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 2º Dia da Cidadania
Com o objetivo de integrar a comu-

nidade da Unicamp e da região, será 
realizado no dia 28 de junho, o 2º Dia da 
Integração e da Cidadania. O evento é 
gratuito e contará com uma série de 
atividades de prestação de serviços, es-
porte e lazer. O Ginásio Multidisciplinar 
(Ginasião) estará de portas abertas, das 
9h às 17h, para acolher a comunidade e 
proporcionar  integração.

Organizado pelo Grupo Gestor de 
Benefícios Sociais – GGBS / Unicamp, o 
2º Dia de Integração e Cidadania conta 
com o apoio da Prefeitura do Campus e 
Sesc-Campinas, além de parcerias com 
SESI Amoreiras, Hemocentro, Centro de 
Saúde da Comunidade (Cecom), Centro 
de Atenção Integral à Saúde da Mulher 
(Caism), Faculdade de Educação Físi-ca 
(FEF),  Instituto  
e da Ordem dos Advoga-dos do Brasil 
(OAB-Campinas). 

O principal objetivo do evento é 
fornecer, por meio dessas parcerias, 
atividades com foco na saúde, bem-
estar e qualidade de vida.  “Além de 
uma ferramenta de integração entre 
funcionários e familiares no conví-
vio da universidade, esse dia con-

Poupatempo,  Em-beleze,

Último dia para
inscrições de
trabalhos no

II SIMTEC
Veja alguns exemplos de 
trabalhos que podem ser 

apresentados:

- atividades vinculadas ao ensino, 
pes-quisa, extensão/assistência;
- trabalhos visando melhorias de ges-
tão, 
- processos de redução de custo ou 
aqueles de impacto no desenvolvi-
mento humano (cultura, integração, 
motivação, etc.), 
- procedimentos técnicos inovadores, 
entre outros . 

Apresentação de Projetos individuais 
ou em equipe que apontem para 
melhorias dos resultados e nas ações 
institucionais.

Trabalhos de profissionais apresen-
tados em outros eventos

Os profissionais com título de mes-
trado, doutorado ou especialização 
podem também apresentar versões 
resumidas ou estendida de seus tra-
balhos. 

Ações externas de diversos focos 
com participação de funcionários da 
Unicamp e que resultem em melho-
rias sócio-comunitárias. 

Descrição de forma resumida ou esten-
dida de:

tará com muitas atividades e ações, que 
certamente beneficiarão a comunidade”, 
destacou Edison Cardoso Lins, coorde-
nador do GGBS.

Além dos serviços, o even-
to ainda abrigará uma pro-
gramação cultural com a 
participação de músicos, 
dançarinos e artistas de 
teatro.

Evento será realizado no dia 28 de junho (sábado)

Serviços/atividades  que serão oferecidos
 gratuitamente aos participantes no Dia da Cidadania: 

Cecom / Unicamp: Realização da Feira de Saúde, onde profissionais da área vão atender e 
orientar sobre prevenção de algumas doenças. Também serão realizados testes para medir 
taxas de glicemia, exames de acuidade visual orientações sobre saúde bucal, etc.

Faculdade de Educação Física / Unicamp:  Caminhada pelo Campus, projeto Rua do Lazer, 
escalada esportiva, entre outras atividades. A intenção é motivar a comunidade a participar de 
atividades de esportes e lazer.

CAISM: equipe de profissionais irá orientar sobre pré-natal
para adolescentes, auto exame de mamas, entre outros.

Corte de Cabelo:   20 profissionais farão 
corte de cabelo aos interessados.

Poupatempo: Emissão de RG para menores 
de 16 anos e carteira de trabalho

OAB -  Ordem dos Advogados do Brasil: 
 disponibilizará profissionais que farão consultas 
e orientação jurídica  gratuitamente aos interessados

SESI: Programa alimente-se bem, Artesanato, 
Tênis de Mesa, Oficina de Argila.

E mais: balão pula-pula, apresentações artísticas, 
contadores de histórias, etc.

 das 9 às 17hs
 Ginásio da Unicamp

Informações pelo site www.gr.unicamp.br/ggbs, 
ou e-mail ggbsconv@unicamp.br, ou 3521-5101.

Confira mais insformações 
sobre o II SIMTEC na página 2

www.gr.unicamp.br/ggbs/simtec
Visite o site do Simtec

Carolina dos Santos Ferreira, oradora da 
turma, disse que o tempo de aprendiz 
ainda não havia acabado. “Foram vários 
obstáculos e situações difíceis, porém 
trabalhamos e aprendemos muito. A-
prendi que não importa qual é a tarefa 
que temos de realizar: ela fará toda a di-
ferença, se for bem-feita”, mencionou. O 
coordenador do GGBS e também para-
ninfo da turma, Edison Cardoso Lins, 
creditou ao esforço e à participação dos 
pais grande parte do excelente resultado 
obtido ao final dessa primeira turma. “Por 

Parceria GGBS e Patrulheiros forma a primeira turma

Oficinas Culturais GGBSOficinas Culturais GGBS

Fotos: Antônio Scarpinetti - ASCOM

O Grupo Gestor de Benefícios Sociais 
(GGBS) da Unicamp e o Círculo de 
Amigos do Menor Patrulheiros de 
Campinas realizaram na sexta-feira (6 de 
maio), a formatura de 18 jovens no âmbito 
do “Projeto + Aprendiz”. Elaborado pelo 
Serviço Social do GGBS, o projeto faz 
parte do Programa de Geração de Renda 
e foi destinado aos filhos de funcionários 
da Universidade.

