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A gente se encontra aqui!
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Pais e filhos que trabalham no Serpro
comentam como é a experiência de
trabalhar na mesma empresa
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FILHO DE PEIXE...
… adora um computador. Analistas e
técnicos do Serpro com pais que tra
balham na empresa contam como foi
sua escolha profissional.

S em pressão, com nenhuma indução e muito me
nos imposição: os “peixinhos” entrevistados pela

GPS foram unânimes em ressaltar que seguiram para
o mesmo “aquário” profissional escolhido pelo pai
respondendo unicamente a um apelo interno, pessoal.
Mas todos reconhecem a influência de crescer ao lado
de quem esteve sempre às voltas com computadores.
Se hoje a tecnologia da informação produz mil e um
brinquedinhos cada vez mais sofisticados e menores,
o que encantou essas crianças e jovens foi ver seus
pais convivendo com equipamentos que então pareci
am mágicos – apesar de hoje serem considerados
grandes e desajeitados.
“Tenho na memória a lembrança de entrar no Data
center quando era ainda muito criança”, diz Anderson
Ricardo Zoll, de São Paulo, que hoje trabalha exata
mente na área de dados, enquanto seu pai ocupa um
posto no desenvolvimento.
Outro ponto comum nos depoimentos é a identifica
ção do Serpro com um ambiente agradável. Um local
propício não só ao trabalho, mas também à constru
ção de relações de amizade que acabam com “cara”
de família'. Os filhos entrevistados têm prazerosas
lembranças de infância na empresa.

Conheça alguns dos casos de pais e filhos que traba
lham no Serpro.
Pai, mãe e filho na TI
Eles compartilham casa, trabalho e área – só não fa
zem parte da mesma equipe dentro da Supde de Reci
fe. Marcelo Padilha está apenas um ano no Serpro,
enquanto o pai, Carlos, já conta com 20 anos de em
presa. A mãe, que como os dois também tem forma
ção em computação, trabalha hoje na Caixa

Econômica. Mas já foi empregada do Serpro. De for
ma que incentivo para ser da área de informática era
o que não faltava na casa dos Padilha.
“Comecei bem cedinho a mexer no computador, mui
to por influência do meu pai, que trazia para casa uns
jogos em disquetes. E desde pequeno fui querendo
aprender aqueles comandos no DOS. Tinha uns 8, 9
anos. Mas o que mais me interessava mesmo era a
brincadeira. Fazia mais era jogar”, lembra Marcelo.

Marcelo e Carlos Padilha, de Recife: família envolvida com TI
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Quase veio o outro irmão
O irmão gêmeo de Marcelo também prestou concurso
para o Serpro, na área de Direito. Classificouse em
8º lugar, mas só havia duas vagas em Recife. Ter os
dois filhos gêmeos no trabalho seria agradável para
Carlos Padilha, mas não chegaria a causar confusões.
“Os meninos não são univitelinos. Um amigo aqui
brinca que não faço nada direito, pois nem gêmeos
parecidos consegui produzir”, divertese Carlos.
O pai relata que procurou dar liberdade para que os
filhos escolhessem seu rumo, mas sabia que Marcelo
seguiria para o caminho de exatas. “Um belo dia ele
me disse: 'papai, vou fazer informática”, lembra Car
los. Daí para a escolha do Serpro, onde já havia esta
giado, foi um caminho natural.
“Gosto de poder trabalhar com tudo o que aprendi na
faculdade. Desenvolver esses sistemas, de grande
porte, é sempre um desafio. Isso me instiga”, diz
Marcelo. “E saber que se pode contribuir com a soci
edade com aquilo que a gente faz aqui também é gra
tificante”, completa.
Brincando de Programar
Aos 12 anos, Anderson Zoll já imitava o pai utilizan
do um computador 486 recémchegado. “Eu fazia
batches, comandos que automatizam ações. É uma
programação em nível bem principiante”, descreve.
Depois de 16 anos, o filho fez da brincadeira modo de
vida, e, do pai, companheiro de trabalho. “Essa esco
lha foi natural. Ele sempre foi interessado em jogos,
em programação. Minhas outras duas filhas, mais ve
lhas, foram ambas estudar medicina, apesar de terem
crescido no mesmo ambiente ”, analisa Walther Zoll,
lotado na Supde.

