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Profissionais da Unicamp

III Dia da Cidadania

Boletim informativo do Grupo Gestor de Benefícios Sociais - Distribuição Interna Gratuita - Nº 26 - Abril de 2010

Informativo

Eventos organizados pelo GGBS promovem integração 
de profissionais da Unicamp e comunidade externa

25 e 26 de maio

E MAIS: Corte de cabelo, balão pula-pula 
para as criançase apresentações artísticas

Para participar, cadastre-se no site do GGBS: www.gr.unicamp.br/ggbs

Atenção inscritos!
Ainda há vagas para participação nas palestras e minicursos.

Acesse o site do evento e faça o seu cadastro.

Saiba tudo sobre o Simtec, no endereço:
www.gr.unicamp.br/ggbs/simtec

.

Evento acontece
na Estação Guanabara,
das 9h às 16h30 e 
oferece serviços e 
atividades gratuitas
para a população.
Reúna a família
e participe!

COOPERAÇÃO E MOTIVAÇÃO 
Os desafios a serem vencidos 

no ambiente de trabalho

COOPERAÇÃO E 

MOTIVAÇÃO 

Os desafios a 

serem vencidos 

no ambiente 

de trabalho
Palestra 

Motivacional

Mais informações na última página

29/04 - 5ª feira 

10:00 - auditório da BC
14:00 - Anfiteatro do Caism

30/04 - 6ª  feira 

10:00 - FOP - anfiteatro
14:00 - FT/Cotil/Planta Física

.

Palestrante: Fernando Fernandes

Para 
participar,

cadastre-se
no site do 

GGBS 

www.gr.unicamp.br/ggbs

29/04
10:00 - Auditório da Biblioteca Central
14:00 - Anfiteatro do Caism

30/04
10:00 - FOP - anfiteatro
14:00 - Limeira - auditório principal

Ementa:

COOPERAÇÃO: a cooperação sempre existiu nas sociedades humanas, a cooperação é um desafio 
constante para o ser humano; competição e cooperação – ser competitivo e ser competidor; sempre 
existirá competição, somos seres interdependentes – precisamos uns dos outros para sermos realizadores, 
somos co-responsáveis pelo sucesso do outro, opção pela cooperação, características da cooperação, 
valores da cooperação, cooperação – um desafio constante.

MOTIVAÇÃO: o que é motivação, todos temos motivos, razões motivacionais,fontes de influência, fatores 
motivacionais – tipos de motivações, as necessidades são os motivadores da natureza humana, condições 
para a motivação, a importância do entusiasmo, tendemos a procurar “culpados”, a motivação é um 
exercício constante – devemos ser automotivados, a automotivação é um poder pessoal, todos temos as 
nossas razões motivacionais, aprendizagem constante, somos o resultado das escolhas que fazemos, a 
cooperação e a motivação são caminhos que nos levam ao sucesso profissional e pessoal.

PALESTRA

MOTIVACIONAL
Com o objetivo de promover reflexão e atualização, a propósito da Semana do 
Trabalho, o GGBS,em parceria com o Caism, FOP e as unidades de Limeira, realizará 
4 palestras, com o especialista em motivação humana, Prof. Fernando Fernandes, 
consultor do SEBRAE. As palestras estão abertas a todos os interessados, no seguintes 
dias e horários:
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E D I T O R I A L III Simtec recebe   Palestra organizada pelo GGBS traz alertas sobre saúde do homem

Dia Mundial da Saúde é comemorado no auditório da FCM

Atenção inscritos no III Simtec: últimas vagas para minicursos!

O Simpósio de Profissionais da Unicamp, que 
acontece nos dias 25 e 26 de maio, registrou mais 

de 1700 inscrições, número superior as três últimas 
edições do evento. Entre os inscritos, 1611 participa-

rão dos 42 minicursos disponibilizados e ao menos 390 
trabalhos serão apresentados por 275 profissionais da 

Universidade. O evento, organizado pelo GGBS e uma Co-
missão designada pelo reitor da Unicamp, será realizado no 

Ginásio e Centro de Convenções do campus. 

Todos os que já se inscreveram para o Simtec e ainda não se cadastraram para 
participar dos minicursos oferecidos, podem manifestar interesse, pelo site do evento, 
para as vagas remanescentes. Os dias, locais e horários de cada curso estão indicados 
na página eletrônica do Simpósio (www.gr.unicamp.br/ggbs/simtec).

Confira a lista dos minicursos com vagas remanescentes, até o fechamento desta edição:

3  Formação de Educador Brinquedista

4 Os Recursos da Informática e o Sistema Braille na Reabilitação de Pessoas com 
Deficiência Visual

8 Introdução ao Gerenciamento de Projetos Educacionais

9 Segurança na Manipulação de Gases

11 Coleta Seletiva de Resíduos Sólidos Doméstico e Institucional

13 Como organizar um ambiente físico na creche que favoreça a qualidade de vida do 
profissional que nela atua

17 Professoras de educação infantil: os desafios de uma nova profissão

18 Gerenciamento de Risco: Vendo os perigos, analisando as hipóteses

22 Histórias sem fim

23 A Saúde do Trabalhador no Serviço Público

25 Biografias Negras

28 Sexualidade com responsabilidade

30 Saúde intestinal através da alimentação

31 O Trabalho do Palhaço como Instrumento de Valorização das Identidades

33 Meu Ambiente Revisto

35 Novos Pensamentos para o Corpo

37 Reciclagem e Reutilização de Copos Descartáveis

42 Media Training - O que você precisa saber sobre a mídia

Detalhe de minicurso
realizado durante o
II Simtec, em 2008

EXPEDIENTE: o Informativo GGBS é uma publicação do Grupo 
Gestor de Benefícios Sociais - Unicamp, com distribuição interna 
gratuita aos servidores da Unicamp. Colaboradores: Luiz Gustavo 
Silva, Aline Ramos e Ricardo da Silva . Tiragem desta edição: 8.000 
exemplares. Contato: GGBS - Prédio da Reitoria III - Campus 
Unicamp - e-mail: ggbs@unicamp.br www.gr.unicamp.br/ggbs - 
Informações: (19) 3521-4854.

