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EDITORIAL
Qualidade. Patamar que 

muita gente deseja alcançar 
em todos os âmbitos. Seja no 
trabalho, na vida pessoal e 
no papel de pais de família, 
há sempre a preocupação 
em sermos melhores. E 
fazer o melhor para ter 
reconhecimento e, no caso 
das relações pessoais, mais 
afeto e carinho. 

Missão não muito fácil; 
mas, edificante. Para o 
gerente Robson Keller, por 
exemplo, ser pai significa estar 
em constante movimento para 
promover o bem-estar – e, 
claro – melhor qualidade de 
vida dos filhos. Uma arte que 
requer paciência, persistência, 
atenção e um toque de 
criatividade. É o que ele 
mostra na Seção Educação. 

Pensando também na 
qualidade, apresentamos 
um breve panorama do que 
a atual gestão vem fazendo 
nas áreas do parque gráfico 
e de recursos humanos 
para promover melhores 
condições de trabalho e de 
desenvolvimento profissional 
dos servidores. Missão 
também árdua, porém, não 
menos gratificante quando os 
resultados são serviços com 
qualidade e clientes satisfeitos. 

Qualidade também é o 
que os servidores Lucas Dias 
e João Marques buscam em 
suas atividades. O primeiro 
dá dicas de como mantém a 
forma física; o segundo, fala 
sobre a habilidade que possui 
em recuperar livros. Ambos 
concordam que qualidade é o 
que buscam. E, pelo que se 
pode conferir, conseguem. 

Confiram!

O desafio de
promover mudanças.
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Servidores aceleram 
produção para Feira

s preparativos da Imprensa 
Oficial para a XVI Feira Pan-
Amazônica do Livro estão 
a todo vapor. Os servidores 
da gráfica, editoração e loja 
estão a mil com as edições 
que serão lançadas durante 

o evento. Ao todo, são 
cinco obras de escritores 
paraenses. Destacam-se 
“Visagem: Espanto 
no rádio paraense”; 
o terceiro volume da 
coletânea “Atos dos 
governadores”, de 
autoria do servidor 
Ribamar Castro e o livro 
“Memórias do Instituto 
Estadual Carlos Gomes”. 
A IOE também realizará 

mais uma etapa do Projeto Livro 
Solidário. Desta vez, para arrecadar livros 
infanto-juvenis e gibis. A feira acontece 
de 21 a 30 de setembro, no Hangar.

Além de livros e campanha, a 
Imprensa apresentará o Certificado 
Digital, serviço que tem como objetivo 

garantir a segurança 
e a confiabilidade de 
documentos em transações 
via internet. “O serviço irá 
contribuir para eliminar, 
gradativamente, os 
documentos em papel, 
como já vem acontecendo 
com a Receita Federal”, 
observa o presidente 
Cláudio Rocha. Um 
estande especial foi 
projetado para agregar 

todas essas novidades.
Programação – Este ano, 

o país homenageado na Feira 
Pan-Amazônica será Portugal. 
O patrono, maestro paraense 
Wilson Fonseca - o mestre 
Isoca - uma homenagem aos 
100 anos de seu nascimento. A 
programação também contará 
com shows, peças teatrais, 
exposições e a participação de 
autores consagrados, como 
os romancistas portugueses 
Gonçalo M. Tavares e 
Boaventura de Sousa Santos. 
Entre os escritores brasileiros, 
Nelson Motta, Marta Medeiros 
e Luís Fernando Veríssimo.  
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os documentos
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Amor e amizade para
transmitir segurança aos filhos

isciplina e hora pra tudo. É assim que o 
servidor Robson Keller, gerente da Editoração 
do Diário Oficial, coloca em prática o que 
considera essencial para a educação dos filhos. 
Pai atento, ele não abre mão de “fiscalizar” de 
perto a rotina de Robson Keller Júnior (13) e 
de Rafael Lucas (8), responsabilidade que divide 

com a esposa. “Eu e ela (esposa) repartimos as tarefas 
em relação à educação dos garotos, e nas reuniões 
de pais e mestres, geralmente eu participo e procuro 
acompanhar o dia a dia deles na escola”, observa.