O principal objetivo do projeto é inserir 
o adolescente aprendiz em atividades 
profissionais com capacitação, possibili-
tando o desenvolvimento intelectual e a 
iniciação profissional por meio de vivên-
cias concretas que proporcionem uma 
preparação para a prática da cidadania e 
integração no mercado de trabalho.

O coordenador técnico do projeto, Jo-
sé Roberto Sundfeld, disse que, após dez 
meses de curso, estava muito orgulhoso 
pela responsabilidade, envolvimento e 
seriedade que os jovens demonstraram no 
decorrer dos trabalhos. “Estamos fechan-
do com chave de ouro”, disse o coorde-
nador. Para o presidente da entidade 
Patrulheiros Campinas, Paulo Celso Mota, 
a parceria feita com a Unicamp foi uma 
experiência muito importante. “Espero que 
esses jovens apliquem os conhecimentos 
adquiridos aqui no dia-a-dia de trabalho 
deles”, afirmou Mota. A formanda Iara 

estarem mais preparados, certamente ou-
tras portas se abrirão para eles. Para al-
guns, pode ser que já esteja aberta”, sali-
entou Lins.

A diretora do Serviço Social do GGBS, 
Selma Cesário, emocionada, também a-
gradeceu muito os pais pelo voto de con-
fiança e de credibilidade ao trabalho rea-
lizado. “Temos somente elogios ao projeto 
e isso nos dá força para continuarmos , 
concluiu Selma .

“

Texto: Jeverson Barbieri - Ascom
Fotos: Antônio Scarpinetti - Ascom

O GGBS iniciou em 14 de maio, no 
Caism, uma Oficina Cultural de Dança de 
Salão com o professor Amaury Fernandes. 
As aulas acontecem todas às quartas-
feiras, sempre às 12 horas. 

O que são as Oficinas Culturais?
São espaços destinados às atividades 
c u l t u r a i s  q u e  p r o p o r c i o n a m  
oportunidades de aquisição de novos 
conhecimentos e novas vivências de 
experimentação e de contato com as mais 
diversas formas de expressão em cultura. 
Atualmente o GGBS desenvolve duas 

oficinas: Dança de Salão e Língua Portu-
guesa, para patrulheiros.

Atenção: estão abertas inscrições para a 
oficina de Dança de Rua (hip hop). 
Inscreva-se no site do GGBS.

Como participar das oficinas?
Os interessadas em participar das 
oficinas devem ficar atentos e visitar o site 
do GGBS (www.gr.unicamp.br/ggbs), 
onde são divulgados todos os eventos do 
órgão. Informe-se também através do e-
mail ggbsconv@unicamp.br.

Oficina de dança de salão, 
no Caism.

A segunda edição do Jornal GGBS 
já foi encaminhada a todos os 
funcionários e docentes da Univer-
sidade. Dentre os destaques, você 
poderá conferir uma matéria 
especial sobre o II SIMTEC.
O Jornal do GGBS é aberto à 
participação de todos. Se você tem 
alguma idéia, sugestão, etc., entre 
em contato através do e-mail 
ggbs@reitoria.unicamp.br
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Linguagem Brasileira de Sinais será trabalhada em minicurso

“Valorização, promoção e 
gestão da diversidade nas 
organizações”, é o tema da 
palestra que será ministrada 
por Reinaldo Bulgarelli, 
sócio-diretor da Txai Consul-
toria, empresa que atua na 
área de sustentabilidade e 
responsabilidade corporati-
va.

Bulgarelli explica que na 
palestra serão abordadas as 
diferenças e semelhanças 
como uma característica da 
vida e o que isso implica nas 
organizações. A grande dificuldade em 
administrar a diversidade dentro de 
uma organização é romper com o pa-
radigma do padrão dominante. “Esse 
padrão é fruto de aprendizados e he-
ranças, que cristaliza um perfil ideal de 
gente que não é real. Isso gera sofri-
mentos por autodiscriminação ou dis-
criminação daqueles que não se pare-
cem com a idealização construída e ali-

II Simtec tem mais de 20 opções em minicursos

Simpósio de Profissionais da Unicamp Notícias do GGBS

Práticas Abusivas na Relação Homem 
x Trabalho 

Universidade para Todos? 

Coleta Seletiva de Resíduos Sólidos 
Doméstico e Institucional  

Economia: O Melhor Tempero. Evite 
Desperdício!  