Esta edição do informativo GGBS tem diversas 
informações. Prioriza entretanto informes sobre o     
Simpósio dos Profissionais da Unicamp -  SIMTEC 
- e mais uma edição do Dia da Integração e 
Cidadania. O Simpósio tem motivado os funcio-
nários da universidade, sejam Unicamp ou 
Funcamp, a participarem de forma ativa e efetiva 
de um encontro que expõe profissionalismo, traz 
elementos de integração, atualização e motiva-
ção profissional. Uma participação de forma 
efetiva que se dá principalmente pelo envio de 
trabalhos, em formato de resumos, descrevendo 
as atividades desenvolvidas pelos funcionários, no 
cotidiano da Universidade, a participação deles 
em pesquisas científicas ou acadêmicas, de forma 
individual ou coletiva, extratos de dissertações ou 
teses defendidas por integrantes do segmento 
funcional da Unicamp, trabalhos de inovações 
metodológicas ou de revisões de processos, 
resultantes de participações internas em progra-
mas e ações de capacitação, formação ou atua-
lização profissional; inclui ainda participações 
externas que, de alguma forma vinculada à 
Unicamp, envolvem atividades que contribuam 
para o desenvolvimento humano e melhorias 
sociais. Com esse abrangente escopo de possibili-
dades, o evento incentiva a participação qualifi-
cada e assim promove, em diversos aspectos, a 
valorização e o reconhecimento, interno e exter-
no, da importância dos profissionais no cenário 
macro da Unicamp e promover, ainda, reflexão 
em torno do saber e do fazer profissional, no 
contexto de uma das mais importantes instituições 
científicas do país. Contribui decisivamente para 
conscientizar o próprio profissional sobre a impor-
tância do seu trabalho para a Universidade, in-
centivando o sentido do aprimoramento perma-
nente, e da conexão desses trabalhos para a 
relevância do papel da Unicamp na sociedade 
acadêmica e científica. Inovador pelo formato e 
pela proposta, a de ser mostra profissional no 
contexto e em paradigmas acadêmicos. Há aqui, 
vinculado ao evento, oportunidades de aprendi-
zagem específica através de oficinas de redação e 
de confecção de pôsteres, visto ser este tipo de 
apresentação uma novidade para a maioria dos 
funcionários. Referencial pela resposta que obtém 
da comunidade externa e, principalmente, por 
motivar aos profissionais das outras universidades 
públicas paulistas, a USP e a UNESP, que se fazem 
representar no evento e assumem como proposta 
comum, ao mesmo tempo um motivador desafio, 
de num futuro próximo, organizar um encontro 
similar, reunindo os profissionais das três univer-
sidades estaduais paulistas que juntas respondem 
por significativa parcela da produção científica 
brasileira. Produção na qual há a participação e a 
contribuição dos profissionais funcionários. Já o 
Dia da Integração e Cidadania abre espaço para 
participação em um evento que traz prestação de 
serviços e abertura da Unicamp para a sociedade. 
Esta edição ocorrerá nas dependências da Esta-
ção Guanabara, espaço no qual a Universidade 
sedimenta sua relação com a cidade, sede de 
uma importante região metropolitana. Diversos 
serviços serão prestados, tais como tirar docu-
mentos, exames básicos de saúde,  informações, 
parte cultural, etc. Todas as atividades serão gra-
tuitas e abertas a todos, o que também inclui os 
funcionários e docentes da Unicamp. Um evento 
que também tem a dimensão do voluntariado, 
entendido na concepção da ONU, isto é, enten-
dido como doação pelos cidadãos de tempo, 
trabalho e talento para causas de interesse social 
e comunitário. Exatamente o objetivo desse dia, 
aberto tanto a sua participação como usuário co-
mo também sua adesão para trabalho voluntário, 
contribuindo para uma sociedade melhor. Boa 
leitura.

A Unicamp comemorou, no dia 7 de abril, 
o 'Dia Mundial da Saúde', com uma mesa 
redonda para debater sobre “Urbanismo e 
Saúde” – tema definido anualmente pela 
Organização Mundial da Saúde (OMS).

O evento foi promovido pelo Grupo Inte-
grar com o apoio do Grupo Gestor de Bene-
fícios Sociais (GGBS) e teve como intuito 
“reunir as pessoas, os Rhs das áreas da saúde 
e, principalmente, conscientizar sobre o assun-
to”, afirma Clariza Casimiro, do Rh da Facul-
dade de Ciências Médicas (FCM). Ela também 
lembra que sem o GGBS o evento não seria 
possível: “Com o Grupo Gestor não temos 
apenas o apoio financeiro, mas também 
ideias, uma verdadeira parceria”, diz.

A mesa de abertura contou com a presença 
do pró-reitor de Extensão e Assuntos 
Comunitários da Unicamp, Mohamed Habib, 
o professor Manoel Bértolo, do HC, Adilton 
Leite, do Caism, e Edison Cardoso Lins, 
coordenador do GGBS. Em suas falas todos os 

Na manhã do dia 15 de abril, a sala da 
PDG, da AFPU, esteve lotada. O motivo foi a 
palestra “Aspectos da Saúde do Homem – 
prevenção ao câncer de próstata e outras 
questões”, organizada pelo GGBS e proferida 
pelo urologista Lísias Nogueira Castilho.

O evento reuniu funcionários de diversas 
áreas da Universidade para uma exposição 
sobre assuntos relacionados à saúde do ho-
mem, com ênfase para o câncer de próstata. 
Durante a palestra, o urologista passou infor-
mações sobre a doença e, principalmente, 
sobre as prevenções. “Todos os homens tem 
crescimento benigno da próstata, por isso é 
tão importante fazer o check up a partir dos 45 
anos e, para quem tem casos de câncer na 
família, a partir dos 40”.

O pesquisador colaborador da Faculdade 
de Engenharia Mecânica (FEM) da Unicamp, 
Marcelo Ayala Bravo, diz que a iniciativa serviu 
como alerta: “Eu mesmo só comecei a fazer os 
exames de prevenção, como a dosagem anual 
PSA, há três anos, pela insistência da minha 
mãe; e ainda não fiz o exame de toque”, 
afirma. De acordo com Bravo, a cultura 'ma-
chista' do brasileiro contribui para a falta de 
preocupação dos homens com a própria saú-
de e o incentivo deve vir desde pequeno. “Se 

começarmos a desenvolver uma cultura com 
as crianças, acho que as coisas ficariam bem 
mais fáceis quando se chega na minha idade”, 
finaliza.

Para encerrar, os presentes participaram de 
uma rodada de perguntas e tiveram a opor-
tunidade de esclarecer dúvidas.

O coordenador do GGBS, Edison Cardoso 
Lins, acredita que o evento, além de promover 
uma discussão sobre o assunto, contribuiu pa-

ra a quebra de um tabu. 

Esta palestra faz parte da série 'Saúde' que 
está sendo organizada pelo GGBS. Lins afirma 
que o próximo debate será sobre o 'Mal de 
Alzheimer'. Acompanhe as novidades pelo site 
www.gr.unicamp.br/ggbs.

Dica: para mais informações sobre o assunto 
visite o site www.momentosaude.com.br. Na 
página do GGBS também estão disponíveis 
materiais sobre o tema. Acesse e confira! 

Detalhe da palestra ocorrida
na sala PDG da AFPU

presentes na mesa concordaram sobre a im-
portância de cuidados preventivos. 

O pró-reitor Mohamed Habib destacou 
ainda, “que a saúde é o bem mais caro que 
temos, por isso deve-se discutir sobre o assun-
to diariamente”. 

O Dia Mundial da Saúde foi criado em 
1948, pela OMS, visando manter o bom es-
tado de saúde das pessoas do mundo e alertar 
sobre os principais problemas que podem 
atingir a população.

Notas

Com a participação de 
27 atletas, a Equipe 
Unicamp conquistou o 3º 
e 4º lugar no pódio da 
Corrida 3M Boldrini que 
aconteceu no último dia 
18 de abril, no Taquaral. A 

Equipe GGBS/Labex conquista o 
pódio na Corrida 3M Boldrini

melhor colocação da equipe foi da corredora 
Nadir Camacho, durante o percurso de 6 km, 
e a quarta colocação de Jonas Lemos que 
também disputou o mesmo trajeto na cate-
goria masculina. 

Segundo o coordenador técnico, Lucas 
Tessutti, o balanço da Corrida foi positivo. “A 
equipe se destacou e tivemos bons resultados. 
O percurso mais difícil foi o dos 10 km, o calor 
estava intenso e o trajeto atrapalhou os partici-

.

pantes”, completa.

O técnico aproveita para convidar todos 
os interessados a participar dos treinos que 
ocorrem toda terça e quinta-feira das 6h30 
às 8h30 e das 17h às 19h, na pista de 
atletismos da FEF. “Para treinar basta ter 
competido pela Equipe Unicamp ao menos 
uma vez”, disse.

