Conheça um pouquinho de cada um desses festejos.
Da encenação de casamentos a grandes shows de mú
sica, das festas organizadas por setores da empresa a
eventos abertos ao público, a variedade de estilos é
tão grande quanto o número de regionais envolvidas.
Mas todas elas estão unidas pela alegria e pelo estilo
caipira que dita moda nessa época do ano.

Recife
Noivas do arraial

O São João paraense cresce a cada ano, aproximando
se de 400 pessoas em 2011. O crescimento foi tama
nho que as dependências internas da regional já não
comportavam a festa e, de uns anos pra cá, o local es
colhido para montagem do evento é a quadra de es
portes, que abriga tendas, cabine de som para o DJ e
as tradicionais barracas de palha.

Antes de se apresentar na quadrilha, Dione Silva, da
Supgp, era uma das mais animadas da regional que é
conhecida como uma das mais festivas do Brasil. "Estou
super emocionada. Mais um ano! Desta vez vamos
apresentar uma nova quadrilha. Ensaiamos o ano to
do", contou Dione.

Comidas típicas foram uma atração à parte dessa últi
ma festa. Tacacá, maniçoba, vatapá, caruru e arroz
com galinha, pratos típicos do Pará, foram os mais pe
didos. De sobremesa, bolo de macaxeira, canjica e
mingau de milho fizeram o maior sucesso.

Fortaleza
Dança casamenteira

Belém
Festa em crescimento

A regional entrou no ritmo junino no dia 17 do mês
passado, quando a sede da Associação dos Emprega
dos do Serpro (Ases) transformouse num verdadeiro
arraial para receber os empregados e seus convida
dos para a já tradicional "Festa de São João".

Animado pela banda de forró Flôr de Lotus, o arraial
teve barracas com pamonha, canjica, milho assado,
os folclóricos bolos Souza Leão, pé de moleque e ta
pioca. Para não quebrar a tradição, a festa contou
também com uma animada quadrilha.

"Todo ano é assim. Chega o mês de junho e ficamos
logo pensando em nos vestir de matutas, pensando
nas iguarias de milho e, claro, no forró que vamos
dançar", explica Maria do Carmo Viana, da Supop,
que esse ano veio caracterizada de noiva devassa. "Tô
feita no vermelho, que é pra o noivo num ter do que
reclamar", brinca. Já Roud Vânia, da Supgl, estreou a
indumentária de noiva viúva, com direito a véu preto.
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Todos os anos a festa junina da regional baiana é orga
nizada pelos empregados em parceria com a Ases.
“Essa celebração faz parte da cultura nordestina e
aproveitamos para integrar setores, incluindo a parti
cipação de terceirizados que trabalham e convivem
conosco diariamente. A alegria gerada traz qualidade
de vida e união no ambiente profissional”, comenta
Cristina Maria de Jesus Xavier, da Supop, que integra
a comissão de organização da festa.

De acordo com ela, os sabores que mais se destaca
ram na folia junina desse ano foram o amendoim, mi
lho verde, bala de jenipapo, canjica, lelê,
churrasquinho, bolo de aipim, carimã, licor e cerveja,
vendida a preços populares. Além da quadrilha, os
empregados encenaram o tradicional casamento na
roça. “Montamos um altar que acabou virando ma
ternidade na brincadeira, pois a noiva teve o filho du
rante a cerimônia”, explica, Cristina. A animação da
festa ficou por conta de uma banda típica de forró.

Belo Horizonte
Forró do Chapéu

A festa junina da Ases tem mais de 20 anos. Tratase
de um encontro para a família, com opções para to
das as idades. Entre as atrações estão quadrilhas,
shows de bandas de forró, duplas sertanejas e até
uma tenda eletrônica. Para as crianças, brincadeiras
juninas, cama elástica e outros brinquedos.

"O objetivo é que a festa agrade a todos", explica Eu
nides Chaves, vicepresidente da Ases e uma das or
ganizadoras do evento. A festa ocorre em dois dias:
em uma sextafeira, o dia mais movimentado, e em
um sábado. A data é definida em negociação com os
demais clubes de Brasília para que não haja nenhuma
festa junina no mesmo dia. Ao todo, passam em mé
dia mais de quatro mil pessoas pela festança.