Sobre a divisão de horários dos filhos, ele afirma 
que há tempo para brincar, fazer os deveres de casa ou 
mesmo para os passeios. Segundo ele, para que a rotina 
escolar não se torne monótona, procura alternar as 
atividades extraclasse. “Proponho a eles, por exemplo, 
que em um dia leiam um livro e no outro façam 
cálculos matemáticos; para que fiquem à vontade em 
relação à aprendizagem”. Mas revela um adicional nessa 
estratégia educacional: Para aliviar os 

meninos das tarefas escolares, Robson Keller alterna os 
estudos com muito lazer e esporte. “Eles fazem natação 
três vezes por semana; o mais velho toca bateria e o 
mais novo adora jogar vídeo game. Playstation pra ele é 
tudo!”, comenta, orgulhoso.

Ele considera, ainda, que os momentos que passa 
com os filhos são mais um motivo para comemorar, 
sobretudo porque se diz “mais que um pai, um amigo”. 
E faz uma reflexão: “Muitas pessoas por aí não têm 
a chance de ter diálogo com os pais ou uma relação 
franca; eu posso dizer que tenho isso com os meus 
filhos”. Para ele, amor e amizade são fundamentais 
para transmitir segurança aos filhos. “Acredito que 
o pai deve sempre estar de coração aberto, não criar 
bloqueios, barreiras, pois isso é muito prejudicial pra 
educação de uma criança”, conclui.  

D

EDUCAÇÃO

Robson valoriza os momentos que passa com os filhos
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JANELA IOE

Servidores se 
despedem de 

Laércio

O trabalho de todas as equipes que atuam na 
Imprensa Oficial do Estado é muito importante para o 
desenvolvimento das atividades que tornam a autarquia 
tão importante para a administração pública.

A partir desta edição do BIO, falaremos de cada 
uma dessas equipes. A primeira que trataremos é a da 
Rotativa.

Impressão - Eles chegam à noitinha e, muitas 
vezes, só saem quando a madrugada está começando. 
Muitos estão na Imprensa há mais de 20 anos. Com 
eles, o Diário Oficial sai das chapas impressas na CTP 
(Computer-To-Plate), de onde são encaminhadas para 
a máquina rotativa que imprime os atos públicos do dia 
seguinte.

É lá, na Rotativa, que está a equipe coordenada por 
Benedito Carlos Batista Nunes, mais conhecido como 
Bené. São eles que aguardam pra começar mais um 
processo de impressão do Diário Oficial do Estado.

Bené está atento para todos os detalhes. O trabalho 
finaliza com a encadernação, embalagem e entrega dos 
exemplares para a distribuição. Ele diz que cada um 
dos servidores toma conta e age em um procedimento. 
“São oito pessoas que operam, acompanham e 
organizam tudo”, detalha.

Eduardo Sérgio Martins é um deles. Ele já trabalha 
há 24 anos na Imprensa Oficial e conta que começou 
atuando na portaria do órgão. “A mudança foi ótima 
e realizo minhas tarefas com orgulho”, conta. Ele 
também acredita que o trabalho noturno traz uma vida 
mais tranquila, principalmente porque há o apoio dos 
colegas. “É uma equipe afinada”, observa o servidor. 
Afinação necessária pra quem troca o dia pela noite e 
sabe que o resultado de seu trabalho é importante para 
milhares de pessoas logo pela manhã do dia seguinte.  