Oficina Nutritiva (vagas esgotadas)

Ler para Aprender 

Contando Contos (vagas esgotadas)

Empreendedorismo 

Alternativas de software livre que 
funcionam bem e geram economias  

Primeiros Socorros  

Desafios e Perspectivas na 
Prevenção de Acidentes 

Educação Infantil na Perspectiva 
Lúdica 

Cerimonial e Recepção Qualificada na 
Universidade 

Informação Sobre Drogas: Uma 
Estratégia de Prevenção  

Teleduc - Ambiente Virtual de 
Aprendizagem  

Uso eficiente dos Sistemas Digitais 
de Informação a partir das Bibliotecas 
da Unicamp  

Ética e Profissionalismo no Serviço 
Público  

Introdução à Linguagem Brasileira de 
Sinais - Libras  

Estratégias de Promoção da 
Qualidade de Vida no Local de 
Trabalho (vagas esgotadas)

Currículo Lattes e Sipex: Tornando-os 
Acessíveis  

Biossegurança e o Ambiente de 
Trabalho  

Estratégias para aprendizado da 
Língua Inglesa  

Atuação Social: Criatividade e Meio 
Ambiente  (Novo!)

A negociação como parte do nosso 
cotidiano  (Novo!)

Saúde Animal X Métodos 
Padronizados de Controle de 
Doenças nos Biotérios  (Novo!)

Consultor destaca importância de diversidade nas organizações

Ciclo de palestras diversifica Simtec

sociedade", explicou. 
No minicurso os partici-

pantes poderão adquirir co-
nhecimentos básicos de uma 
outra língua diferente da sua. 
De acordo com a intérprete, 
eles também vão ficar mais 
seguros para iniciar uma con-
versa com pessoas surdas 
usuárias da LIBRAS ou até 
mesmo fornecer informações 
em diversas situações do 
cotidiano. 

Surdos
Andréa lembra que os surdos 

são dotados de linguagem, assim como 
todos os ouvintes. Eles precisam apenas de 
uma modalidade de língua que possam 
perceber e se articular facilmente no am-
biente social. 

Relação dos 
minicursos

Heródoto Barbeiro, Sonisley Machado, Marco Antonio Raupp, Jamiro da 
Silva Vanderley e Marcelo Knobel são alguns dos convidados para 
ministrarem palestras durante o II SIMTEC. Diferentemente dos  
minicursos, que aconterão todos no mesmo dia e horário, as palestras 
ocorrerão durante os três dias do evento. 

Andréa:
minicurso possibilitará
aprendizado de 
conceitos básicos 
da Libras

Bulgarelli:
valorizar a diversidade

 significa respeitar
 as pessoas como

elas são.

mentada individual e coleti-
vamente”

Essa idealização gera 
distorções e muitos prejuí-
zos para quem está fora 
dela, como mulheres, ne-
g r o s ,  p e s s o a s  c o m  
deficiência, homossexuais, 
pe s soa s  com ou t r a s  
religiões, crenças, hábitos, 
costumes, visões de mundo. 
Para Bulgarelli, valorizar a 
d i ve r s i dade  s i gn i f i ca  
respeitar as pessoas como 

elas são. Para isso, é necessário assumir 
a diversidade como valor individual e 
organizacional para que as atitudes 
demonstrem apreço pela vida, pelas 
diferenças e semelhanças. ”Num mun-
do cada vez mais competitivo, é impor-
tante falar em cooperação, interações 
criativas e aprendizados para nos de-
senvolvermos e nos tornarmos pessoas 
melhores, num mundo melhor e mais 
sustentável”, defendeu.

Para proporcionar aos par-
ticipantes condições lingüísti-
cas para se comunicarem com 
os deficientes auditivos de for-
ma clara e natural, o SIMTEC 
está oferecendo o minicurso de 
Introdução à Linguagem Brasi-
leira de Sinais – Libras. Ele será 
realizado pela pedagoga/ in-
térprete de LIBRAS do CEPRE, 
Andréa da Silva Rosa.

De acordo com Andréa, a 
abordagem do minicurso será 
prática. "Espera-se que os 
participantes aprendam alguns 
sinais para que possam iniciar 
uma conversa com as pessoas surdas. 
Também haverá uma breve explanação 
sobre os diferentes conceitos de surdez, 
com o objetivo de contribuir para a dimi-
nuição dos preconceitos existentes na 

Inscrições abertas: faça sua inscrição para participar dos minicursos e palestras 
que acontecerão durante o II Simtec: acesse www.gr.unicamp.br/ggbs/simtec

 Informações: simtec@reitoria.unicamp.br / Ramais: 14614 e 15818

Dependência Química é tema de Fórum 
promovido pelo Serviço Social do GGBS

O Serviço Social do GGBS promoveu 
no dia 23 de maio, um fórum com a 
participação do psicólogo especialista em 
atendimento a dependentes químicos do 
Hopital  Cândido Ferreira, José Eduardo 
Bertazzolli.

O Fórum teve como principal objetivo 
capacitar os técnicos de Serviço Social, 
psicólogos e funcionários de RH para aco-
lher a crescente demanda de funcionários 
que possuem familiares em situações de 
dependência química e procuram auxílio 
na Universidade. 

No fórum o psicólogo enfatizou a ne-
cessidade de se analisar o lado humano 
quando são enfrentados problemas como 
este. Também apresentou alguns dados 
preocupantes: aproximadamente 15 % da 
população é dependente de álcool ou 
drogas ilícitas e o alcoolismo é atualmente 
a terceira causa de aposentadoria por 
invalidez no INSS.