As cerca de 20 barracas são uma atração à parte. Há
doces, churrasquinhos e as demais tradicionais comi
das juninas. As barracas são geridas por empregados
do Serpro ou associados da Ases.

Salvador
Alegria e integração

Nos últimos 40 anos, foram quase 30 festas juninas na
Regional Belo Horizonte, o chamado “Forró do Cha
péu”, com organização da Ases. Heleno do Carmo,
presidente da Associação, diz que uma das principais
atrações do evento é a quadrilha. “Tem uns cinco
anos que fui convidado para ser o puxador da dança,
justamente quando a Ases retomou a quadrilha pró
pria. Como tenho um pé na roça, sintome feliz de
contribuir para um evento cultural e de manutenção
de tradições. É uma brincadeira sadia”, afirma.

De acordo com Heleno, a cada ano as pessoas se en
volvem mais, inclusive familiares. “E temos pessoas
de fora, que mostram interesse em se juntar ao gru
po”, conta. Para o dirigente, a expectativa de todos
para a festa de 2011, que será em julho, é manter o
padrão de qualidade nas comidas, bebidas e na músi
ca, promovendo um ambiente familiar para associa
dos, familiares e amigos. “Prevalecendo a alegria, vale
todo o esforço e energia dispendidos”, completa.

Brasília
Quatro mil participantes
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Na Regional Rio de Janeiro, também já é tradição a
realização dos festejos juninos. Desde 2004, a Ases
realiza o “Arraiases”, que acontece na Sede Campes
tre da associação. Este ano, a festa foi realizada no úl
timo dia 2 de julho.

Além desse evento, costumam ocorrer festas dentro
do próprio Serpro, mas como esse período de 2011
está marcado pelas mudanças entre Lapa, Horto e
Andaraí, foi privilegiada a realização do Arraiases ape
nas. Entretanto, em anos anteriores, a realização das
festas no interior da regional chegou a mobilizar an
dares inteiros, com direito a comidas típicas, quadri
lha, brincadeiras e uma decoração super produzida.

A animação pode ser conferida na imagem seleciona
da para representar o espírito festeiro dos cariocas.
Tratase de um arraial realizado em 2007, que conta
giou toda a tarde do 9º andar do prédio da Lapa.

Porto Alegre
Casamento caipira

As festas juninas paulistas são realizadas no Clube dos
Funcionários do Serpro (CFS). Barracas de comes e
bebes são comandadas por empregados. A tradicional
quadrilha foi, por anos, conduzida pelo terceirizado
Josivan Tomas de Aquino (falecida). Ele trouxe a ex
periência de sua terra natal, Canhotinho, PE. Os en
saios mais pareciam a apresentação, tanta era a
disciplina. Foi uma marca tão forte que até hoje a tra
dição é mantida, porém regada com improviso. A
partir da provocação dos organizadores, convidados
se juntam para formar a quadrilha, encerrada com
uma queima de fogos.

A festa termina sob o comando do DJ, com muito
forró, além de agradar a outras tribos com muitos rit
mos dançantes. "Nossa festa é tipicamente matuta. E
o matuto é simples", diz o diretor de eventos do CFS.
Este ano, o evento aconteceu no dia 1º de julho.

Na terra do chimarrão, a erva fica em segundo plano
durante as festas juninas, realizadas internamente. O
pessoal de cada um dos quatro andares costuma or
ganizar sua festa. No ano passado, o “Arraiá da Co
pa” alterou essa tradição e todos participaram no
quarto andar.

Sabrina Franke, da Supgl, declara que é preciso muita
motivação para atrair os colegas. “Mas organizamos
pelo prazer de ver as pessoas felizes. No último ano,
tivemos participação de 65% da regional”, comemo
ra a colega, uma das organizadoras do evento.

O destaque regional fica por conta do casamento cai
pira. Para fazer rir, a produção de cena é levada a sé
rio, com direito a figurinos cuidados e roteiro
irreverente, como a noiva que não quer casar e a
mãe que paquera o padre. Os atores já são consagra
dos pelo público interno e contam com plateia certa a
cada temporada caipira.