Equipe afinada 
no trabalho

ROTATIVA

Companheirismo, solidariedade 
e humildade. Essas são algumas das 
características que marcaram o caráter de 
Laércio Oliveira da Silva, ex-diretor técnico 
da Imprensa Oficial do Estado, que faleceu 
no dia 15 de agosto, aos 61 anos. “Ele 
foi um grande companheiro; o conheci 
na época do sindicato dos gráficos, antes 
mesmo de ele se tornar diretor técnico. 
Era uma pessoa incrível!”, lembra o amigo 
Pedro Paulo Ferreira, atual gerente de 
produção da IOE e um dos amigos mais 
próximos de Laércio.

Aliás, amigos não faltaram para 
prestar as últimas homenagens a Laércio. 
A perda do “companheiro”, como era 
carinhosamente chamado pelos amigos, 
consternou a todos. Formado em técnico 
em Artes Gráficas, pela Escola Salesiana 
do Trabalho, ele sempre trabalhou no setor 
gráfico e foi diretor técnico na Imprensa 
Oficial de 1995 a 2003. Também tinha uma 
importante história de atuação sindical, bem 
como política, uma vez que foi o primeiro 
presidente do Sindicato dos Gráficos de 
Belém e assessorou políticos paraenses. 
Com certeza, deixou saudade e uma linda 
história de vida.  

Turma que imprime o Diário Oficial de Estado

Laércio Oliveira ao lado da filha Samara e da neta Paula Sâmia



pAINEL

Nesta edição, publicamos alguns momentos das 
comemorações dos 120 anos do Diário Oficial, 
em 2011, e do Dia do Gráfico comemorado neste 
ano. São registros que marcam a importância do 
trabalho de nossos servidores e de como são 
fundamentais para reforçar os laços de amizade 
entre todos. 

Lembram 
disso?
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BEM-ESTAR

uando o tema é exercício 
físico, alimentação 
balanceada e disciplina na 
realização de exames 
periódicos, o servidor 
Antônio Lucas Dias 
é o primeiro da fila. 
Lotado no setor de 

corte da Imprensa Oficial, 
ele possui 64 anos e não tem 
problema em dizer a idade. Pra 
ele, “é uma maneira de exibir a 
boa forma”.

Boa forma que reputa às 
caminhadas e corrida. Sem 
contar que também jogou futebol 
profissionalmente pelo Esporte 
Clube Belém, na década de 70. “Em 
todos estes anos na Imprensa, não 
lembro de ter adoecido mais de três 
vezes; e quando adoecia, geralmente 
era uma gripe”, comenta. Sempre 
que pode, o gráfico gosta de “bater 
uma bolinha” com os amigos, pra 
descontrair e “lembrar os tempos no 
clube”. Pra ele, a prática de esportes 
acostumou o organismo a uma dieta 
mais balanceada. “Adoro frutas e 
verduras, mas não gosto muito de 
carne”.

Atualmente, Lucas mora 
com os filhos e a netinha, 
“xodó” da casa. E procura 
transmitir a eles o cuidado que 
devem ter com a saúde. “Um 
deles trabalha com lanches e, 
por estar sempre em contato 
com comidas menos saudáveis, 
quase chegou a pesar 90 quilos. 
Preocupado, sugeri que mudasse 
sua rotina. Hoje, ele já baixou 
para aproximadamente 60 quilos”, 
orgulha-se.

Exames – A cada seis meses, 
Lucas realiza exames periódicos. E 
ressalta que nunca foi diagnosticado 
nada mais grave, mas que não 
deixa de realizá-los. “Esse negócio 
de dizer que não vai ao médico 
porque não está doente é besteira; 
a prevenção é muito importante. O 
certo é se cuidar, porque a vida é 
boa e todo mundo gosta de viver 
bem”, arremata o servidor.  