Mais informações sobre a equipe,  aces-
se o  blog: www.correunicamp.blogspot.com

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

OPORTUNIDADES EDUCACIONAIS

Ensino Público: ainda em 2010 (2º semestre)
EE ADALBERTO PRADO E SILVA - Vila Costa e Silva, fones 
3208-0455/3209-3668 
Eja (antigo supletivo), níveis fundamental e médio - turmas 
8a.série(fund)-1º,2º e 3º(médio) - Noturno, presencial e 
gratuito - Administração e Comércio (40 vagas cada) - 
extensão do ETECAP

Vestibulinho Etecap: Química / Bioquímica/ Meio Ambiente
Administração, Comércio e Jurídico (35 vagas cada)
Exame em 13/06/2010(domingo)
Informações: 0800 772 2829/www.vestibulinhoetec.com.br

PARCERIAS GGBS/CINEMAS

Moviecom (Unimart) e Cines Topázio (Shopping Prado)
50% de descontos em todos os dias e sessões

Box Cinemas ( Shopping )
50% de de desconto de 2ª a 5ª (informaçoes completas no 
site do GGBS

Campinas 

Pró-Reitor Mohamed Habib em mesa de abertura



para ingressar em uma faculdade são as men-
salidades cobradas em muitos cursos. “É um 
valor que precisa ser sustentado durante 4 ou 
5 anos e pesa no orçamento”.

Assim como Ricardo, Victor Luis Pereira da 
Silva Costa tornou-se universitário este ano. 
Aos 21, ele cursa ciência da computação na 
Faculdade Anhanguera Educacional. “Acre-
dito que hoje em dia o ensino superior é indis-
pensável para quem pretende ter um futuro 
promissor e ser bem-sucedido. É uma necessi-
dade do mercado de trabalho”.

Quando questionado sobre a avaliação 
que faz do programa, o estudante apenas 
elogia: “é uma iniciativa digna de aplausos, 
pois muitas faculdades e cursos são pouco 
acessíveis às pessoas com uma renda desfa-
vorável”.

Para completar os exem-
plos, é válido lembrar a histó-
ria de William Alexandre de 
Oliveira. Funcionário da di-
retoria executiva do CAISM, 
ele conheceu o ProSeres nos 
anos 90 por meio do antigo 
Serviço de Apoio ao Servidor 
(SAS). O profissional, que ho-
je é formado, iniciou o curso 
de biologia (licenciatura e 
bacharelado), em 1994, na 
PUC-Campinas, e retomou 
os estudos em 2005. “Voltei para conseguir o 
diploma de bacharel”, conta.

Beneficiado pelo programa, ele reconhe-
ce as mudanças. “Na época o ProSeres não 

HISTÓRIAS DA NOSSA GENTE

APOIO INSTITUCIONAL
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Datas e horários das palestras
Os palestrantes da terceira edição do 

Simpósio já confirmaram presença. O 
evento contará com o ex-jogador de 
futebol e atual dirigente da Fundação Gol 
de Letra, Raí Vieira de Oliveira; os 
filósofos, Mario Sérgio Cortella e Marcia 
Tiburi; e os jornalistas, Katia Fonseca e 
Beto Ribeiro.

Funcionários Unicamp/Funcamp inte-
ressados em participar precisam acessar a 
página eletrônica do evento e preencher o 
cadastro. No momento, as vagas estão 
abertas somente para aqueles já inscritos 
no Simpósio.

Para se cadastrar é necessário informar 
a senha recebida, por e-mail, durante a 
inscrição para o Simtec. Quem perdeu o 
número deve entrar no site do evento e 
solicitar o reenvio, através do link “Es-
queci minha senha”. 

Os participantes serão divididos em 
três auditórios. O maior, com capacidade 
para 340 pessoas, terá a palestra “ao 
vivo”; nos outros dois, com capacidade 
para 280 e 220 pessoas, será instalado 
um telão para transmitir o encontro. Os 
funcionários serão indicados para os 
auditórios de acordo com a ordem de 
chegada no local. Você poderá participar 
de quantas palestras desejar.

A palavra dos convidados

Consolidado como um Simpósio dife-
renciado, feito por funcionários para os 
próprios funcionários, o Simtec teve gran-
de adesão interna e os convidados para 
ministrar palestras sentiram-se motivados 

.

.

com a experiência. 
.

O jornalista Beto Ribeiro, enfatiza a im-
portância dos colaboradores da Unicamp 
se enxergarem como profissionais de um 
universo que vai além da Universidade. 
“Somente trocando informações, conhe-
cendo outros mercados é que os profis-
sionais podem aprimorar o seu trabalho e 
melhorar o desempenho para atingir o 
que deve ser o foco de qualquer empresa, 
pública ou privada: encantar o seu 
cliente”. 

Para o filósofo Mário Sérgio Cortella, 
que também faz parte da equipe de 
palestrantes do Simtec, o evento 
concretiza o objetivo de valorizar e expor o 
trabalho dos profissionais. “Tenho notícias 
boas sobre o Simpósio desde a sua 
primeira edição (1997), especialmente 
sobre o crescimento das inscrições e 
estudos e, ainda, sobre a importância que 
vem sendo dada às contribuições de um 
dos segmentos da Universidade à 
consecução de sua missão pública e 
cidadã”, afirma.

A jornalista e militante social Katia 
Fonseca diz que "será um prazer poder 
participar de um Simpósio como o Simtec, 
que tem uma característica de inclusão”. 
A expectativa da palestrante é contribuir 
com sua experiência de vida e sensibilizar 
os presentes sobre a importância da 
acessibilidade e inclusão social.

Confira no quadro ao 
lado um breve currículo e as 
datas de apresentação dos 
convidados.

09:30

Beto Ribeiro

Jornalista, trabalhou durante a 
década de 1990 em produção, 
textos e direção de videos e progra-
mas de TV. Foi gerente de marketing de 
várias marcas importantes no país. Seus anos de executivo 
acabaram nas páginas do livro "Poder S.A. - Histórias 
Possíveis do Mundo Corporativo". Trabalha como roteirista 
em projetos para TV, cinema e Teatro. 

11:00

Marcia Tiburi

Graduada em filosofia e artes, é 
mestre e doutora em filosofia, profes-
sora do programa de pós-graduação 
em Arte, Educação e História da 
Cultura da Universidade Mackenzie, 
colunista da Revista Cult e participante do progra
ma Saia Justa, do canal GNT. Já publicou antologias, ensaios 
e romances. 

14:30

Mario Sérgio Cortella

Filósofo, mestre e doutor em 
Educação pela PUC-SP. Foi secretário 
municipal de Educação de São Paulo 
(1991/1992). É autor, entre outros 
livros, de A Escola e o Conhecimento: Fund
amentos Epistemológicos e Políticos e Não Nascemos 
Prontos!

15:30

Rai Vieira de Oliveira

Ex-jogador de futebol. Atualmente, 
dirige uma entidade de auxílio às 
crianças chamada Fundação Gol de 
Letra, ao lado de seu ex-colega do São 
Paulo e PSG, Leonardo. Em 2006, junto com out ros  
atletas, criou a organização Atletas pela Cida-dania, que se 
dedica a defender causas sociais.

10:30

Katia Fonseca

Jornalista, trabalha no Correio 
Popular de Campinas desde 1991. É 
militante social em prol dos direitos das 
pessoas com deficiência. Atua no Terceiro Set
or, tendo criado, em 1997, ao lado de outras pessoas, a ONG 
Centro de Vida Independente de Campinas, da qual é a atual 
presidente.

.

.

.

.

25 de maio

26 de maio

   mais de 1700 inscrições
As inscrições para as palestras estão abertas. Não perca o prazo. Cadastre-se para participar! 

Natural de Minas Gerais, Paulo Afonso 
Bernardes chegou a Campinas nos anos 
80. E, assim que adotou a cidade para 
viver, também iniciou a sua carreira na 
Unicamp. “Eu entrei aqui no dia 31 de 
agosto de 1983. Trabalhava na Diretoria 
Geral da Administração (DGA) e fazia 
serviço braçal”, relembra.