São Paulo
Knowhow pernambucano

Rio de Janeiro
Corredor em festa
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TURMA DO PEDAL
Meio de transporte, opção de lazer,
forma de esporte: os motivos que le
vam os colegas a adotar uma bike são
diversos. Mas a empolgação pela bici
cleta é parecida em todos“Sou viciado em esportes, mas andar de bici

cleta me traz dois prazeres especiais: o con
vívio social intenso e a sensação boa do ar frio
batendo no rosto”, declara Paulo Passos, da Cetec de
Brasília. Junto com o xará Paulo Barreto e Bruno Pa
checo, ele é um dos fundadores do grupo Bikandan
gos, que tem sítio na internet, camisetas
personalizadas e a missão de organizar a turma para
percorrer longas distâncias em duas rodas. Já são 60
sócios registrados, 15 deles serprianos.
A proposta dos Bikandangos é pedalar distâncias de
80 a 100 quilômetros no entorno da cidade. Todo do
mingo, ocorre o “pedal”, como são chamadas as saí
das organizadas de ciclistas, nesse caso com duração
de quatro horas. Quem está começando cumpre tre
chos menores, chamados alças, planejados de forma
a facilitar o encontro com os que fazem percursos
maiores. Isso possibilita uma confraternização infor
mal de todos ao final do percurso.
E como se chega a percorrer 200 km em uma bicicle
ta? “Aos poucos, como em todas as modalidades es
portivas”, diz Paulo Passos. Ele ressalta que o
desafio específico do ciclismo está em se acostumar
a ficar muito tempo sentado. Para minimizar o des

conforto, recomenda utilizar os serviços de bike fit.
“É um estudo do corpo para saber a melhor forma de
ajustar a bicicleta. Você pedala em um laboratório e
é filmado. Com a imagem captada no computador, o
profissional estuda o movimento do seu esqueleto e
determina coisas como a melhor distância do guidão
e a altura do selim”, descreve Passos.
Ciclista engajada
Quem já se acostumou a estar em cima do selim é

Edméa Aparecida, implementadora de software da
Regional São Paulo. Além de pedalar nos finais de
semana, Edméa é uma incansável incentivadora do
pedal. Ela participa da Bicicletada, grupo de ciclistas
que se reúnem toda a última sextafeira do mês, e

Edméa Dantas, de São Paulo, incentivou Daniela Mendes a começar a pedalar

Conheça o sítio dos colegas ciclistas
de Brasília
http://www.bikandango.com.br
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Mountain Bike: paisagens de tirar o fôlego
“Descer uma serra de manhã cedinho, admirando a
mata, é uma experiência emocionante. Às vezes, a
vista parece uma pintura. Eu fotografo com os
olhos”, brinca Marco Antônio Lima, da Supde de

trabalhou como voluntária num programa de ciclo
faixa em São Paulo, onde, nos domingos pela ma
nhã, era encarregada do empréstimo de bicicletas
para o público. “Eu gostaria de pedalar mais, até
mesmo de ir para o trabalho de bicicleta, mas na
cidade de São Paulo as condições de segurança são
precárias”, lamenta.
Com tanta empolgação pelo assunto, Edméa já con
venceu dois colegas do Serpro a aderirem à bike co

mo lazer e como meio de transporte. Um é também
seu namorado, o auxiliar Leôncio Cavalcante Lima,
que já a acompanha nos fins de semana. A outra é a
desenvolvedora de sistemas Daniela da Graça Men
des, que foi, a convite de Edméa, conhecer o progra
ma de incentivo à mobilidade urbana no qual a
amiga era voluntária. “Hoje chego mais rápido ao
shopping e ao mercado e ainda tenho uma atividade
física”, afirma Daniela, que adotou a bicicleta como
meio de transporte.
Mais rápido do que ônibus
Outro serpriano ciclista é Luciano Galicki, da área
de Desenvolvimento em Curitiba. É um dos
exemplos de empregados que adotaram a bicicleta
como meio de transporte para ir ao trabalho. Atual
mente ele percorre sete quilômetros por dia, mas já
chegou a pedalar por 15.
Dentre as vantagens de utilizar bicicleta, Luciano
destaca que chega a ser mais rápido do que outros
veículos, devido ao trânsito caótico da cidade. “Levo
a metade do tempo que eu levaria se fosse de ôni
bus”, compara. Ele também ressalta que adotar a bi
cicleta como meio de transporte ajuda a cidade:
“quase não ocupa espaço na rua, faz pouco barulho e
gera menos poluição”.
Na Regional Curitiba, ele conta com uma boa estru
tura para ciclistas: bicicletário coberto e chuveiro.
“Muitas vezes, as empresas não oferecem tais bene
fícios porque não se dão conta desta necessidade e
da possibilidade de o funcionário vir de bicicleta”,
constata Luciano. A Sede e as regionais de Brasília,
Porto Alegre, Belo Horizonte, Recife e Fortaleza
também oferecem infraestrutura para ciclistas.