Durante o fórum, muitas questões do 
cotidiano do Serviço Social e de outras 
áreas foram levantadas pelos presentes, e 

todos puderam ficar mais próximos de 
uma realidade nem sempre conhecida: 
“Ao contrário do que as pessoas pensam, 
quanto melhor a situação econômica da 
família, mais complicado é o atendi-
mento. Às vezes ficam constrangidos em 
admitir que há um dependente na famí-
lia”, afirma Bertazzolli.

Como continuidade do fórum, o Servi-
ço Social - GGBS pretende proporcionar 
mais espaços de capacitação e reflexão 
sobre a dependência química, desta vez, 
abertos aos funcionários interessados no 
tema. 

Unicamp participa do Dia do Desafio 
O Estimular a prática de atividades 

físicas, nem que seja por 15 minutos, é 
uma das propostas do Dia do Desafio, que 
foi realizado no dia 28 de maio, pela 
primeira vez na Unicamp.  Com o apoio 
do GGBS, em parceria com o Serviço 
Social do Comércio (SESC-Campinas) e a 
Faculdade de Educação Física (FEF), o 
Ginásio Multidisciplinar abriu as portas 
para estimular as pessoas a evitarem o 
sedentarismo. 

De acordo com o professor da FEF, que 
animou o agito, Marcos Bortoleto, cerca 
de 250 crianças puderam se exercitar nas 
atividades oferecidas “É uma aprendiza-
gem. Essa é a primeira vez que a Unicamp 
participa e é provável que ela seja um foco 
para a realização do evento”, destacou. 
4

Presenças ilustres
O evento na Unicamp contou com a 

presença do corredor Wanderlei Cordeiro 
de Lima, vencedor da Maratona de Tóquio 
no Japão em 1998, bi-campeão nos 
Jogos Pan-americanos de Winnipeg e 
Santo Domingo e detentor da medalha 

Pierre de Coubertin, concedida a 
atletas que demonstrem elevado 
grau de esportividade e espírito 
olímpico. Para Wanderlei “esse tipo 
de realização é uma oportunidade 
de integração social, pois essas 
atividades, principalmente com as 
crianças, têm a função de estimular 
a prática esportiva”.

Outra figura ilustre que esteve 
presente foi a ex-ginasta Luísa Par-
ente, primeira atleta brasileira a dis-
putar uma final olímpica, detentora 
de sete títulos nacionais e três meda-
lhas nos Jogos Pan-americanos. Luísa 
acredita na dimensão desse trabalho de 
conscientização. “É por ele que se planta 
uma sementinha que, ao crescer, cola-
bora com um hábito saudável que é a 
prática de exercícios físicos. Isso reflete 
numa qualidade de vida melhor. Além 
disso, nunca é tarde para plantar essa 
semente”, enfatizou.

Competição saudável
O Dia do Desafio foi criado no Cana-

dá e é realizado anualmente na última 
quarta-feira do mês de maio. É o maior 
evento do mundo no combate a inativi-
dade física. Neste dia, cidades do mesmo 
porte estabelecem uma saudável “com-
petição” para tentar mobilizar o maior nú-
mero de pessoas participando de práticas 
físicas durante 15 minutos consecutivos. 
Em Campinas, foram trabalhadas três uni-
dades: a Unicamp, o SESC e a Praça Rui 
Barbosa, na região central. Nessa edição a 
cidade competiu com Belém-PA.

Foto: Antônio Scarpinetti - ASCOM

Vanderlei Cordeiro e Luísa Parente

Uma delegação da Comissão In-
terna de Prevenção de Acidentes 
(CIPA) visitou, no dia 25 de abril, a VII 
Feira Internacional de Tecnologias em 
Reabilitação, Inclusão e Acessibili-
dade – REATECH. Essa é a primeira 
vez que a CIPA - Unicamp participa de 
uma exposição com esta temática e, 
pela avaliação dos participantes, de-
verá motivar o trabalho dos cipeiros 
na luta pela implementação de am-
bientes inclusivos na Universidade

Esta iniciativa contou com o apoio 
GGBS e teve, ainda, a participação 
membros do Laboratório de Acessi-
bilidade (LAB) do Projeto Todos Nós. 

Reatech
A feira é terceiro maior evento mun-
dial destinado aos portadores de limi-
tações físicas e aconteceu no período 
de 24 a 27 de abril, no Centro de 
Exposições Imigrantes, zona sul da 
capital paulista.

Cipeiros participam de 

feira internacional 

 Bertazzolli apresentou dados preocupantes 

Parceria Sesc-Campinas / Unicamp
Os funcionários que preencheram ficha cadastral 
na Unicamp, solicitando adesão, já podem retirar 
as carteirinhas, no  SESC-Campinas (Rua Dom 
José I, 270 - Bonfim - Informações: 3737-1500) 

Novas adesões: os interessados devem 
procurar o GGBS ou RH do HC e preencher 
ficha de adesão (individual ou familiar), com 
cópias da carteira funcional e RG 
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Linguagem Brasileira de Sinais será trabalhada em minicurso

“Valorização, promoção e 
gestão da diversidade nas 
organizações”, é o tema da 
palestra que será ministrada 
por Reinaldo Bulgarelli, 
sócio-diretor da Txai Consul-
toria, empresa que atua na 
área de sustentabilidade e 
responsabilidade corporati-
va.