Além do pai envolvido com tecnologia, as crianças da
família Zoll também tinham estímulo adicional para
conhecer esse mundo por serem assíduas no progra
ma Pais & Filhos & Cia. , evento tradicional na Regi
onal São Paulo. Em todo mês de julho, há datas nas
quais as crianças passam o dia fazendo atividades no
Serpro, ora com os pais, ora sozinhas.
Encontro no fretado
“Lembro quando conheci o Datacenter, aquela sala
enorme, cheia de equipamentos. Ganhei uma fita
magnética velha, pude levar para casa, brinquei, me
xi, desmontei aquele negócio. Foi muito legal”, conta
Anderson, que atua hoje na Supcd.
Ele está no Serpro há quatro anos. Diz que só se en
contra com o pai no ônibus fretado que os leva de
volta para casa. “Eu trabalho no suporte básico.
Quando dá problemas, temos de correr atrás. Já meu
pai trabalha com desenvolvimento. Nossas áreas não
são relacionadas”, explica. Foi o pai quem viu o co
municado do concurso, e o sugeriu a Anderson.
“Eu achava que não teria chance na prova. Falei com
minha mãe e ela brincou: 'Faça, não custa nada para
você, seu pai é quem vai pagar a inscrição....'. E deu
muito certo”, enfatiza Anderson. “O que recebo aqui,
não ganharia como engenheiro se continuasse na em
presa em que eu estava. A possibilidade de fazer car
reira me atraiu. É muito boa a ideia de poder galgar
degraus na carreira a partir do seu esforço.”
Além de revelar orgulho pela conquista do filho,
Walther Zoll enfatiza os benefícios que uma empresa
como o Serpro oferece. “Este aqui é praticamente
meu primeiro emprego. Toda minha experiência pro

Walther Zoll, de São Paulo, indicou o
concurso do Serpro para o filho Anderson

“(..) é bom que os filhos herdem
e aprendam os ofícios dos pais”

Cervantes
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fissional foi feita no Serpro. Acho uma opção muito
segura, os benefícios são bacanas, tem plano de saú
de. É bom para uma pessoa construir seu futuro. Em
bora meu filho seja jovem, solteiro e sem filhos, acho
essa estabilidade interessante”, pondera.

Bom lugar para trabalhar
Saulo Reis está há cerca de um ano no Serpro, mas é
de casa há muito tempo. “Meu pai pegava a gente no
colégio e trazia aqui para almoçar. E a impressão que
sempre tive é de que este era um lugar bom para tra
balhar. Eu percebia o local de trabalho dele como um
lugar acolhedor, diferente, cheio de amigos”, relembra
Saulo, hoje lotado na Supde, em Belo Horizonte. O
menino cresceu, fez estágio na Regional, teve certeza
do que queria. “A vontade de trabalhar no Serpro au
mentou depois que fui para uma empresa privada. Eu
senti como são as coisas lá fora, é cada um por si, não
tem esse sentido de querer se ajudar que a gente vê no
Serpro”, diz Saulo.
O pai, Carlos Sérgio dos Reis, atua na Supop e tem 32
anos de empresa. “Sem demagogia, digo que tenho or
gulho de trabalhar no Serpro. Ver um filho aqui é uma
experiência gostosa”, declara. “Tenho mais dois fi
lhos, uma mais velha e um mais novo do que o Saulo;
este talvez siga pelo mesmo caminho da informática.
Mas a escolha da carreira tem de ser deles, sempre
procurei não influenciar.”, ressalta Carlos.