Saúde é também
assunto de homem

Q
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Antônio Lucas em jogo do Esporte CLube Belém em 1977

Lucas não abre mão de uma boa alimentação e exercícios físicos 
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Recursos Humanos
A IOE também deu ênfase à área de 

Recursos Humanos. Palestras e eventos para 
comemorar datas como o Dia do Gráfico; 
das Mães; da Mulher e dos Pais são algumas 
das ações que fazem parte da política de 
valorização do servidor. Para Cláudio Rocha, é 
importante que o servidor se sinta bem dentro 
de sua própria “casa”. “Ao promovermos 
maior integração entre nosso público interno, 
queremos contribuir para melhorar o ambiente de 
trabalho; afinal, todos temos direito a momentos 
de descontração e reafirmação de nossos laços”, 
ressalta.

Outras ações foram: 
Locação de dois veículos novos – Para 

atender às demandas que provêm, sobretudo, 
dos servidores que trabalham na produção do 
Diário Oficial e na gráfica, a atual gestão abriu 
licitação para locação de novos veículos. Agora, 
os servidores possuem mais conforto para voltar 
pra casa. A locação foi necessária porque a frota 
de veículos da IOE, apesar dos consecutivos 
reparos, continuava apresentando muitos problemas 
mecânicos e elétricos, devido ao tempo de uso. 

Ticket-Refeição – O Diário Oficial de 23 
de agosto publicou ato da Imprensa Oficial 
para contratar empresa que execute serviço de 
fornecimento de ticket-refeição para atender a 
casos eventuais. A medida foi tomada após várias 
tentativas para encontrar uma saída legal que atenda 
a situações nas quais, por conta do serviço, os 
profissionais tenham que extrapolar o horário de 
expediente. Isso gera a necessidade de fornecer 
lanche à equipe; o que não pode ser feito com 
Suprimento de Fundos, conforme determinação 
da Auditoria Geral do Estado. Segundo a AGE, 
o suprimento não atende a despesas com caráter 

repetitivo, como despesas com alimentação. 
“Com o ticket, esperamos atender melhor nossos 
servidores”, diz a diretora administrativa, Michelly 
Freire. Ela reforça que o benefício não será para 
uso rotineiro; e será administrado pela chefia 
de gabinete que, juntamente com as diretorias, 
avaliará a real necessidade de utilizá-lo. A partir da 
assinatura do contrato, a entrega dos tickets por 
parte do fornecedor deverá ocorrer em um prazo 
máximo de 10 dias.

Uniformes – A compra dos uniformes está 
em fase de conclusão. Após a realização de duas 
“licitações fracassadas” (termo jurídico utilizado 
para casos de ausência de fornecedor), a Diretoria 
Administrativa deverá adquiri-los em compra direta 
por meio de dispensa de licitação. Isso porque, nas 

duas tentativas anteriores, as licitações 
foram vencidas por fábricas do Sul 
do país. As empresas não atendiam 
aos critérios estabelecidos pela 
autarquia, como, por exemplo, 
realizar os devidos ajustes nos 
uniforme, caso fosse necessário.

Móveis – No final de julho, 
atendendo a uma demanda da 
Editoração e do NTI, foram 
entregues móveis (mesas e cadeiras) 
adquiridos em processo de compra 
emergencial. O processo de 
aquisição seguiu os trâmites legais 
referentes a prazos do Processo 
Licitatório modalidade Cotação 
Eletrônica nº 343, aberto em 22 de 
junho. Os móveis que irão compor, 
definitivamente, os espaços ainda 
estão em processo licitatório que 
está inserido na obra de reforma 
geral da Imprensa que está sob 
responsabilidade da Secretaria de 
Estado de Obras Públicas (Seop). 

Veículos novos

Equipes compartilham o dia-a-dia na IOE
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ambiente de trabalho é, comumente, 
considerado como nossa segunda casa. Por isso, 
é importante que atenda às nossas necessidades 
de bem - estar. Fazemos todo o possível para que 
tudo esteja em perfeitas condições e 
alcançar esse objetivo. 

A Imprensa Oficial – casa de muita 
gente por longos anos – compartilha desse 
pensamento. Por isso, tem buscado promover 
melhorias em várias áreas, buscando cumprir 
todas as exigências legais que a Administração 
Pública requer. Entre elas, a necessidade de 
abertura de licitações.