Marco Lima se dedica a competições de
mountain bike

Os Bikandangos Bruno Pacheco, Paulo
Barreto e Paulo Passos: longas distâncias
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Bicicletas: o que diz o Código
Brasileiro de Trânsito

Art. 58. Nas vias urbanas e nas rurais de pista
dupla, a circulação de bicicletas deverá ocor
rer, quando não houver ciclovia, ciclofaixa, ou
acostamento, ou quando não for possível a uti
lização destes, nos bordos da pista de rola
mento, no mesmo sentido de circulação
regulamentado para a via, com preferência so
bre os veículos automotores.

Art. 105. São equipamentos obrigatórios dos
veículos, entre outros a serem estabelecidos
pelo CONTRAN: (…) VI  para as bicicletas, a
campainha, sinalização noturna dianteira, tra
seira, lateral e nos pedais, e espelho retrovisor
do lado esquerdo.

Art. 255. Conduzir bicicleta em passeios onde
não seja permitida a circulação desta, ou de
forma agressiva, em desacordo com o disposto
no parágrafo único do art. 59: infração média;
penalidade: multa; medida administrativa: re
moção da bicicleta, mediante recibo para o pa
gamento da multa.

Você Sabia?

Fortaleza, ressaltando que, numa competição de
mountain bike não se pode parar à toa. Ele começou
no esporte por acaso, porque faltava uma pessoa para
completar uma equipe formada por colegas de traba
lho. Isso foi há três anos, e Marco não largou mais a
bicicleta. Agregou à atividade sua esposa, Lúcia de
Fátima Lima, extemporária do Serpro. Com ela par
ticipa de competições como a Bike Ceará, circuito
no qual as duplas devem seguir pistas para não sair
da trilha formada por areia fofa, asfalto, lama, calça

mento e piçarras (pedrinhas). Marcos já chegou em
terceiro lugar, com sua equipe, no Circuito de Aven
tura Apoema. Mas não se identifica com os competi
dores acirrados. “A gente quer mais é participar e
queimar calorias”, brinca.

Luciano Galicki, de Curitiba, utiliza bicicleta como meio de transporte todos os dias

Dicas de Segurança para Ciclistas
http://www.escoladebicicleta.com.br/notran
sito.html
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ESTA REGIONAL TEM
DISSO SIM!
Inovação, companheirismo e alegria.
Confira um pouco dos ingredientes que
marcam a evolução do Serpro na capital
cearense.

U ma canção famosa do mestre Luiz Gonzaga diz:
“no Ceará não tem disso não, não tem disso não,

não tem disso não”. Em Fortaleza, ela é cantarolada por
aí quando alguém quer brincar e falar dos costumes que
são adotados ou não na cidade. E quais seriam esses
costumes? É certo que não dá para generalizar, mas po
dese dizer, por exemplo, que comodismo não teve vez
na trajetória de luta do povo do Ceará que, em 1884,
tornouse a primeira província brasileira a abolir a es
cravidão. E, com certeza, comodismo também não te
ve vez na rotina dos empregados que construíram o
Serpro na capital cearense.
“Trabalhávamos bastante de dia, de madrugada e ado
rávamos isso”, conta o fortalezense Carlos Augusto
Neiva, que ingressou no Serpro em 1970 e é o mais an
tigo empregado na ativa da Regional. “Fui um dos pri
meiros operadores de computador. Imagine eu, com
dezenove anos, diante daquelas enormes máquinas de
última geração, com manuais em inglês, era algo de ou
tro mundo”, rememora Neiva, hoje gerente da área de
Desenvolvimento em Fortaleza. “Era tudo tão novo que
a solução, caso aparecesse algum problema no uso das
máquinas, era desligar e ligar novamente”, divertese o
colega Neiva.