Bulgarelli explica que na 
palestra serão abordadas as 
diferenças e semelhanças 
como uma característica da 
vida e o que isso implica nas 
organizações. A grande dificuldade em 
administrar a diversidade dentro de 
uma organização é romper com o pa-
radigma do padrão dominante. “Esse 
padrão é fruto de aprendizados e he-
ranças, que cristaliza um perfil ideal de 
gente que não é real. Isso gera sofri-
mentos por autodiscriminação ou dis-
criminação daqueles que não se pare-
cem com a idealização construída e ali-

II Simtec tem mais de 20 opções em minicursos

Simpósio de Profissionais da Unicamp Notícias do GGBS

Práticas Abusivas na Relação Homem 
x Trabalho 

Universidade para Todos? 

Coleta Seletiva de Resíduos Sólidos 
Doméstico e Institucional  

Economia: O Melhor Tempero. Evite 
Desperdício!  

Oficina Nutritiva (vagas esgotadas)

Ler para Aprender 

Contando Contos (vagas esgotadas)

Empreendedorismo 

Alternativas de software livre que 
funcionam bem e geram economias  

Primeiros Socorros  

Desafios e Perspectivas na 
Prevenção de Acidentes 

Educação Infantil na Perspectiva 
Lúdica 

Cerimonial e Recepção Qualificada na 
Universidade 

Informação Sobre Drogas: Uma 
Estratégia de Prevenção  

Teleduc - Ambiente Virtual de 
Aprendizagem  

Uso eficiente dos Sistemas Digitais 
de Informação a partir das Bibliotecas 
da Unicamp  

Ética e Profissionalismo no Serviço 
Público  

Introdução à Linguagem Brasileira de 
Sinais - Libras  

Estratégias de Promoção da 
Qualidade de Vida no Local de 
Trabalho (vagas esgotadas)

Currículo Lattes e Sipex: Tornando-os 
Acessíveis  

Biossegurança e o Ambiente de 
Trabalho  

Estratégias para aprendizado da 
Língua Inglesa  

Atuação Social: Criatividade e Meio 
Ambiente  (Novo!)

A negociação como parte do nosso 
cotidiano  (Novo!)

Saúde Animal X Métodos 
Padronizados de Controle de 
Doenças nos Biotérios  (Novo!)

Consultor destaca importância de diversidade nas organizações

Ciclo de palestras diversifica Simtec

sociedade", explicou. 
No minicurso os partici-

pantes poderão adquirir co-
nhecimentos básicos de uma 
outra língua diferente da sua. 
De acordo com a intérprete, 
eles também vão ficar mais 
seguros para iniciar uma con-
versa com pessoas surdas 
usuárias da LIBRAS ou até 
mesmo fornecer informações 
em diversas situações do 
cotidiano. 

Surdos
Andréa lembra que os surdos 

são dotados de linguagem, assim como 
todos os ouvintes. Eles precisam apenas de 
uma modalidade de língua que possam 
perceber e se articular facilmente no am-
biente social. 

Relação dos 
minicursos

Heródoto Barbeiro, Sonisley Machado, Marco Antonio Raupp, Jamiro da 
Silva Vanderley e Marcelo Knobel são alguns dos convidados para 
ministrarem palestras durante o II SIMTEC. Diferentemente dos  
minicursos, que aconterão todos no mesmo dia e horário, as palestras 
ocorrerão durante os três dias do evento. 

Andréa:
minicurso possibilitará
aprendizado de 
conceitos básicos 
da Libras

Bulgarelli:
valorizar a diversidade

 significa respeitar
 as pessoas como

elas são.

mentada individual e coleti-
vamente”

Essa idealização gera 
distorções e muitos prejuí-
zos para quem está fora 
dela, como mulheres, ne-
g r o s ,  p e s s o a s  c o m  
deficiência, homossexuais, 
pe s soa s  com ou t r a s  
religiões, crenças, hábitos, 
costumes, visões de mundo. 
Para Bulgarelli, valorizar a 
d i ve r s i dade  s i gn i f i ca  
respeitar as pessoas como 

elas são. Para isso, é necessário assumir 
a diversidade como valor individual e 
organizacional para que as atitudes 
demonstrem apreço pela vida, pelas 
diferenças e semelhanças. ”Num mun-
do cada vez mais competitivo, é impor-
tante falar em cooperação, interações 
criativas e aprendizados para nos de-
senvolvermos e nos tornarmos pessoas 
melhores, num mundo melhor e mais 
sustentável”, defendeu.

Para proporcionar aos par-
ticipantes condições lingüísti-
cas para se comunicarem com 
os deficientes auditivos de for-
ma clara e natural, o SIMTEC 
está oferecendo o minicurso de 
Introdução à Linguagem Brasi-
leira de Sinais – Libras. Ele será 
realizado pela pedagoga/ in-
térprete de LIBRAS do CEPRE, 
Andréa da Silva Rosa.