 “Processos de licitações exigem tempo, 
paciência e espera. É o que acontece, por 
exemplo, quando se necessita adquirir uma peça 
ou produzir uniformes”, comenta Michelly Freire, 
diretora administrativa. Ela detalha que quando se 
abre uma licitação, aguarda-se o envio de propostas 
de fornecedores e, caso nenhum se habilite, 
abre-se nova licitação e começa todo o processo 
novamente. “Esses trâmites não são rápidos; podem 
durar até meses e é preciso estar atento a todos os 
prazos e etapas. E isso, a gestão atual está fazendo”, 
ressalta.

Desde 2011, todo o sistema produtivo e 
organizacional da Imprensa Oficial tem passado por 
reestruturação. Para revitalizar o parque 
gráfico, por exemplo, foram providenciadas 
a recuperação e aquisição de máquinas. 
Qualificação, valorização do servidor e 
melhoria dos espaços de trabalho também 
foram áreas contempladas. Tudo isso, como 
forma de impulsionar resultados e garantir 
melhores condições de trabalho.  

O desafio de promover mudanças

O

Solna 125

Rotativa Goss Comunity

Roland 200

ESpECIAL
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Impresa Oficial do Estado investe em todas as áreas

6
Processadora Analógica de Chapas

DobradeiraCTP (Computer to Plate)

Komori Sprint GS226
Perfuradora

Máquina de Costura de Livros



Impresa Oficial do Estado investe em todas as áreas
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Parque Gráfico
A IOE está revitalizando, gradativamente, o 

parque gráfico. Recuperação total de máquinas 
que estavam paradas por falta de manutenção 
técnica e compra de equipamentos cuja 
tecnologia irá garantir mais competitividade 
aos impressos são investimentos essenciais. 
“Estamos nos empenhando ao máximo para 
fazer a manutenção dos equipamentos da gráfica 
para proporcionar mais qualidade ao serviço 
prestado, além de garantir melhores condições de 
trabalho aos nossos servidores”, garante o diretor 
industrial, Augusto Henrique Neto.

Reparos - As máquinas Roland 200, Roland 
Prática, Komori Sprint GS226, Heildeberg Speed 
Master, Rotativa Goss Comunity, Impressora a 
Laser da Editoração e a perfuradora receberão 
manutenção corretiva completa. O processo da 
Diretoria Industrial já está em licitação. A Roland 
200, por exemplo, deverá ganhar uma nova bateria 
de rolos de impressão e ter os rolos antigos 
recuperados. Já a máquina dobradeira receberá 

correias novas. A manutenção da Guilhotina Catu está 
sendo realizada. De acordo com o servidor Antônio 
Lucas Dias, a máquina ficou parada desde 2009. “A 
guilhotina é de excelente qualidade e muito útil para a 
realização das atividades”.

Outro equipamento que estava parado era a 
Processadora de Chapas. A máquina foi totalmente 
recuperada em abril deste ano. Com o surgimento de 
um problema no sistema hidráulico e a aquisição da 
Computer to Plate (CTP), a processadora ficou em 
desuso por um tempo. Augusto Neto, diretor industrial, 
disse que mesmo com o uso da CTP, a chapa analógica 
ainda é necessária. “Geralmente, ela é utilizada para 
impressões em preto e branco e quando as demandas 
são muito grandes”, afirmou.

Hoje a CTP funciona com 50% de capacidade 
de produção. Contudo, é importante observar que a 
manutenção deste equipamento está em processo de 
licitação. O trabalho deverá ser realizado por uma 
empresa autorizada.

Aquisição - A Diretoria Administrativa abriu 
licitação para a compra de uma máquina fragmentadora 
industrial e de uma enfardadeira. Os equipamentos 
ajudarão na organização e no armazenamento das 
aparas de papel que são destinadas à Associação 
Beneficente da Imprensa Oficial (Abrio). 