E Neiva não é o único empregado que guarda muitas
recordações da época em que a 3ª URO  Unidade Re
gional de Operações, implantada pela empresa em
1966, funcionava no Centro de Fortaleza. “Todo dia, eu
buscava e levava o pessoal do turno da noite em casa,
em uma caminhonete Rural Willys. E quando ia deixar
o Neiva, sempre tinha um caldo quentinho, feito pela

mãe dele, esperando por nós”, lembra José Ivan Mo
reira, que ingressou como motorista no Serpro em
1971, e hoje trabalha na reprografia e no malote da
Supgl local.
“Alugase casa com oito banheiros”
Em 1966, a 3ª URO ocupava uma área alugada de

Regional Fortaleza: em 1966, eram menos de vinte empregados ocupando 50m² alugados.
Hoje são mais de 600 empregados em um prédio próprio de quase 9 mil m²
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50m² no prédio da Delegacia Fiscal. Mas já em 1971,
mesmo após uma ampliação para 100m² feita em 1967,
o local de trabalho começava a ficar insuficiente para a
quantidade de empregados da Unidade. “Naquele ano,
meu expatrão, que era da antiga Serviluz, o Serviço de
Luz e Força do Município de Fortaleza, colocou um
anúncio para alugar a residência onde morava com a
família por achar que ela era muito grande. O superin
tendente regional do Serpro na época, José Maria La

vor, visitou o local e gostou”, conta Arlindo Dias, da
área de Logística.
Para “Seu” Arlindo, como é mais conhecido por todos
os colegas de trabalho, recordarse dos anos em que o
Serpro ocupou a residência, no Bairro de Fátima, é
muito especial. “Ajudei a construir esse casarão, fui o
mestre de obras, e depois me tornei zelador”, orgulha
se. “E ele era bem grande mesmo. Para se ter noção, só

de banheiro, eram oito”, acrescenta ele. “E como foi
que entrei para o Serpro? Quando a casa foi alugada,
meu expatrão falou para o superintendente: 'você vai
precisar desse rapaz, pois foi ele que cuidou de tudo
aqui, desde o alicerce até a cortina'. Costumam dizer
que eu estava passando pela calçada, me puxaram pela
calça para o lado de dentro da empresa e assim assumi
a função de vigia”, conta Arlindo, rindo da brincadeira.
Ernesto Rocha Matos, da Supop, entrou na empresa
em 1972 e na época trabalhava no chamado “Serpri
nho”, uma casa pequena alugada também no Bairro
de Fátima, a cerca de 300 metros da casa maior. “No
'Serprinho', funcionavam as atividades ligadas ao
Imposto de Renda. Nosso comprometimento era tan
to que, quando a Kombi demorava para buscar as
pastas com declarações, nós dividíamos essas pastas
e íamos a pé, contando piada, chutando lata”, reme
mora Ernesto. “Fazíamos isso para evitar que a etapa
de perfuração de cartões atrasasse, e agíamos com
uma satisfação tremenda”, completa.

A casa no bairro Fátima teve como mestre de obras um dos atuais empregados da Regional
Fortaleza, Arlindo Dias A sede atual

Hoje, a Regional Fortaleza ocupa 8.982,83m², com
6.516,19m² de área construída e 660m² de área ver
de. Além da sede, a Regional conta com um galpão
alugado de 1.388,84m² utilizado para depósito e al
moxarifado. São 643 empregados distribuídos em
Fortaleza e nos escritórios de Teresina e de São Luís.
Em outras cidades dos três estados, como Sobral, Ju
azeiro do Norte, Floriano e Imperatriz, empregados
oferecem suporte direto a clientes.
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Enfim, a “casa” própria!
Para muita gente, adquirir a casa própria é a realização
de um sonho, uma grande alegria. E foi praticamente
essa a sensação que os empregados da 3ª URO experi
mentaram quando receberam a notícia de que sairiam
do aluguel e teriam uma sede própria. A área escolhida
foi um terreno na Avenida Pontes Vieira, 832, no bairro
São João do Tauapé.
“Foi ótimo mudar para cá. No começo, parecia um sí
tio, com coqueiros, pés de manga e de cajarana, e ainda
tinha um campo improvisado pela vizinhança que inva
dia o local para jogar futebol”, comenta Aroldo Lima,
que entrou no Serpro em 1973 e hoje trabalha ao lado