Até conquistar o cargo que hoje ocupa, 

ProSeres incentiva funcionários e dependentes 
na conclusão do Ensino Superior   

Um exemplo de superação

Comissão dos ex-menores terá stand no Simpósio   

Victor Luis Pereira da Silva Costa, Ricardo 
da Silva Dias e William Alexandre de Oliveira. 
O que estas três pessoas, com idades, histórias 
de vida e trajetórias diferentes, têm em 
comum? Pode-se dizer que é o sonho e a 
determinação de conquistar o tão esperado 
diploma de graduação.

Para isso, os três procuraram o Programa 
Institucional de Apoio ao Servidor/ Estudante 
(ProSeres), mantido pelo Grupo Gestor, e hoje 
se unem à lista de beneficiários que ingres-
saram no Ensino Superior.

Conheça as histórias 

Morador de Sumaré e funcionário da Rei-
toria, Ricardo da Silva Dias, está cursando o 
primeiro semestre de psico-
logia na Universidade São 
Francisco, em Campinas. Ele 
soube do programa por meio 
de uma colega que trabalha 
na mesma unidade. “Quando 
conheci o ProSeres corri atrás 
e me preparei para o vesti-
bular. Fiz cursinho e prestei a 
prova no fim do ano pas-
sado”, explica. 

O jovem terminou o en-
sino médio em 2005 e desde 
então não desistiu de 

.

.

conse-
guir uma vaga no nível su-
perior. “O curso está sendo uma realização 
pessoal, mas também penso no crescimento 
profissional”, afirma.

Ele acredita que a dificuldade de muitos 

A terceira edição do 
Simtec também contará com 
um stand da Comissão Or-
ganizadora do I Encontro de 
Funcionários – ex-menores 
trabalhadores da Unicamp. 
Integrantes da equipe que 

preparou o evento, em novembro de 2009, 
estarão no local durante os dois dias do 
Simpósio, para apresentar aos visitantes e 
participantes, informações sobre a inicia-
tiva.

Na manhã do dia 26 de maio, antes da 
palestra da jornalista Katia Fonseca, será 
exibido o vídeo que registrou os principais 
momentos do primeiro encontro.

Conte a sua história e participe!

O projeto “Ex-menores Trabalhadores da 
Unicamp” iniciou no ano passado e foi con-
cretizado em um evento que reuniu centenas 
de funcionários que atuam na Universidade 
desde a juventude. A ação continua com a 
produção do livro intitulado "De Menor Traba-
lhador a Profissional da Unicamp", composto 
por histórias de vida e trajetória profissional de 
todos aqueles que se inserem nesse contexto. 

A participação na obra se dá pelo envio de 
um depoimento (episódios interessantes ou 
pitorescos). A inscrição pode ser feita por um 
formulário disponível no site do GGBS. O 
lançamento da coletânea está previsto para o 
mês de setembro de 2010.
Informações: ggbs@reitoria.unicamp.br

.

possuía a opção do desconto mensal; nego-
ciava junto à Universidade a anuidade do 
curso e depois descontava o valor do nosso 
salário, em parcelas acessíveis”, relembra. De 
acordo com o técnico de designer industrial, a 
faculdade o auxiliou no crescimento profis-
sional e os conhecimentos adquiridos contri-
buíram no desempenho das funções dentro da 
Universidade e da unidade.

“Acredito que estas iniciativas, de investir 
no servidor, são excelentes. Contribuem para 
que os trabalhadores se qualifiquem e melho-
rem o desempenho das atividades, em suas 
funções, retornando à instituição o investi-
mento que lhes é dado, com um serviço ético e 
de qualidade”, conclui

técnico em anatomia, desempenhou as fun-
ções de auxiliar administrativo, preparador e 
técnico em laboratório. “No ano de 84 eu 
passei a trabalhar no Instituto de Biologia (IB), 
mas continuei fazendo serviço braçal, como 
na DGA. Só depois mudei de função”, explica 
Paulo.

Ao ingressar na Unicamp, o profissional 
tinha apenas a 8ª série. Ele concluiu o ensino 
médio quando já estava trabalhando na 
Universidade e diz que os conhecimentos 
adquiridos na área de anatomia foram pela 
prática e leitura de livros sobre o assunto. “Eu 
gosto muito do que faço e praticamente tudo 
o que aprendi foi na raça, não existe curso”.

Mas o funcionário não se orgulha apenas 
de sua trajetória profissional. A história que 
trilhou no decorrer da vida mostra que Paulo é 
um desses seres humanos que nos revela a 
imensa capacidade que temos de nos 
reinventar e seguir em frente. Há cerca de 
quatro anos, ele pode dizer que está recu-
perado do alcoolismo, e confessa que o apoio 
da família foi imprescindível durante o trata-

Sobre o programa

Próximo de completar 17 anos, estima-se que mais de 1.800 
pessoas concluíram os estudos com o auxílio do ProSeres. 
Somente no ano passado, foram concedidas 688 bolsas para 
o Ensino Superior.

O programa nasceu em 1993, de uma demanda detectada e 
encaminhada por funcionários de diversas unidades e órgãos. 
Na época estudantes de instituições de Ensino Superior 
abriram canal de negociação com a administração da 
Universidade que, através do SAS, órgão de benefícios 
espontâneos na época, viabilizou a implantação do ProSeres.

Para os interessados, o cadastro pode ser feito no site do 
GGBS (www.gr.unicamp.br/ggbs) – na página também 
está disponível a lista das faculdades conveniadas. Mais 
informações pelos ramais 1-4899 ou 1-4854.

mento. 

Na época, lembra 
que também recebeu 
auxílio dos colegas, 
principalmente dos 
mais antigos, e da 
chefia; também fre-
qüentou programas 
que a Universidade 
oferece. Hoje, casado pela segunda vez e 
com um filho do primeiro matrimônio, o 
técnico em anatomia comenta com orgulho 
as transformações que viveu: “a principal 
mudança foi a melhora da minha auto-
estima”.

Após vencer o desafio que a vida lhe 
impôs, Paulo diz que reconhece a grande 
dificuldade das pessoas, dependentes quí-
micas ou de bebidas alcoólicas, em se 
reerguer e enfrentar a situação, por isso 
recomenda que busquem apoio. “Sozinho 
realmente é complicado, o ideal é procurar 
ajuda e contar com outras pessoas”, en-
fatiza.

O funcionário 
Paulo Afonso, 
do IB

Ricardo Dias William Alexandre
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Portabilidade telefônica todos já 
conhecem. É quando há a troca de 
operadora sem necessidade de 
alterar o número. Essa troca geral-
mente ocorre porque uma opera-
dora oferece melhores condições 
que outra. O que pouca gente co-
nhece é a portabilidade financeira; 
com ela é possível transferir dívidas 
de um banco para outro que ofe-
reça condições ou taxas mais atra-
tivas. Isso é possível desde 2006, asse-
gurada pela Circular 3401 do mesmo 
ano, do Banco Central do Brasil, mas nun-
ca se tornou conhecido, até mesmo por 
falta de divulgação.

Para transferir o saldo devedor, o clien-
te deve negociar a dívida com o novo 
banco e a quitação dos dividendos com o 
banco anterior é feita entre as instituições. 
O banco que receber a dívida fecha um 
novo contrato de financiamento e envia o 
dinheiro para quitação do contrato antigo 
– nesse caso não é preciso pagar a Taxa 
de Transferência do Dinheiro (TED).