(Continua na página 8)

Heildeberg Speed Master

Guilhotina Catu

Roland Prática



• Servidor Nota 10 – Estão abertas, 
até dia 21 de setembro, as inscrições para 
o Concurso Servidor Nota 10, promovido 
pela Escola de Governo do Estado. 
Poderão concorrer servidores públicos 
efetivos, estatutários não estáveis e 
empregadores públicos da Administração 
Direta, que não exerçam cargos em 
comissão. Serão avaliados os quesitos 
de assiduidade, disciplina, iniciativa, 
produtividade e responsabilidade. Haverá 
premiação de R$  1.000,00 (mil reais), mais 
placa alusiva ao concurso. Participe! Mais 
informações no site www.escoladegoverno.
pa.gov.br ou com a servidora Marluce.

• ABIO em Gramado – A Imprensa 
Oficial do Estado participou, mais uma 
vez, da reunião da Associação Brasileira 
de Imprensas Oficiais. Ocorreu entre 
os dias 5 e 6 de julho, em Gramado, 
no Rio Grande do Sul. As diferentes 
realidades nacionais para aplicação da 
Lei 12.527/2011 – Lei de Acesso à 
Informação – dominaram as discussões do 
50º encontro da Associação. Doze Estados 
participaram da reunião, além da imprensa 
oficial do Uruguai.

• Parceria – IOE e Sociedade Bíblica 
do Brasil (SBB) firmaram convênio de 
parceria que irá beneficiar o público dos 
Espaços de Leitura implantados pelo 
projeto Livro Solidário, coordenado 
pela IOE. Foram repassados pela SBB, 
livros e demais publicações voltadas, em 
especial, para o público infanto-juvenil. 
Inicialmente, irá compor os Carrinhos 
de Leitura dos hospitais Santa Casa e 
Ophir Loyola. Caberá à IOE distribuir o 
material aos usuários do programa social 
que começou em setembro de 2011. O 
convênio terá duração até março de 2014.

• Destaque – Nossos parabéns à 
servidora Ana Linhares, que completou 
mais um ano de vida no dia 25 de julho.

• Publicações – As Diretorias 
Industrial e de Documentação estão a mil 
com as publicações que serão lançadas 
durante a Feira Panamazônica do Livro 
que começa no dia 21 de setembro. Pelo 
menos cinco novas obras deverão ser 
apresentadas ao público da Feira.

IMpRESSÃO RÁpIDA

10 dicas de 
segurança para 
o setor gráfico

SEGURANÇA DO TRABALHO

Em um ambiente de trabalho existem muitos riscos, 
é necessária constante conscientização para a prevenção de 
acidentes. Seguem abaixo, dicas para minimizar os riscos de 
acidentes e melhorar a segurança do trabalho. Confira!

1 - Atenção. A distração é um dos maiores fatores de 
acidentes. Trabalhe com atenção e dificilmente se acidentará.

2 - Utilize corretamente os Equipamentos de Proteção 
Individual (EPIs). Seu uso é obrigatório.

3 - Evite a utilização de adornos (anéis, bonés, pulseiras, 
correntes, relógios, celulares, entre outros).

4 - A pressa é umas das principais causadoras de acidentes. 
Faça tudo com tempo para trabalhar bem e com segurança.

5 - As suas mãos levam para casa o alimento para sua 
família. Evite colocá-las em perigo.

6 - As máquinas não respeitam ninguém; mas você deve 
respeitá-las.

7 - Leia e reflita sempre os ensinamentos contidos nos 
cartazes e avisos sobre prevenção de acidentes.

8 - Pare a máquina quando tiver que consertá-la ou 
lubrificá-la.

9 - Conheça o manejo dos extintores e demais dispositivos 
de combate ao fogo existentes em seu local de trabalho. Você 
pode ter necessidade de usá-los algum dia.