de “Seu” Arlindo, no agendamento de carros na Regio
nal. “Acompanhei toda a construção, vinha todas as tar
des. E lembro até hoje da missa realizada quando aqui
não tinha nada, uma cerimônia para abençoar o terre
no”, acrescenta “Seu” Arlindo.
E assim, em meados de 1975, foi inaugurado o novo
prédio da 3ª URO. “Entrei na empresa justamente no
mês de inauguração, como telefonista. Trabalhava seis
horas, corria para a faculdade e ainda cuidava dos fi
lhos, depois que me casei. Era e é muito bom trabalhar
na Regional, sou muito grata a essa empresa”, conta
Conceição Alves Dias, que hoje atua na área de
Desenvolvimento em Fortaleza.

O terreno onde foi construída a Regional Fortaleza tinha coqueiros e pés de mangarana e
um "jeito de sítio", conforme relembram colegas da época

Só tem na Regional Fortaleza
A chamada Praça Vermelha é o xodó dos em
pregados da Regional cearense. Ela é muito es
pecial porque guarda muitas histórias dessa
Regional que valoriza a amizade. “Consideramos
a praça uma exclusividade porque, neste mundo
de relacionamentos virtuais, ela resgata em nós
os sentimentos mais tradicionais, isso de jogar
conversa fora, de fortalecer vínculos, tudo cara
a cara”, acredita Sérgio Gomes, gerente da
Supst de Fortaleza, e empregado do Serpro
desde 1982.

Além de propiciar muitos batepapos, a praça é
ideal para quem quer assistir TV e ler os jornais
no horário de almoço, ou para fazer uma oração
diante da imagem da santa exposta no local, ou
para realizar diferentes eventos internos, apre
sentações artísticas, comemorações de datas
festivas e muito mais.

Você Sabia?
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SERPRIANOS DO VERDE
Reflorestamento, reciclagem e constru
ção verde são algumas das práticas dos
colegas

R ealizada nos dias 1º a oito de junho, a Semana
do Meio Ambiente contou com várias atividades

em todas as regionais. Além das iniciativas corporati
vas, os empregados foram chamados a participar da
campanha contando quais são suas práticas sustentá
veis. E a resposta foi uma diversidade de ações do ta
manho do Brasil.
Seja organizando um bairro inteiro para a preservação
do cerrado ou adotando iniciativas simples de econo
mia de água, os colegas provaram que é possível sair
do discurso e aderir logo às boas práticas. Grandes
exemplos, boas histórias. Confira.
Defesa do Cerrado
Do condomínio para a quadra, da quadra para o bair
ro. Ricardo Luiz de Miranda Valle, da Sunmp em Bra
sília, acabou eleito presidente do Conselho de
Segurança do bairro e desenvolve um trabalho fantás
tico de proteção do cerrado e prevenção de incêndios
em parceria com os Bombeiros, Polícia Militar Ambi
ental, IGBE e outras entidades. Mobilizando a comu
nidade de seu bairro, desenvolveu ações de
conscientização e prevenção, organizou uma brigada
voluntária contra incêndios e um sistema integrado de
aviso de incidentes. “Precisamos defender o Cerrado e
os diversos córregos e nascentes da região administra
tiva abrangida pelo Parkway”, enfatiza Ricardo.

Brincadeira Ecológica
Alessandra de Alcântara Silveira Endler, da Cecom
em São Paulo é o exemplo de que é possível se diver
tir preservando o meio ambiente. Ela produz brinque
dos com lixo reciclado. “Minha família é toda de
artistas e sempre mexi com arte. Depois que o meu fi
lho nasceu, comecei a fazer brinquedos para ele com

materiais reciclados. Já fiz brinquedos até para peça
de teatro”, conta. E a molecada adora. Além de eco
nomizar com o gasto de brinquedos, a produção ajuda
a estimular a imaginação e garante a mãe e filho bons
momentos de convivência.“Tudo ele quer transformar
em brinquedo. Ele me ajuda e produzimos juntos. É
uma festa”, explica.