Portabilidade financeira é opção para renegociar dívidas

Conheça o "Vila Brandina Futebol Clube"

Crédito Consignado: os cuidados que você deve ter com esse serviço

No entanto o cliente deve ficar atento 
ao abrir a nova conta, pois o banco pode 
cobrar uma tarifa para cadastro ou algu-
mas tarifas específicas se ele estiver abrin-
do uma conta corrente, por exemplo.

Uma outra novidade é que a porta-
bilidade também é possível para o crédito 
imobiliário. Neste caso estará subordi-
nada ao Imposto de Transmissão de Bens 
e Imóveis (ITBI) e aos custos cartoriais.

Quitação antecipada pode oferecer descontos.

Outro direito que o cliente devedor tem 
é quanto à quitação antecipada da dívida 

– mas ela deve fazer parte do con-
trato de empréstimo para ter valida-
de. Se ela existir pode-se conseguir 
um bom desconto que está regula-
mentado, inclusive, no código de 
defesa do consumidor. 

O desconto é proporcional ao 
prazo de antecipação do paga-
mento. Se você suspeitar que o des-
conto oferecido seja pequeno, pro-
cure o Procon. Apresente o cálculo 

feito pelo banco e peça que ele seja revis-
to pelas autoridades do órgão.

Para esclarecer as dúvidas a respeito 
dos procedimentos de portabilidade de 
crédito, o Banco Central do Brasil possui 
uma central de atendimento. É só acessar 
www.bcb.gov.br e clicar no link fale co-
nosco. Ainda há o número 0800-979-
2345 que atende das 8h às 20h, em dias 
úteis. Confira a matéria completa no site 
do GGBS (www.gr,unicamp.br/ggbs)
 

Fonte: http://g1.globo.com/bom-dia-brasil/noticia/2010/04/
portabilidade-de-credito-ainda-e-pouco-utilizada-no-brasil.html

Site gratuito ajuda a manter 
o orçamento em dia

Três empreendedores, engenheiros do 
ITA - Instituto Tecnológico de Aeronáuti-
ca e com formação em finanças, cria-
ram uma estrutura com site, blog e 
cursos, voltada para educação finan-
ceira, ao público de baixa renda, so-
bretudo jovens.
O sistema “Minhas Economias” 
(www.minhaseconomias.com.br) foi 
concebido com o intuito de amenizar as 
preocupações do usuário com dinheiro, 
ajudando-o a tomar decisões finan-
ceiras e fazendo a grana esticar tanto 
quanto possível, permitindo planejar o 
futuro.
O site é gratuito, esclarece a maioria 
das dúvidas dos usuários e constitui um 
fórum especializado para a troca de 
informações na área econômico-finan-
ceira, utilizando uma linguagem despo-
jada. Outro ponto importante é a dis-
crição e o sigilo dos usuários cadas-
trados. Confira a reportagem completa 
no site do GGBS.

O crédito consignado, uma das ações 
da área de Benefícios do GGBS, é um ser-
viço disponível para os funcionários e do-
centes, estatutários ou celetistas, da Univer-
sidade. Por meio de parcerias com diversos 
bancos (confira a lista completa no site 
www.gr.unicamp.br/ggbs) são oferecidos 
empréstimos com a prestação descontada 
no pagamento, aposentadoria ou pensão – 
diretamente no holerite – com taxas de 
juros que devem ser diferenciadas exata-
mente pelas garantias desse desconto. O 
GGBS, representando a Unicamp, mantém 
com todos os bancos conveniados pauta 
permanente de redução de taxas. As taxas 
praticadas para a Unicamp são diferen-
ciadas para menos, comparativamente a 
outros convênios.

Entretanto, por se tratar de um emprés-
timo, a opção pelo uso deste serviço sem-
pre requer cuidados. É importante lembrar 
que no crédito consignado, as parcelas 
serão descontadas em seu holerite, com 
impacto no valor do salário; por isso pla-
neje bem, para evitar problemas com o 
orçamento. Confira a opinião do ATU do 
Instituto de Economia (IE), Orlando Carlos 
Furlan, sobre o assunto:

Quais os riscos e as vantagens de se 
fazer um empréstimo consignado?

O risco sempre estará presente em qual-
quer tipo de empréstimo, seja ele pessoal, 
seja para aquisição de bens duráveis. As 
instituições financeiras sempre procuram 

Um campo, uma bola e a paixão pelo 
futebol é o que motivou o jardineiro Car-
los Eduardo Silva a encarar o desafio de 
ensinar o esporte para mais de 80 crian-
ças e jovens do bairro Vila Brandina, com 
idades entre 7 e 20 anos. Devido uma fra-
tura sofrida na perna, ele foi impedido de 
jogar e resolveu se dedicar ao treinamento 
dos jovens que, hoje, competem em cam-
peonatos de Campinas e cidades vizinhas. 

A iniciativa começou há mais de 15 
anos e deu origem ao "Vila Brandina Fute-
bol Clube" (VBFC); um projeto que atual-
mente conta com a participação de 130 
crianças, todas estudantes da EE Prof Al-
berto Mendaljon e moradoras do bairro.

Durante os anos, além de Carlos, a 
ação ganhou outra grande incentivadora: 

a dentista do serviço de odontologia do 
Hospital das Clínicas (HC) da Unicamp, 
Daniela Baracat Samara. “Sempre passava 
pela estrada e via os meninos jogando no 
campo. Percebia, de longe, que as con-
dições não eram boas”, diz a funcionária.

Dessa forma, ela conheceu a realidade 
dos jovens e contribuiu para mudanças. No 
ano de 2009, reuniu amigos e familiares 
para o seu aniversário e fez um pedido: “Eu 
queria que, ao invés de presentes, eles me 
dessem uma contribuição financeira para 
ajudar esses meninos carentes. Abri uma 
conta-poupança e fiz o dinheiro render um 
pouco mais. Comprei tudo o que precisa-
vam, fiz um café da manhã e entreguei 
pessoalmente o material. Foi uma grande 
satisfação e felicidade para mim”, relembra.

recorrer de garantias para que o risco seja 
minimizado ao máximo. Mas, do ponto de 
vista pessoal, o risco pode estar envolvido à 
falta de controle financeiro, acarretando 
dificuldades na gestão de outras necessida-
des básicas para a sobrevivência. Também 
podemos elencar a facilidade que existe 
para se obter vários empréstimos simultâ-
neos o que, sem dúvida, provocará sérios 
problemas. De outro lado, a vantagem úni-
ca é a agilidade na concessão do mesmo. 
Cabe esclarecer que os agentes financeiros 
proporcionam aos seus futuros clientes inú-
meras comodidades visando cooptá-los. O 
risco, infelizmente, pende mais para o lado 
dos adquirentes desse serviço. Emprésti-
mos consignados a funcionários públicos 
deveriam ser ofertados a taxas baixíssimas, 
pois o risco de inadimplência é zero.   

Em que momento, deve-se optar por 
este serviço?

Diante da necessidade de se obter recur-
sos adicionais a taxas mais compensató-
rias.

Qual a alternativa para evitar um 
empréstimo consignado?

A gestão equilibrada do orçamento pessoal 
e/ou familiar. Vive melhor quem sabe gerir 
seus ganhos, sejam eles abundantes ou 
suficientes para cobrir suas necessidades 
básicas. O segredo maior não é quanto 
ganhamos, mas de que forma gastamos. 
Quem aprende a viver com um orçamento 
limitado saberá, sem dúvida, administrar 

um orçamento mais generoso. Evitar gastos 
desnecessários e não efetuar compras 
motivadas somente pela emoção. Poupar e 
se programar sempre faz parte de uma vida 
financeira saudável.