10 - Se você for acidentado, procure logo o socorro médico 
adequado. Não deixe que “entendidos” e “curiosos” concorram 
para o agravamento de sua lesão. 

Fonte: http://supporteengenharia.com.br  
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omo falar do dom de ser pai sem 
lembrar do próprio pai? Foi com 
essa intenção que a IOE resolveu 
incentivar os servidores a dar 
depoimentos sobre essa relação 
pai/filho; e de como a experiência 
com seu próprio pai influencia na 
performance com seus filhos. 

O resultado foi a edição de um vídeo 
que reuniu alguns dos servidores que 
toparam o desafio e falaram um pouco sobre 
tudo isso. A exibição aconteceu durante a 
comemoração pelo Dia dos Pais, ocorrida 
no dia 10 de agosto, no auditório da IOE. O 
evento contou com a parceria da Associação 
Beneficente e Recreativa da Imprensa Oficial 
(Abrio). Juntos, IOE e Abrio distribuíram 
brindes, além de prêmios que foram 
sorteados entre os pais. 

Para Ricardo Menezes, do setor gráfico, 
os eventos são importantes para aumentar o 
vínculo afetivo dos servidores com o local 
de trabalho. “Só de a gente estar próximo 
um do outro, ouvir, falar, participar de 
eventos em conjunto, que às vezes a gente 
não participava, é muito válido”, destacou. 
E contou que se sentiu feliz ao ver os 
depoimentos e homenagens. “Lembrei de 
meu pai que, apesar de não estar mais aqui, 
ainda é muito presente na minha vida. É 
maravilhoso relembrar como ele me tratava e 
comparar como eu 

trato, hoje, meus filhos. Eu até me senti um 
pouco emocionado e lacrimejei”, relatou. 

Ely Carlos, servidor do setor de 
cobranças, foi um dos pais entrevistados 
para a composição do documentário e 
também se emocionou com a homenagem. 
“O evento foi maravilhoso, porque a gente 
acaba escutando coisas que estão perdidas 
no mundo de hoje. Traz de volta tudo 
aquilo que a gente lembra, mas nem sempre 
executa”, observou o servidor.

A abertura da comemoração foi feita 
pelo presidente da IOE, Cláudio Rocha, 
e pelos diretores Augusto Henrique, 
Carmen Palheta e Michelly Freire que se 
emocionou ao homenagear o pai presente 
no auditório. O gerente de Informática, 
Marcelo Macêdo, também leu um texto 
em homenagem aos pais; além de 
Rutilene Ferreira Quaresma que falou em 
nome da Abrio e também se comoveu 
ao recordar do pai falecido há poucos 
dias. 

Ao final, foi servido um lanche no 
hall do auditório. A comemoração se 
estendeu ao turno da noite, onde a 
maioria dos servidores também são 
pais.  
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DESTAQUE

Vídeo registra
experiências de pai pra filho

C

Ely também se emocionou com a homenagem

Servidores recebem brindes patrocinados pela Abrio



Livros deteriorados que foram doados ao projeto Livro Solidário ganharam novo 
visual pelas mãos do servidor João Marques, da Encadernação. Com habilidade 
singular para realizar trabalhos manuais, ele restaurou as capas de livros que, sem 
esse devido cuidado, poderiam ter sido descartados. 

Atuar por vinte e cinco anos na mesma atividade fez com que ele desenvolvesse 
a capacidade de não apenas confeccionar novas publicações, mas também restaurar 
livros desgastados pela ação do tempo. Geralmente, ele desenvolve o trabalho em 
casa e sob encomenda. 

“Sou feliz por ter tido a oportunidade de trabalhar aqui na Imprensa; dessa 
forma pude aprimorar tudo o que sei hoje”, ressalta. Além de gostar do faz, ele 
também se diz “muito satisfeito” com a relação que mantém com os colegas de 
trabalho: “É como uma segunda família”, compara.