Micro acoplado à TV
Ao lembrar do tempo em que Saulo era um menino de
10, 11 anos, o pai constata que a afinidade com o
computador vem de longe. “Essa geração já nasceu
mais ligada às máquinas, tem facilidade. E é claro que
meu interesse por computadores influenciou. Tivemos
computador assim que possível. O primeiro que levei
para casa foi emprestado da Associação dos Emprega
dos. Era um micro que se acoplava à televisão e ao
gravador de fita cassete, coisa bem rudimentar mes
mo. Mas dava para jogar com aquilo, então já nos in
teressamos”, conta Carlos.
Saulo e o pai concordam ao destacar que uma das me
lhores coisas na área de informática é o desafio de
evoluir sempre, de resolver problemas novos todo o
tempo. Também enfatizam que trabalhar em grandes
projetos do governo, como o Siafi, no qual Saulo está
empenhado, é tarefa das mais gratificantes, nas quais
se percebe uma contribuição efetiva para a sociedade.
Entrevistados separadamente, os dois usam termos se
melhantes para descrever impressões do trabalho. Im
possível não pensar: tal pai, tal filho...

Carlos Reis percebeu cedo a aptidão de
Marcelo: geração "plugada"

Mais pais & filhas & filhos
Há casos de filhas que, como seus pais, trabalham no Serpro,
como Luciana e Gilberto, de São Paulo (foto). Eles estarão na
campanha do Dia dos Pais que será veiculada em agosto.

A campanha foi elaborada a partir da colaboração espontânea
dos serprianos. Não deixe de conferir mais histórias de famílias
que se encontram no Serpro.
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PARA VER, OUVIR E
DAR PASSAGEM
Colegas fazem as vezes de vocalistas,
bateristas, baixistas, guitarristas e
compositores

V álvula de escape: essa foi a metáfora mais usada
pelos entrevistados desta matéria, quando per

guntados sobre o motivo que os levaram a se dedicar
a uma atividade paralela ao trabalho. Conheça a histó
ria de alguns colegas do Serpro que transformaram a
música em hobby, atuando individualmente ou em
bandas espalhadas pelas regionais.
Show para 2 mil pessoas
Nos idos de 2007, em Florianópolis, dois colegas de
trabalho conversavam sobre fazer um som juntos,
quando outros dois, que ouviram a conversa, de
monstraram interesse: eram João, Geraldo, Rafael e
Jairo. Assim surgiu o embrião da banda Velho Junk.
Segundo Jairo André Oliveira, a tal conversa aconte
ceu na Dataprev, empresa de tecnologia e informa
ções da Previdência Social. Na época, ele trabalhava
lá. Hoje atua na Supde de Florianópolis e o guitarris
ta da banda é outro colega do Serpro, Rodrigo Dias,
da Supop.
Jairo conta que foi em 2010 que o coração bateu
mais acelerado. “Fizemos um show para 2 mil pesso
as no Festival de Música da Universidade Federal de
Santa Catarina. Foi emocionante, principalmente

porque nossa música, 'Escolha', foi selecionada em
uma disputa rigorosa”, conta.
A Velho Junk toca pop rock cover, mas também tem
composições próprias. “A banda é minha válvula de
escape. Se ela acabasse eu iria procurar outra, certa
mente. Eu toco em casa sozinho, mas claro que com
banda é mais divertido”, confessa Jairo.

Na hora do cafezinho
Mas não é só nos “bastidores” da Dataprev, que se
formam bandas, não. No extinto 8º andar do prédio da
Lapa no Rio de Janeiro, outro grupo se formou duran
te uma conversa na famosa hora do cafezinho. Mar
cus Conrad, da Supde, recorda:” “Era só papo sobre
música. De repente, alguém teve a ideia de montar
uma banda e um foi falando com o outro”.
Nenhum dos integrantes da banda tinha muita proxi
midade, antes do início do projeto. “A gente se uniu
pela afinidade musical”, conta.

A Velho Junk, de Santa Catarina, toca pop rock e investe em composições próprias

Confira o som da Velho Junk:
http://www.youtube.com/velhojunk
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dou violão e já passou por várias bandas antes de che
gar à Dogma, que completa 20 anos de estrada em
2011. “Entrei na banda recentemente. Antes, eu parti
cipava da Avatar, que era cover da banda de rock in
glesa Jethro Tull. A vontade de tocar as músicas dessa
banda é que nos reuniu na época”, conta.
Segundo Rafael, seu novo grupo não tem o cover co
mo objetivo. “A Dogma faz um trabalho autoral com
músicas basicamente instrumentais”, explica, desta
cando o maior sucesso do grupo, a composição
Clouds, de 1992, que contou com a participação do
músico Marcus Viana no violino.