$

O GGBS disponibiliza, constantemente, ferramentas de 
orientação e disciplina financeira. No site do Grupo Gestor é 
possível consultar o “Simulador de Empréstimo Consig-
nado”, uma tabela com as taxas de juros cobradas pelos ban-
cos, o “Cálculo do Saldo Devedor” e a “Calculadora Finan-
ceira”. Há ainda o PPO – Programa de Planejamento 
Orçamentário, desenvolvido pelo serviço Social do órgão, 
que está à disposição para aqueles que desejam reordenar as 
finanças. Informações: ggbs@reitoria.unicamp.br ou utilize 
o "Fale Conosco" no endereço www.gr.unicamp.br/ggbs. 
Não forneça nunca seus dados pessoais ou bancários para 
correspondentes bancários que não estejam devidamente 
credenciados pelos bancos e só o faça se for de um banco 
credenciado pela Unicamp.

Fonte: Jornal Correio Popular / 
Agência Anhanguera

Cuidado! Antes de contratar um empréstimo, conheça os seus direitos

Certamente você já recebeu ofertas de dinheiro fácil e rápido. Mas, fique atento! Por 
trás desta proposta pode existir uma armadilha que comprometa sua renda e pode 
piorar, ainda mais, uma situação. Para que isso não aconteça, antes de contratar 
um empréstimo, conheça os seus direitos e reflita se você realmente pode se 
comprometer com as prestações.

O que fazer quando for um golpe?

Se você desconfiar que “caiu” num golpe, avise as autoridades. 
Vá até a Delegacia de Polícia mais próxima e comunique o que 
aconteceu, registrando o Boletim de Ocorrência (BO).

PROCON: Procure o PROCON de sua cidade ou região. Se não 
existir, recorra ao PROCON Estadual: Disque 151 ou acesse o site 
do órgão: www.procon.sp.gov.br. Em Campinas o PROCON atende 
pelo telefone 2116-1007 ou www.proconsumidor.org

BANCO CENTRAL: Para verificar se a empresa está autorizada a realizar 
empréstimos, taxas de juros abusivas, disque: 0800 979 2345

INSS – PREVIDÊNCIA SOCIAL: Se você é aposentado ou pensionista do INSS, 
registre sua reclamação na Ouvidoria Geral do INSS. Disque (gratuito): 135 | e-
mail: ouvidoria@previdencia.gov.br

MINISTÉRIO PÚBLICO: Em caso de quaisquer prejuízos com empréstimos ou 
financiamentos irregulares, procure o Ministério Público, representado pelo Promotor 
de Justiça de sua comarca. Acesse www.mp.sp.gov.br | e-mail: cco@mp.sp.gov.br

QUEM
PROCURAR?

BANCO X BANCO Y

ESPAÇO CIDADANIA

Um pouco mais sobre o projeto

Hoje o alcance do VBFC ultrapassa as fronteiras dos 
gramados. O projeto possui um blog na Internet, tam-
bém coordenado por Daniela, com fotos e informações 
sobre a iniciativa.

“Vou levar uma professora e voluntária para falar sobre 
qualidade de vida e relacionamento dentro de casa, 
entre pais e irmãos; e pretendo, ainda, abordar temas 
como lixo reciclado e preservação da água”, afirma a 
incentivadora. Segundo ela, já foram realizadas na co-
munidade reuniões com pais e familiares para conscien-
tização da importância do projeto e do estudo, assim 
como aulas de saúde bucal e dieta alimentar. 

Para mais informações sobre o projeto, acesse o blog 
www.vilabrandina-fc.blogspot.com 

Se houver interesse em contribuir coma ação, entre em 
contato pelo e-mail danielasamara@terra.com.br ou 
pelo telefone (19) 7813-1179.

Com a iniciativa 
voluntária de Daniela 
foi possível realizar a 
compra de 71 unifor-
mes completos (ca-
misa, shorts e meia), 
71 chuteiras, 6 luvas, 
6 caneleiras para os 
goleiros, 6 bolas e 2 redes novas para os 
gols.

ATENÇÃO
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Portabilidade telefônica todos já 
conhecem. É quando há a troca de 
operadora sem necessidade de 
alterar o número. Essa troca geral-
mente ocorre porque uma opera-
dora oferece melhores condições 
que outra. O que pouca gente co-
nhece é a portabilidade financeira; 
com ela é possível transferir dívidas 
de um banco para outro que ofe-
reça condições ou taxas mais atra-
tivas. Isso é possível desde 2006, asse-
gurada pela Circular 3401 do mesmo 
ano, do Banco Central do Brasil, mas nun-
ca se tornou conhecido, até mesmo por 
falta de divulgação.

Para transferir o saldo devedor, o clien-
te deve negociar a dívida com o novo 
banco e a quitação dos dividendos com o 
banco anterior é feita entre as instituições. 
O banco que receber a dívida fecha um 
novo contrato de financiamento e envia o 
dinheiro para quitação do contrato antigo 
– nesse caso não é preciso pagar a Taxa 
de Transferência do Dinheiro (TED).

Portabilidade financeira é opção para renegociar dívidas

Conheça o "Vila Brandina Futebol Clube"

Crédito Consignado: os cuidados que você deve ter com esse serviço

No entanto o cliente deve ficar atento 
ao abrir a nova conta, pois o banco pode 
cobrar uma tarifa para cadastro ou algu-
mas tarifas específicas se ele estiver abrin-
do uma conta corrente, por exemplo.

Uma outra novidade é que a porta-
bilidade também é possível para o crédito 
imobiliário. Neste caso estará subordi-
nada ao Imposto de Transmissão de Bens 
e Imóveis (ITBI) e aos custos cartoriais.

Quitação antecipada pode oferecer descontos.

Outro direito que o cliente devedor tem 
é quanto à quitação antecipada da dívida 

– mas ela deve fazer parte do con-
trato de empréstimo para ter valida-
de. Se ela existir pode-se conseguir 
um bom desconto que está regula-
mentado, inclusive, no código de 
defesa do consumidor. 

O desconto é proporcional ao 
prazo de antecipação do paga-
mento. Se você suspeitar que o des-
conto oferecido seja pequeno, pro-
cure o Procon. Apresente o cálculo 

feito pelo banco e peça que ele seja revis-
to pelas autoridades do órgão.

Para esclarecer as dúvidas a respeito 
dos procedimentos de portabilidade de 
crédito, o Banco Central do Brasil possui 
uma central de atendimento. É só acessar 
www.bcb.gov.br e clicar no link fale co-
nosco. Ainda há o número 0800-979-
2345 que atende das 8h às 20h, em dias 
úteis. Confira a matéria completa no site 
do GGBS (www.gr,unicamp.br/ggbs)
 

Fonte: http://g1.globo.com/bom-dia-brasil/noticia/2010/04/
portabilidade-de-credito-ainda-e-pouco-utilizada-no-brasil.html

Site gratuito ajuda a manter 
o orçamento em dia

Três empreendedores, engenheiros do 
ITA - Instituto Tecnológico de Aeronáuti-
ca e com formação em finanças, cria-
ram uma estrutura com site, blog e 
cursos, voltada para educação finan-
ceira, ao público de baixa renda, so-
bretudo jovens.
O sistema “Minhas Economias” 
(www.minhaseconomias.com.br) foi 
concebido com o intuito de amenizar as 
preocupações do usuário com dinheiro, 
ajudando-o a tomar decisões finan-
ceiras e fazendo a grana esticar tanto 
quanto possível, permitindo planejar o 
futuro.
O site é gratuito, esclarece a maioria 
das dúvidas dos usuários e constitui um 
fórum especializado para a troca de 
informações na área econômico-finan-
ceira, utilizando uma linguagem despo-
jada. Outro ponto importante é a dis-
crição e o sigilo dos usuários cadas-
trados. Confira a reportagem completa 
no site do GGBS.