Na intimidade, João se autodenomina uma pessoa reservada e caseira. Por isso, 
ele aproveita o tempo livre para descansar e aproveitar o contato com a família. Pai de quatro filhos, sendo um 

menino e três meninas, conta que o convívio com eles é muito positivo. “Existe bastante diálogo entre nós; meus filhos nunca 
me deram preocupação; são estudiosos e nunca foram reprovados”. E festeja que eles (os filhos) “caíram do céu”! Pelo visto, a 
dedicação e o cuidado que possui ao restaurar livros se estende no trato com a família.  

B I O
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• 05/07 Raimundo Mendonça (Mendonça) - Tesouraria
• 07/07 Jadiel Costa - Gráfica 
• 07/07 Manoel Pires - Cobrança
• 09/07 Raquel Nascimento - Contabilidade
• 15/07 Selda Godinho - Loja
• 17.07 André Marques - Gabinete
• 19/07 Helton Lobão - DDT
• 20/07 Ilza Anete Lourenço (Netinha) - Contabilidade
• 23/07 Michelly Freire - DAF
• 25/07 Ana Linhares - Encadernação
• 27/07 José Trindade - Rotativa
• 27/07 Mário Alcântara – Almoxarifado
• 27/07 Reynaldo Magalhães – Revisão DOE
• 01/08 Marlúcia Santos - Portaria
• 02/08 Ângela Rodrigues – Gerência Administrativa
• 05/08 Fabrício Ferreira – Licitação e Contratos 
• 17/08 José Mamede - Rotativa

• 20/08 Patrícia Marques - RH
• 21/08 Nilton Nunes - Editoração
• 24/08 Manoel Nahum - Gráfica
• 26/08 Charles Amaral - Gráfica
• 27/08 Raimundo Castilho - Motorista
• 28/08 Bete Miranda - Recepção
• 28/08 Iza Sarmento - RH
• 28/08 Haroldo Duarte - Logística
• 28/08 Edilberto Silva e Nunes - Editoração
• 02/09 Edevaldo Sales da Silva - Editoração
• 02/09 Leo Monteiro Moreno - NTI
• 03/09 Benedito da Silva Santos - Portaria
• 09/09 Eduardo Sérgio Martins - Rotativa
• 18/09 Ediney Farias Lobato - NTI  
• 19/09 Arivaldo Barros Ferreira - Fotogravura
• 20/09 Marinaldo Moraes da Silva - Acabamento
• 20/09 Tânia Margarete Alves Ferreira - Loja
• 25/09 Zeneide Aparecida Silva de Almeida - Presidência
• 02/10 Jorge Ramos de Castro - Acabamento
• 02/10 Reginaldo Borges Pinto - Motorista
• 05/10 Antonio Carlos Sena da Cunha - Portaria
• 05/10 Eli Ferreira dos Santos - Cobrança
• 06/10 Raimundo Nonato Marques - Editoração
• 10/10 Jorge Luiz Cabral de Oliveira - Loja
• 11/10 Joaquim de Jesus Costa - Gráfica
• 12/10 Rosa Maria Reis Lobato - Cobrança
• 14/10 José Carlos Bandeira Vieira - Almoxarifado
• 15/10 Robson Keller Gouveia Cordeiro - Editoração
• 22/10 Anselmo da Purificação dos Anjos - Acabamento
• 24/10 Debora Costa Santos - Protocolo
• 25/10 José Arnaldo Costa Silva - Jurídico
• 26/10 Mariana Ribeiro Dias - Almoxarifado
• 29/10 Antonio Alexandre Franco Pereira - Editoração
• 29/10 Benedito Carlos Batista Nunes - Rotativa
• 29/10 Cleonice Severino Marques - Acabamento
• 29/10 Haldenys Teixeira Pereira - Oficina

julho, agosto, 

setembro e outubro