“Comecei tocando violão na igreja”
Colega de Regional de Rafael, Ronney Herbig, da
Supde, também busca um trabalho autoral. Guitarris
ta há muito tempo, ele já gravou alguns CDs gospel.
Para Ronney, o mercado deste tipo de música se tor
nou extremamente comercial no Brasil. “Os ameri
canos apreciam a boa música, tem grupos
independentes de gospel muito bons. Aqui, falta es
paço para iniciativas menores”, lamenta.
O colega começou tocando violão na igreja, diz que a
música está em seu sangue e que pretende se lançar
como compositor. “Já compus cinco músicas, mas
preciso de pelo menos dez para fechar um CD, senão
fica difícil”, brinca.

Composta por analistas da Regional Rio de Janeiro, a
banda ainda não tem nome e está fazendo seus primei
ros ensaios. O grupo promete uma boa mistura de
clássicos internacionais e nacionais em seu repertório.
Afinal, mistura é algo comum no DNA do grupo: eles
começaram na Lapa, mas atualmente parte dos inte
grantes trabalha no Andaraí, enquanto a outra parte se
encontra no Horto. E cada um em lotação diferente:
Leonardo Broedel, o vocalista, está na Sunac. Rafael
Correia, baterista, fica na Cetec. Por fim, o baixista
Giovani Racca trabalha na Supst.

“Queremos começar como cover e depois, quem sabe,
arriscar em composições próprias”, sonha o guitarris
ta Marcus. “É legal essa experiência de extravasar em
conjunto. É muito cansativo trabalhar oito horas por
dia em frente a um computador. Essa ideia do conjun
to vai ajudar a relaxar a gente”, completa.
Autoral e instrumental
A cerca de 436km do Rio está a capital de Minas Ge
rais, berço da banda Dogma, cujo baixista é o colega
Rafael Odon, da Supde em Belo Horizonte. Ele estu

Rafael, Marcus e Leonardo estão na banda carioca que ainda não tem nome e aceita sugestões

Ouça o som instrumental da Dogma:
http://dogmaprog.com/
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Uivando no planalto
Deivi Kuhn, da Cetec de Brasília, participa de uma
banda desde janeiro de 2007. Tendo o tradicional blu
es do Mississipi como matériaprima, a Coyote Guará
define seu som como bluesrockhardpsicodélico. O
vasto repertório inclui Muddy Waters, Robert Jonh
son, Deep Purple, The Doors, Rolling Stones, Raul
Seixas, Velhas Virgens e eles próprios.
Sim, a Coyote Guará tem músicas próprias. “Já temos
um EP (Extended Play), chamado Errante, que lança
mos no ano passado”, conta Deivi, que também diz ter
na música sua válvula de escape. “Eu fiquei muitos
anos sem tocar, mas quando vim para Brasília, acabei
retomando. Além de hobby, a música me serviu como
instrumento de integração na cidade”, lembra.
Deivi conta que todas as músicas do grupo estão sob a
licença Creative Commons. “Não poderia ser diferen
te, por questão da minha relação com o Software Li
vre”, divertese o baixista, que relembra o primeiro
“uivo” do coyote, durante um congresso da UNE:
“Mês passado fez quatro anos que fizemos nossa pri
meira apresentação. Gosto disto: de palco, de show”.
Com relação à formação da banda, ele destaca uma
curiosidade. “O grupo é quase todo composto de jor
nalistas, mas sou eu que escrevo no blog e produzo
material de divulgação dos shows”, entrega. Vai ver é
porque os jornalistas não queiram que seus momen
tos "válvula de escape" sejam carregados com mais
trabalho parecido ao do dia a dia.