O crédito consignado, uma das ações 
da área de Benefícios do GGBS, é um ser-
viço disponível para os funcionários e do-
centes, estatutários ou celetistas, da Univer-
sidade. Por meio de parcerias com diversos 
bancos (confira a lista completa no site 
www.gr.unicamp.br/ggbs) são oferecidos 
empréstimos com a prestação descontada 
no pagamento, aposentadoria ou pensão – 
diretamente no holerite – com taxas de 
juros que devem ser diferenciadas exata-
mente pelas garantias desse desconto. O 
GGBS, representando a Unicamp, mantém 
com todos os bancos conveniados pauta 
permanente de redução de taxas. As taxas 
praticadas para a Unicamp são diferen-
ciadas para menos, comparativamente a 
outros convênios.

Entretanto, por se tratar de um emprés-
timo, a opção pelo uso deste serviço sem-
pre requer cuidados. É importante lembrar 
que no crédito consignado, as parcelas 
serão descontadas em seu holerite, com 
impacto no valor do salário; por isso pla-
neje bem, para evitar problemas com o 
orçamento. Confira a opinião do ATU do 
Instituto de Economia (IE), Orlando Carlos 
Furlan, sobre o assunto:

Quais os riscos e as vantagens de se 
fazer um empréstimo consignado?

O risco sempre estará presente em qual-
quer tipo de empréstimo, seja ele pessoal, 
seja para aquisição de bens duráveis. As 
instituições financeiras sempre procuram 

Um campo, uma bola e a paixão pelo 
futebol é o que motivou o jardineiro Car-
los Eduardo Silva a encarar o desafio de 
ensinar o esporte para mais de 80 crian-
ças e jovens do bairro Vila Brandina, com 
idades entre 7 e 20 anos. Devido uma fra-
tura sofrida na perna, ele foi impedido de 
jogar e resolveu se dedicar ao treinamento 
dos jovens que, hoje, competem em cam-
peonatos de Campinas e cidades vizinhas. 

A iniciativa começou há mais de 15 
anos e deu origem ao "Vila Brandina Fute-
bol Clube" (VBFC); um projeto que atual-
mente conta com a participação de 130 
crianças, todas estudantes da EE Prof Al-
berto Mendaljon e moradoras do bairro.

Durante os anos, além de Carlos, a 
ação ganhou outra grande incentivadora: 

a dentista do serviço de odontologia do 
Hospital das Clínicas (HC) da Unicamp, 
Daniela Baracat Samara. “Sempre passava 
pela estrada e via os meninos jogando no 
campo. Percebia, de longe, que as con-
dições não eram boas”, diz a funcionária.

Dessa forma, ela conheceu a realidade 
dos jovens e contribuiu para mudanças. No 
ano de 2009, reuniu amigos e familiares 
para o seu aniversário e fez um pedido: “Eu 
queria que, ao invés de presentes, eles me 
dessem uma contribuição financeira para 
ajudar esses meninos carentes. Abri uma 
conta-poupança e fiz o dinheiro render um 
pouco mais. Comprei tudo o que precisa-
vam, fiz um café da manhã e entreguei 
pessoalmente o material. Foi uma grande 
satisfação e felicidade para mim”, relembra.

recorrer de garantias para que o risco seja 
minimizado ao máximo. Mas, do ponto de 
vista pessoal, o risco pode estar envolvido à 
falta de controle financeiro, acarretando 
dificuldades na gestão de outras necessida-
des básicas para a sobrevivência. Também 
podemos elencar a facilidade que existe 
para se obter vários empréstimos simultâ-
neos o que, sem dúvida, provocará sérios 
problemas. De outro lado, a vantagem úni-
ca é a agilidade na concessão do mesmo. 
Cabe esclarecer que os agentes financeiros 
proporcionam aos seus futuros clientes inú-
meras comodidades visando cooptá-los. O 
risco, infelizmente, pende mais para o lado 
dos adquirentes desse serviço. Emprésti-
mos consignados a funcionários públicos 
deveriam ser ofertados a taxas baixíssimas, 
pois o risco de inadimplência é zero.   

Em que momento, deve-se optar por 
este serviço?

Diante da necessidade de se obter recur-
sos adicionais a taxas mais compensató-
rias.

Qual a alternativa para evitar um 
empréstimo consignado?

A gestão equilibrada do orçamento pessoal 
e/ou familiar. Vive melhor quem sabe gerir 
seus ganhos, sejam eles abundantes ou 
suficientes para cobrir suas necessidades 
básicas. O segredo maior não é quanto 
ganhamos, mas de que forma gastamos. 
Quem aprende a viver com um orçamento 
limitado saberá, sem dúvida, administrar 

um orçamento mais generoso. Evitar gastos 
desnecessários e não efetuar compras 
motivadas somente pela emoção. Poupar e 
se programar sempre faz parte de uma vida 
financeira saudável.

$

O GGBS disponibiliza, constantemente, ferramentas de 
orientação e disciplina financeira. No site do Grupo Gestor é 
possível consultar o “Simulador de Empréstimo Consig-
nado”, uma tabela com as taxas de juros cobradas pelos ban-
cos, o “Cálculo do Saldo Devedor” e a “Calculadora Finan-
ceira”. Há ainda o PPO – Programa de Planejamento 
Orçamentário, desenvolvido pelo serviço Social do órgão, 
que está à disposição para aqueles que desejam reordenar as 
finanças. Informações: ggbs@reitoria.unicamp.br ou utilize 
o "Fale Conosco" no endereço www.gr.unicamp.br/ggbs. 
Não forneça nunca seus dados pessoais ou bancários para 
correspondentes bancários que não estejam devidamente 
credenciados pelos bancos e só o faça se for de um banco 
credenciado pela Unicamp.

Fonte: Jornal Correio Popular / 
Agência Anhanguera

Cuidado! Antes de contratar um empréstimo, conheça os seus direitos

Certamente você já recebeu ofertas de dinheiro fácil e rápido. Mas, fique atento! Por 
trás desta proposta pode existir uma armadilha que comprometa sua renda e pode 
piorar, ainda mais, uma situação. Para que isso não aconteça, antes de contratar 
um empréstimo, conheça os seus direitos e reflita se você realmente pode se 
comprometer com as prestações.

O que fazer quando for um golpe?

Se você desconfiar que “caiu” num golpe, avise as autoridades. 
Vá até a Delegacia de Polícia mais próxima e comunique o que 
aconteceu, registrando o Boletim de Ocorrência (BO).

PROCON: Procure o PROCON de sua cidade ou região. Se não 
existir, recorra ao PROCON Estadual: Disque 151 ou acesse o site 
do órgão: www.procon.sp.gov.br. Em Campinas o PROCON atende 
pelo telefone 2116-1007 ou www.proconsumidor.org

BANCO CENTRAL: Para verificar se a empresa está autorizada a realizar 
empréstimos, taxas de juros abusivas, disque: 0800 979 2345

INSS – PREVIDÊNCIA SOCIAL: Se você é aposentado ou pensionista do INSS, 
registre sua reclamação na Ouvidoria Geral do INSS. Disque (gratuito): 135 | e-
mail: ouvidoria@previdencia.gov.br

MINISTÉRIO PÚBLICO: Em caso de quaisquer prejuízos com empréstimos ou 
financiamentos irregulares, procure o Ministério Público, representado pelo Promotor 
de Justiça de sua comarca. Acesse www.mp.sp.gov.br | e-mail: cco@mp.sp.gov.br

QUEM
PROCURAR?

BANCO X BANCO Y

ESPAÇO CIDADANIA

Um pouco mais sobre o projeto

Hoje o alcance do VBFC ultrapassa as fronteiras dos 
gramados. O projeto possui um blog na Internet, tam-
bém coordenado por Daniela, com fotos e informações 
sobre a iniciativa.