Alessandra Endler, de São Paulo, faz brinquedos para os filhos usando material reciclado
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Reflorestamento Particular
Paulo César Fachini da Supop em São Paulo reflores
tou sua propriedade em Tanabi – (SP) para recuperar a
Área de Proteção Permanente e duas nascentes. Para
ajudálo, recrutou a força dos alunos da Fundação
Educacional de TanabiSP, que juntos plantaram cerca
de mil árvores de mais 64 espécies nativas. Um ato de
conscientização que gerou grandes resultados. Três
anos depois, a escola fretou um ônibus para levar os
alunos para verem o fruto de seu trabalho. Algumas
árvores já tem mais de três metros de altura. “Estou
recebendo emails de colegas parabenizando o reflo
restamento”, conta Paulo.
Ecologia embarcada
José Ricardo Macedo de Carvalho, da Supop na Regi
onal Belém, encontrou um modo de complementar a
formação cidadã dos jovens que participam do progra

ma de inclusão digital. Ao fim do curso, no momento
da entrega de certificados para os alunos que conclu
em o Curso Básico de Microinformática, José Ricardo
dá uma palestra sobre a escassez de água no mundo,
contribuindo para ampliar a consciência ambiental
dos jovens. “Tenho um CD com vários assuntos, co
mo um sobre a escassez de água no mundo, que é
muito interessante. O conteúdo é excelente, abordan
do com bastante didática o problema da água. Tento
conscientizar as pessoas para esse grave problema”,
explica José Ricardo.
Referência em reciclagem
“Meu neto está com 5 anos e já sabe. Sempre me per
gunta sobre o banho: 'Vovó, é só 5 minutinhos por
causa da natureza, né?'. Não é de hoje; fazemos isso
há muitos anos e acaba se tornando um hábito”, expli
ca Catarina Lúcia Sales Monteiro, da Supop em Forta
leza, sobre suas ações sustentáveis. Ela é conhecida
entre os amigos e familiares pelo cuidado com o meio
ambiente. Além de captar água da chuva para utilizar
em várias outras atividades domésticas, ela se tornou
referência rua onde mora quando o assunto é recicla
gem. “Todos trazem seu lixo separado para minha ca
sa e encaminho para os pontos de reciclagem. Minha
casa está virando um depósito de lixo”, brinca.
Mudando o cotidiano
Ester das Graças Ribas Alves, da Supgs em Curitiba,
transformou seu cotidiano com ações sustentáveis.
Enquanto a água desce chuveiro abaixo até ser com
pletamente aquecida pelo sistema a gás, uma boa
quantidade se perde pelo ralo. Ester aproveita essa
água fria, que não serve para o banho, captandoa com
um balde e despejandoa no vaso. Dos vários litros de
água utilizados na máquina de lavar roupas, tudo é
aproveitado para lavar a calçada. Absolutamente nada

é perdido; até a água utilizada para lavar verduras aca
ba servindo para molhar os vasos de plantas. “São ati
tudes simples, mas necessárias. A nossa água é um
bem finito, então não dá para desperdiçar. É uma eco
nomia pequena, mas se todo mundo fizesse, seria
bom”, avalia.
Casa própria e sustentável
Edilene dos Reis Rocha Araújo, da Supco em Brasí
lia, aproveita para construir sua casa com um olhar
no futuro. “Estou construindo minha casa e um cole
ga me falou da captação de águas pluviais. Li a res
peito e resolvi incluir no projeto, vamos criar um
reservatório para captar água da chuva e utilizar para
lavar áreas externas, carro, jardim, etc. Apesar de ser
uma solução simples, confesso que não tinha pensa
do nessa alternativa”, conta.

Cineminha nas regionais

A Semana do Meio Ambiente teve atividades varia
das nas regionais, mas duas delas foram mais fre
quentes: exposição de produtos com material
reciclado e exibição de filmes. No Rio de Janeiro e
em São Paulo foram exibidas produções específicas
sobra a água. Já outras três regionais (Belém, Belo
Horizonte e Porto Alegre) exibiram filmes que valem
a visita. Respectivamente: Lixo Extraordinário,
WALLE e A História das Coisas.

Paulo César Fachini chamou crianças para
ajudálo a reflorestar sua propriedade rural