Fortaleza. O projeto já tinha um coral e, durante uma
comemoração do Dia Internacional das Mulheres, sur
giu a oportunidade de formar um conjunto.
Nascia ali a banda “Porta Voz”, que agradou na estreia
e teve continuidade até que Dudu, por um problema
de saúde, precisou se aposentar. “O Dudu teve a ideia
de aproveitar o programa Serpro Com Vida, para con
vidar os colegas da regional a cantarem com a banda”,
relembra o baterista Israel Mondego, da Supde de
Fortaleza. “Montamos um grupo para estudar violão e
teoria musical na hora do almoço”, lembra.
Com a aposentadoria de Dudu, o projeto perdeu um
pouco a força, mas o grupo decidiu continuar junto.
"Algumas pessoas saíram, a vocalista Viviane Miran
da foi para a Supcd do Rio de Janeiro. Outras pessoas
entraram e acabamos formando uma nova banda”, ex
plica Israel, agora guitarrista. O novo grupo não pode
ria ter nome mais intrínseco ao Serpro: FCT.
Além de Israel, completam o conjunto seus colegas de
Supde: Misael Santos, no violão; Sávio Pinto nos vo
cais e violão; Joaquim Pedro, no baixo; e Marcelo
Loureiro, sax. Eles tocam uma vez por mês nas festas
da Ases ou em ocasiões especiais, como na despedida
do Carlos Augusto Neiva da gerência da Supde, em
julho passado.
Israel, que montou um estúdio em casa, entrega que o
nome da banda surgiu quando houve um boato de que
a Função Comissionada Técnica (FCT) iria acabar. “A
FCT pode acabar, mas a banda vai continuar”, brinca,
contando os planos do grupo. “Claro que pretendemos
crescer. Quem sabe, no futuro, a gente não mude o no
me da banda para GFC?”, comenta, entre risos.

Partituras na hora do almoço
Em 2007, o empregado Eduardo Luís Rocha, conheci
do como Dudu, teve a ideia de incorporar uma banda
ao projeto “Serpro Com Vida”, ligado ao Programa de
Responsabilidade Social e Cidadania da Regional

A banda FCT, da Regional Fortaleza, faz
pelo menos uma apresentação por mês

Confira o repertório da Coyote Guará:
http://coyoteguara.blogspot.com/
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ENTRE O MAR E O
CAPIBARIBE
Regional Recife tem sua história mar
cada pelo destino itinerante: foram
quatro endereços, sempre próximos às
águas... às vezes até demais.

T al como a cidade, a Regional Recife tem uma li
gação ímpar com a água. Sua primeira instalação

foi no Porto, de frente para o mar. Depois, mudouse
para a Rua do Imperador, às margens do Rio Capiba
ribe. Transferiuse ainda para um Casarão em Parque
Amorim, à beira do Canal da Avenida Agamenon Ma
galhães. Por fim, ganhou prédio próprio no bairro de
Parnamirim que fica... às margens do Rio Capibaribe.
E foi esse mesmo rio que em 1975 invadiu o Serpro.
Ele transbordou, e a água chegou a atingir 2 metros de
altura nas instalações da Empresa.
A Cheia de 75, como ficou conhecida, está sempre
presente quando se conversa sobre a história da Re
gional. “Eu vim nadando, pois a água estava numa
altura de quase dois metros. Era papel pra tudo quan
to é lado”, conta Alfredo dos Santos, com 38 anos de
Serpro. “De dia, trabalhamos vendo o rio subir. A
água chegou à noite. No outro dia, foi só a notícia”,
lembra Conceição Farias.
Quatro endereços
A projeção do Serpro em Recife começou a funcio
nar, provisoriamente, no segundo andar do prédio da
Delegacia Fiscal, na Avenida Rio Branco, em 1966.

Em 1967 saiu desse endereço para ocupar o quarto
andar do Edifício Paula Batista, na Rua do Impera
dor. Mas só ficou um ano: em 1968 se mudou para
um casarão histórico no Parque Amorim, até final
mente ocupar o prédio atual, na década de 70.
A 4ª URO englobava a chamada Quarta Região Fis
cal, composta pelos estados de Pernambuco, Alago
as, Paraíba e Rio Grande do Norte. Começou com 18

empregados, a maioria recrutada da própria Receita
e da Capitania dos Portos. Chegou a cerca de mil,
nos anos 1980. Hoje, é responsável por pouco mais
de 800 pessoas, distribuídas nos quatro estados, nas
instalações do Serpro ou no cliente.
“Quando entrei no Serpro, a Regional funcionava
num casarão no Parque Amorim. Eram pouco mais
de 40 empregados. Crescemos muito rapidamente.