De acordo com Andréa, a 
abordagem do minicurso será 
prática. "Espera-se que os 
participantes aprendam alguns 
sinais para que possam iniciar 
uma conversa com as pessoas surdas. 
Também haverá uma breve explanação 
sobre os diferentes conceitos de surdez, 
com o objetivo de contribuir para a dimi-
nuição dos preconceitos existentes na 

Inscrições abertas: faça sua inscrição para participar dos minicursos e palestras 
que acontecerão durante o II Simtec: acesse www.gr.unicamp.br/ggbs/simtec

 Informações: simtec@reitoria.unicamp.br / Ramais: 14614 e 15818

Dependência Química é tema de Fórum 
promovido pelo Serviço Social do GGBS

O Serviço Social do GGBS promoveu 
no dia 23 de maio, um fórum com a 
participação do psicólogo especialista em 
atendimento a dependentes químicos do 
Hopital  Cândido Ferreira, José Eduardo 
Bertazzolli.

O Fórum teve como principal objetivo 
capacitar os técnicos de Serviço Social, 
psicólogos e funcionários de RH para aco-
lher a crescente demanda de funcionários 
que possuem familiares em situações de 
dependência química e procuram auxílio 
na Universidade. 

No fórum o psicólogo enfatizou a ne-
cessidade de se analisar o lado humano 
quando são enfrentados problemas como 
este. Também apresentou alguns dados 
preocupantes: aproximadamente 15 % da 
população é dependente de álcool ou 
drogas ilícitas e o alcoolismo é atualmente 
a terceira causa de aposentadoria por 
invalidez no INSS.

Durante o fórum, muitas questões do 
cotidiano do Serviço Social e de outras 
áreas foram levantadas pelos presentes, e 

todos puderam ficar mais próximos de 
uma realidade nem sempre conhecida: 
“Ao contrário do que as pessoas pensam, 
quanto melhor a situação econômica da 
família, mais complicado é o atendi-
mento. Às vezes ficam constrangidos em 
admitir que há um dependente na famí-
lia”, afirma Bertazzolli.

Como continuidade do fórum, o Servi-
ço Social - GGBS pretende proporcionar 
mais espaços de capacitação e reflexão 
sobre a dependência química, desta vez, 
abertos aos funcionários interessados no 
tema. 

Unicamp participa do Dia do Desafio 
O Estimular a prática de atividades 

físicas, nem que seja por 15 minutos, é 
uma das propostas do Dia do Desafio, que 
foi realizado no dia 28 de maio, pela 
primeira vez na Unicamp.  Com o apoio 
do GGBS, em parceria com o Serviço 
Social do Comércio (SESC-Campinas) e a 
Faculdade de Educação Física (FEF), o 
Ginásio Multidisciplinar abriu as portas 
para estimular as pessoas a evitarem o 
sedentarismo. 

De acordo com o professor da FEF, que 
animou o agito, Marcos Bortoleto, cerca 
de 250 crianças puderam se exercitar nas 
atividades oferecidas “É uma aprendiza-
gem. Essa é a primeira vez que a Unicamp 
participa e é provável que ela seja um foco 
para a realização do evento”, destacou. 
4

Presenças ilustres
O evento na Unicamp contou com a 

presença do corredor Wanderlei Cordeiro 
de Lima, vencedor da Maratona de Tóquio 
no Japão em 1998, bi-campeão nos 
Jogos Pan-americanos de Winnipeg e 
Santo Domingo e detentor da medalha 

Pierre de Coubertin, concedida a 
atletas que demonstrem elevado 
grau de esportividade e espírito 
olímpico. Para Wanderlei “esse tipo 
de realização é uma oportunidade 
de integração social, pois essas 
atividades, principalmente com as 
crianças, têm a função de estimular 
a prática esportiva”.

Outra figura ilustre que esteve 
presente foi a ex-ginasta Luísa Par-
ente, primeira atleta brasileira a dis-
putar uma final olímpica, detentora 
de sete títulos nacionais e três meda-
lhas nos Jogos Pan-americanos. Luísa 
acredita na dimensão desse trabalho de 
conscientização. “É por ele que se planta 
uma sementinha que, ao crescer, cola-
bora com um hábito saudável que é a 
prática de exercícios físicos. Isso reflete 
numa qualidade de vida melhor. Além 
disso, nunca é tarde para plantar essa 
semente”, enfatizou.

Competição saudável
O Dia do Desafio foi criado no Cana-

dá e é realizado anualmente na última 
quarta-feira do mês de maio. É o maior 
evento do mundo no combate a inativi-
dade física. Neste dia, cidades do mesmo 
porte estabelecem uma saudável “com-
petição” para tentar mobilizar o maior nú-
mero de pessoas participando de práticas 
físicas durante 15 minutos consecutivos. 
Em Campinas, foram trabalhadas três uni-
dades: a Unicamp, o SESC e a Praça Rui 
Barbosa, na região central. Nessa edição a 
cidade competiu com Belém-PA.