Catarino: "Estou há quatro décadas na Empresa e ainda tenho muito a contribuir"
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Alguns anos depois nos mudamos para o atual pré
dio, recémconstruído, que já na inauguração não
dava para abrigar todos os empregados. A área com
pilotis (colunas modernistas), por exemplo, foi pro
jetada para ser estacionamento, mas nunca teve essa
função: foi reaproveitada para abrigar as pessoas”
explica o empregado com mais tempo de casa da Re
gional Recife, Orlando Catarino, que ingressou na
empresa em 1969.

Projetos de Le Corbusier e Burle Marx
O prédio atual da Regional Recife foi construído em
1972. Com arquitetura nitidamente corbusiana, pre
viu em seu desenho a utilização de ventilação natural
através de aberturas na parte superior. Também ti
nha jardim com projeto de Burle Marx. “Os jardins
eram belíssimos. Ingressei no Serpro como jardinei
ro e era um prazer grande cuidar dele. Mas veio a
cheia de 75 e levou tudo” conta José Alfredo dos

Santos, com 38 anos de Serpro. Ele também ressalta
que Recife é uma cidade quente, e a ventilação natu
ral desejada pelo projetista não funcionou. “Com o
tempo, foi preciso fechar as aberturas e adotar solu
ções para incorporar o sistema de ar condicionado”
explica Catarino.
Era só o "Mainframe"...
Catarino, como todos o conhecem, entrou na Empre
sa em 1969. “São quatro décadas dedicadas ao Ser
pro. Ingressei quando ainda cursava a faculdade,
como operador de computador. A Regional tinha
apenas um, o chamado 'Mainframe', que ocupava
quase toda uma sala. Fiz faculdade de engenharia, já
que não havia cursos de ciência da computação. Pou
co tempo depois fiz o curso de programador; em
1971 fui selecionado pelo Centro de Treinamento do
Serpro, na Sede, que na época era no Rio de Janeiro,
para o primeiro curso de Análise de Sistemas do Ser
pro. Depois fiz especialização e mestrado em infor
mática, conclui outra graduação em Direito e ainda
me pósgraduei em Direito Público. Hoje atuo na Su
perintendência de Desenvolvimento. Posso dizer que
integro a história da Regional Recife”, completa.
O Serpro completou 45 anos em dezembro passado.
Catarino completa 42 anos de serviço em outubro
deste ano. Praticamente é um dos fundadores.
“Acompanhei o surgimento e crescimento do Serpro.
Conquistamos o respeito da sociedade porque traba
lhávamos com o então chamado 'cérebro eletrônico'.
Hoje, sinto que já não estamos tão à dianteira em re
lação à tecnologia quanto já estivemos, por motivos
diversos. Ainda assim, somos uma empresa sólida e
com contribuições significativas na gestão de tecno
logia para o Governo Federal” completa ele.

”Era um prazer cuidar dos jardins desenhados por Burle Marx”, diz José Alfredo
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Só tem na Regional Recife
Três iguarias são presença certa nas confraterni
zações recifenses: bolo de rolo, bolo Souza Leão
e pé de moleque. Mas atenção, sulistas: “Nosso
pé de moleque não é aquela paçoquinha dura
que eu vi comerem em São Paulo, não!”, brinca
Maria Helena Buarque, da Supop. Em Recife, pé
de moleque é sinônimo de um bolo feito com fa
rinha de mandioca, café e castanha de caju.

Já o bolo Souza Leão é mais sofisticado, fazendo
jus à centenária família nordestina de que derivou
seu nome. O segredo é a calda de açúcar que vai
na massa, responsável pela consistência final de
bolo, com algo de pudim. A terceira gostosura é
o conhecido bolo de rolo. “Esse a gente sempre
garante para receber os convidados de outras re
gionais”, comenta Maria Helena “porque todo
mundo pede mesmo”.

Você Sabia?