Foto: Antônio Scarpinetti - ASCOM

Vanderlei Cordeiro e Luísa Parente

Uma delegação da Comissão In-
terna de Prevenção de Acidentes 
(CIPA) visitou, no dia 25 de abril, a VII 
Feira Internacional de Tecnologias em 
Reabilitação, Inclusão e Acessibili-
dade – REATECH. Essa é a primeira 
vez que a CIPA - Unicamp participa de 
uma exposição com esta temática e, 
pela avaliação dos participantes, de-
verá motivar o trabalho dos cipeiros 
na luta pela implementação de am-
bientes inclusivos na Universidade

Esta iniciativa contou com o apoio 
GGBS e teve, ainda, a participação 
membros do Laboratório de Acessi-
bilidade (LAB) do Projeto Todos Nós. 

Reatech
A feira é terceiro maior evento mun-
dial destinado aos portadores de limi-
tações físicas e aconteceu no período 
de 24 a 27 de abril, no Centro de 
Exposições Imigrantes, zona sul da 
capital paulista.

Cipeiros participam de 

feira internacional 

 Bertazzolli apresentou dados preocupantes 

Parceria Sesc-Campinas / Unicamp
Os funcionários que preencheram ficha cadastral 
na Unicamp, solicitando adesão, já podem retirar 
as carteirinhas, no  SESC-Campinas (Rua Dom 
José I, 270 - Bonfim - Informações: 3737-1500) 

Novas adesões: os interessados devem 
procurar o GGBS ou RH do HC e preencher 
ficha de adesão (individual ou familiar), com 
cópias da carteira funcional e RG 



Notícias do GGBS

4

Boletim Informativo do Grupo Gestor de Benefícios Sociais - GGBS - Unicamp - Distribuição Interna Gratuita  - Junho de 2008 - Ano II - nº 11

Último dia para
inscrições de
trabalhos no
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 2º Dia da Cidadania
Com o objetivo de integrar a comu-

nidade da Unicamp e da região, será 
realizado no dia 28 de junho, o 2º Dia da 
Integração e da Cidadania. O evento é 
gratuito e contará com uma série de 
atividades de prestação de serviços, es-
porte e lazer. O Ginásio Multidisciplinar 
(Ginasião) estará de portas abertas, das 
9h às 17h, para acolher a comunidade e 
proporcionar  integração.

Organizado pelo Grupo Gestor de 
Benefícios Sociais – GGBS / Unicamp, o 
2º Dia de Integração e Cidadania conta 
com o apoio da Prefeitura do Campus e 
Sesc-Campinas, além de parcerias com 
SESI Amoreiras, Hemocentro, Centro de 
Saúde da Comunidade (Cecom), Centro 
de Atenção Integral à Saúde da Mulher 
(Caism), Faculdade de Educação Físi-ca 
(FEF),  Instituto  
e da Ordem dos Advoga-dos do Brasil 
(OAB-Campinas). 

O principal objetivo do evento é 
fornecer, por meio dessas parcerias, 
atividades com foco na saúde, bem-
estar e qualidade de vida.  “Além de 
uma ferramenta de integração entre 
funcionários e familiares no conví-
vio da universidade, esse dia con-

Poupatempo,  Em-beleze,

Último dia para
inscrições de
trabalhos no

II SIMTEC
Veja alguns exemplos de 
trabalhos que podem ser 

apresentados:

- atividades vinculadas ao ensino, 
pes-quisa, extensão/assistência;
- trabalhos visando melhorias de ges-
tão, 
- processos de redução de custo ou 
aqueles de impacto no desenvolvi-
mento humano (cultura, integração, 
motivação, etc.), 
- procedimentos técnicos inovadores, 
entre outros . 

Apresentação de Projetos individuais 
ou em equipe que apontem para 
melhorias dos resultados e nas ações 
institucionais.

Trabalhos de profissionais apresen-
tados em outros eventos

Os profissionais com título de mes-
trado, doutorado ou especialização 
podem também apresentar versões 
resumidas ou estendida de seus tra-
balhos. 

Ações externas de diversos focos 
com participação de funcionários da 
Unicamp e que resultem em melho-
rias sócio-comunitárias. 

Descrição de forma resumida ou esten-
dida de:

tará com muitas atividades e ações, que 
certamente beneficiarão a comunidade”, 
destacou Edison Cardoso Lins, coorde-
nador do GGBS.

Além dos serviços, o even-
to ainda abrigará uma pro-
gramação cultural com a 
participação de músicos, 
dançarinos e artistas de 
teatro.

Evento será realizado no dia 28 de junho (sábado)

Serviços/atividades  que serão oferecidos
 gratuitamente aos participantes no Dia da Cidadania: 

Cecom / Unicamp: Realização da Feira de Saúde, onde profissionais da área vão atender e 
orientar sobre prevenção de algumas doenças. Também serão realizados testes para medir 
taxas de glicemia, exames de acuidade visual orientações sobre saúde bucal, etc.

Faculdade de Educação Física / Unicamp:  Caminhada pelo Campus, projeto Rua do Lazer, 
escalada esportiva, entre outras atividades. A intenção é motivar a comunidade a participar de 
atividades de esportes e lazer.

CAISM: equipe de profissionais irá orientar sobre pré-natal
para adolescentes, auto exame de mamas, entre outros.

Corte de Cabelo:   20 profissionais farão 
corte de cabelo aos interessados.

Poupatempo: Emissão de RG para menores 
de 16 anos e carteira de trabalho

OAB -  Ordem dos Advogados do Brasil: 
 disponibilizará profissionais que farão consultas 
e orientação jurídica  gratuitamente aos interessados

SESI: Programa alimente-se bem, Artesanato, 
Tênis de Mesa, Oficina de Argila.

E mais: balão pula-pula, apresentações artísticas, 
contadores de histórias, etc.

 das 9 às 17hs
 Ginásio da Unicamp

Informações pelo site www.gr.unicamp.br/ggbs, 
ou e-mail ggbsconv@unicamp.br, ou 3521-5101.

Confira mais insformações 
sobre o II SIMTEC na página 2

www.gr.unicamp.br/ggbs/simtec
Visite o site do Simtec

Carolina dos Santos Ferreira, oradora da 
turma, disse que o tempo de aprendiz 
ainda não havia acabado. “Foram vários 
obstáculos e situações difíceis, porém 
trabalhamos e aprendemos muito. A-
prendi que não importa qual é a tarefa 
que temos de realizar: ela fará toda a di-
ferença, se for bem-feita”, mencionou. O 
coordenador do GGBS e também para-
ninfo da turma, Edison Cardoso Lins, 
creditou ao esforço e à participação dos 
pais grande parte do excelente resultado 
obtido ao final dessa primeira turma. “Por 

Parceria GGBS e Patrulheiros forma a primeira turma

Oficinas Culturais GGBSOficinas Culturais GGBS

Fotos: Antônio Scarpinetti - ASCOM

O Grupo Gestor de Benefícios Sociais 
(GGBS) da Unicamp e o Círculo de 
Amigos do Menor Patrulheiros de 
Campinas realizaram na sexta-feira (6 de 
maio), a formatura de 18 jovens no âmbito 
do “Projeto + Aprendiz”. Elaborado pelo 
Serviço Social do GGBS, o projeto faz 
parte do Programa de Geração de Renda 
e foi destinado aos filhos de funcionários 
da Universidade.

O principal objetivo do projeto é inserir 
o adolescente aprendiz em atividades 
profissionais com capacitação, possibili-
tando o desenvolvimento intelectual e a 
iniciação profissional por meio de vivên-
cias concretas que proporcionem uma 
preparação para a prática da cidadania e 
integração no mercado de trabalho.

O coordenador técnico do projeto, Jo-
sé Roberto Sundfeld, disse que, após dez 
meses de curso, estava muito orgulhoso 
pela responsabilidade, envolvimento e 
seriedade que os jovens demonstraram no 
decorrer dos trabalhos. “Estamos fechan-
do com chave de ouro”, disse o coorde-
nador. Para o presidente da entidade 
Patrulheiros Campinas, Paulo Celso Mota, 
a parceria feita com a Unicamp foi uma 
experiência muito importante. “Espero que 
esses jovens apliquem os conhecimentos 
adquiridos aqui no dia-a-dia de trabalho 
deles”, afirmou Mota. A formanda Iara 

estarem mais preparados, certamente ou-
tras portas se abrirão para eles. Para al-
guns, pode ser que já esteja aberta”, sali-
entou Lins.

A diretora do Serviço Social do GGBS, 
Selma Cesário, emocionada, também a-
gradeceu muito os pais pelo voto de con-
fiança e de credibilidade ao trabalho rea-
lizado. “Temos somente elogios ao projeto 
e isso nos dá força para continuarmos , 
concluiu Selma .

“

Texto: Jeverson Barbieri - Ascom
Fotos: Antônio Scarpinetti - Ascom

O GGBS iniciou em 14 de maio, no 
Caism, uma Oficina Cultural de Dança de 
Salão com o professor Amaury Fernandes. 
As aulas acontecem todas às quartas-
feiras, sempre às 12 horas. 

O que são as Oficinas Culturais?
São espaços destinados às atividades 
c u l t u r a i s  q u e  p r o p o r c i o n a m  
oportunidades de aquisição de novos 
conhecimentos e novas vivências de 
experimentação e de contato com as mais 
diversas formas de expressão em cultura. 
Atualmente o GGBS desenvolve duas 

oficinas: Dança de Salão e Língua Portu-
guesa, para patrulheiros.

Atenção: estão abertas inscrições para a 
oficina de Dança de Rua (hip hop). 
Inscreva-se no site do GGBS.

Como participar das oficinas?
Os interessadas em participar das 
oficinas devem ficar atentos e visitar o site 
do GGBS (www.gr.unicamp.br/ggbs), 
onde são divulgados todos os eventos do 
órgão. Informe-se também através do e-
mail ggbsconv@unicamp.br.

Oficina de dança de salão, 
no Caism.

A segunda edição do Jornal GGBS 
já foi encaminhada a todos os 
funcionários e docentes da Univer-
sidade. Dentre os destaques, você 
poderá conferir uma matéria 
especial sobre o II SIMTEC.
O Jornal do GGBS é aberto à 
participação de todos. Se você tem 
alguma idéia, sugestão, etc., entre 
em contato através do e-mail 
ggbs@reitoria.unicamp.br
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