“Dava medo de pisar...”
Quando perguntamos aos empregados mais antigos
qual a memória mais agradável que eles guardam,
são unânimes em afirmar: as festas de fim de ano.
“Eu, e muitos colegas, sentimos falta da alegria que
eram as festas de confraternização. Todo final de ano
os empregados se reuniam, independente da área em
que trabalhassem. E todos compareciam maciçamen
te” afirma Ana Maria Santos, analista de desenvolvi
mento empresarial.
Ana ingressou no Serpro em 1973, logo após a inau
guração das instalações definitivas da Regional.

“Quando cheguei, o prédio estava novinho, novinho.
Tínhamos até medo de pisar porque o piso brilhava”
lembra Ana. “Apesar de recémconstruída, a Regio
nal não comportou todos os empregados. Eu fiquei
numa área onde seria o estacionamento, contratada
para atender a demanda do imposto de renda” conti
nua ela. “Era muito bom passar pelo hall, pelas salas,
e contemplar o mural com motivos florais, as peças
em barro de Zezinho de Tracunhaém e de outros ar
tistas da terra, que adornavam o ambiente. Hoje, a
Regional está mudada, houve várias reformas. Mas
ela ainda não comporta a quantidade de empregados
que se precisa” conclui Ana.

Ana Maria Santos não esquece das confraternizações de fim de ano:“Eram um sucesso”



Planeta GPS | 11

ATENÇÃO
COMPARTILHADA
Colegas paulistas fazem atendimento
fraterno no Hospital das Clínicas

P assar duas horas por semana em meio ao sofri
mento que doenças, medo e solidão provocam

em pessoas desconhecidas pode parecer castigo. Mas
foi escolha voluntária de Maria Cecília Teixeira, da
Supgl, e Elisabete Nolasco Bucinelli, da Supde. As
colegas optaram por dedicar parte do seu tempo livre
oferecendo conforto aos pacientes do Hospital das
Clínicas (HC) de São Paulo, maior conglomerado mé
dico da América Latina.
"Às vezes o que eles querem, mais do que ter com
quem falar, é contar com alguém que saiba escutar.
Muitos pacientes vem de outras regiões do país, já
que o HC é hospital de referência e trata de casos
complexos. É um momento dramático para qualquer
um, pois é quando a pessoa está mais fragilizada, in
segura, sentindo medo e solidão", ressalta Cecília.
Além de boas intenções
Para ser voluntário no HC não basta ter boa vontade.
Há um processo seletivo e é preciso passar por um
curso preparatório antes do início dos trabalhos, reali
zado com profissionais da área médica. As colegas
que participam do trabalho fazem parte do Care (Co
mitê de Atendimento Religioso) do Hospital das Clí
nicas, um trabalho ecumênico que conta com
participantes católicos, evangélicos e espíritas  cor
rente esta da qual fazem parte as serprianas.

Apesar da origem, Cecília ressalta que o objetivo não
é falar apenas sobre religiosidade, mas sim conversar
e, principalmente, ouvir os pacientes: "a tônica é essa,
por isso o atendimento é ecumênico. Mas não escon
demos nossa crença. Se o paciente for receptivo ofere
cemos apoio religioso também", esclarece Elisabete.
Busca filantrópica
Colocar em prática o preceito da fraternidade é o que
move Elisabete Bucinelli. Ela se declara realizada por
fazer um trabalho que "sente que é útil". Cecília já
participou de um grupo da Federação Espírita do Es
tado de São Paulo, que distribuía sopa aos moradores

de rua do centro da cidade. Também visitou idosas em
um asilo mantido pelos Vicentinos. Mas encontrou
seu lugar na filantropia quando a colega Elisabete a
convidou para a seleção do grupo voluntário espírita
no hospital.
"Gosto de visitálos. Sempre aprendo alguma coisa
com eles. As dores, os incômodos que as pessoas pas
sam nesses leitos não as colocam em revolta com a vi
da ou com Deus, na maioria dos casos. É algo que me
emociona" declara Elisabete. A amiga Cecília compar
tilha a satisfação: "A sensação é sempre a mesma: to
das as vezes saio do trabalho melhor do que entrei".

Elisabete e Cecília, de São Paulo, usam jaleco para serem identificadas no atendimento fraterno.
Medida também garante proteção às voluntárias e aos pacientes