“Vou levar uma professora e voluntária para falar sobre 
qualidade de vida e relacionamento dentro de casa, 
entre pais e irmãos; e pretendo, ainda, abordar temas 
como lixo reciclado e preservação da água”, afirma a 
incentivadora. Segundo ela, já foram realizadas na co-
munidade reuniões com pais e familiares para conscien-
tização da importância do projeto e do estudo, assim 
como aulas de saúde bucal e dieta alimentar. 

Para mais informações sobre o projeto, acesse o blog 
www.vilabrandina-fc.blogspot.com 

Se houver interesse em contribuir coma ação, entre em 
contato pelo e-mail danielasamara@terra.com.br ou 
pelo telefone (19) 7813-1179.

Com a iniciativa 
voluntária de Daniela 
foi possível realizar a 
compra de 71 unifor-
mes completos (ca-
misa, shorts e meia), 
71 chuteiras, 6 luvas, 
6 caneleiras para os 
goleiros, 6 bolas e 2 redes novas para os 
gols.

ATENÇÃO



para ingressar em uma faculdade são as men-
salidades cobradas em muitos cursos. “É um 
valor que precisa ser sustentado durante 4 ou 
5 anos e pesa no orçamento”.

Assim como Ricardo, Victor Luis Pereira da 
Silva Costa tornou-se universitário este ano. 
Aos 21, ele cursa ciência da computação na 
Faculdade Anhanguera Educacional. “Acre-
dito que hoje em dia o ensino superior é indis-
pensável para quem pretende ter um futuro 
promissor e ser bem-sucedido. É uma necessi-
dade do mercado de trabalho”.

Quando questionado sobre a avaliação 
que faz do programa, o estudante apenas 
elogia: “é uma iniciativa digna de aplausos, 
pois muitas faculdades e cursos são pouco 
acessíveis às pessoas com uma renda desfa-
vorável”.

Para completar os exem-
plos, é válido lembrar a histó-
ria de William Alexandre de 
Oliveira. Funcionário da di-
retoria executiva do CAISM, 
ele conheceu o ProSeres nos 
anos 90 por meio do antigo 
Serviço de Apoio ao Servidor 
(SAS). O profissional, que ho-
je é formado, iniciou o curso 
de biologia (licenciatura e 
bacharelado), em 1994, na 
PUC-Campinas, e retomou 
os estudos em 2005. “Voltei para conseguir o 
diploma de bacharel”, conta.

Beneficiado pelo programa, ele reconhe-
ce as mudanças. “Na época o ProSeres não 
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Datas e horários das palestras
Os palestrantes da terceira edição do 

Simpósio já confirmaram presença. O 
evento contará com o ex-jogador de 
futebol e atual dirigente da Fundação Gol 
de Letra, Raí Vieira de Oliveira; os 
filósofos, Mario Sérgio Cortella e Marcia 
Tiburi; e os jornalistas, Katia Fonseca e 
Beto Ribeiro.

Funcionários Unicamp/Funcamp inte-
ressados em participar precisam acessar a 
página eletrônica do evento e preencher o 
cadastro. No momento, as vagas estão 
abertas somente para aqueles já inscritos 
no Simpósio.

Para se cadastrar é necessário informar 
a senha recebida, por e-mail, durante a 
inscrição para o Simtec. Quem perdeu o 
número deve entrar no site do evento e 
solicitar o reenvio, através do link “Es-
queci minha senha”. 

Os participantes serão divididos em 
três auditórios. O maior, com capacidade 
para 340 pessoas, terá a palestra “ao 
vivo”; nos outros dois, com capacidade 
para 280 e 220 pessoas, será instalado 
um telão para transmitir o encontro. Os 
funcionários serão indicados para os 
auditórios de acordo com a ordem de 
chegada no local. Você poderá participar 
de quantas palestras desejar.

A palavra dos convidados

Consolidado como um Simpósio dife-
renciado, feito por funcionários para os 
próprios funcionários, o Simtec teve gran-
de adesão interna e os convidados para 
ministrar palestras sentiram-se motivados 

.

.

com a experiência. 
.

O jornalista Beto Ribeiro, enfatiza a im-
portância dos colaboradores da Unicamp 
se enxergarem como profissionais de um 
universo que vai além da Universidade. 
“Somente trocando informações, conhe-
cendo outros mercados é que os profis-
sionais podem aprimorar o seu trabalho e 
melhorar o desempenho para atingir o 
que deve ser o foco de qualquer empresa, 
pública ou privada: encantar o seu 
cliente”. 

Para o filósofo Mário Sérgio Cortella, 
que também faz parte da equipe de 
palestrantes do Simtec, o evento 
concretiza o objetivo de valorizar e expor o 
trabalho dos profissionais. “Tenho notícias 
boas sobre o Simpósio desde a sua 
primeira edição (1997), especialmente 
sobre o crescimento das inscrições e 
estudos e, ainda, sobre a importância que 
vem sendo dada às contribuições de um 
dos segmentos da Universidade à 
consecução de sua missão pública e 
cidadã”, afirma.

A jornalista e militante social Katia 
Fonseca diz que "será um prazer poder 
participar de um Simpósio como o Simtec, 
que tem uma característica de inclusão”. 
A expectativa da palestrante é contribuir 
com sua experiência de vida e sensibilizar 
os presentes sobre a importância da 
acessibilidade e inclusão social.

Confira no quadro ao 
lado um breve currículo e as 
datas de apresentação dos 
convidados.

09:30

Beto Ribeiro

Jornalista, trabalhou durante a 
década de 1990 em produção, 
textos e direção de videos e progra-
mas de TV. Foi gerente de marketing de 
várias marcas importantes no país. Seus anos de executivo 
acabaram nas páginas do livro "Poder S.A. - Histórias 
Possíveis do Mundo Corporativo". Trabalha como roteirista 
em projetos para TV, cinema e Teatro. 

11:00

Marcia Tiburi

Graduada em filosofia e artes, é 
mestre e doutora em filosofia, profes-
sora do programa de pós-graduação 
em Arte, Educação e História da 
Cultura da Universidade Mackenzie, 
colunista da Revista Cult e participante do progra
ma Saia Justa, do canal GNT. Já publicou antologias, ensaios 
e romances. 

14:30

Mario Sérgio Cortella

Filósofo, mestre e doutor em 
Educação pela PUC-SP. Foi secretário 
municipal de Educação de São Paulo 
(1991/1992). É autor, entre outros 
livros, de A Escola e o Conhecimento: Fund
amentos Epistemológicos e Políticos e Não Nascemos 
Prontos!

15:30

Rai Vieira de Oliveira

Ex-jogador de futebol. Atualmente, 
dirige uma entidade de auxílio às 
crianças chamada Fundação Gol de 
Letra, ao lado de seu ex-colega do São 
Paulo e PSG, Leonardo. Em 2006, junto com out ros  
atletas, criou a organização Atletas pela Cida-dania, que se 
dedica a defender causas sociais.

10:30

Katia Fonseca

Jornalista, trabalha no Correio 
Popular de Campinas desde 1991. É 
militante social em prol dos direitos das 
pessoas com deficiência. Atua no Terceiro Set
or, tendo criado, em 1997, ao lado de outras pessoas, a ONG 
Centro de Vida Independente de Campinas, da qual é a atual 
presidente.

.

.

.

.

25 de maio

26 de maio

   mais de 1700 inscrições
As inscrições para as palestras estão abertas. Não perca o prazo. Cadastre-se para participar! 

Natural de Minas Gerais, Paulo Afonso 
Bernardes chegou a Campinas nos anos 
80. E, assim que adotou a cidade para 
viver, também iniciou a sua carreira na 
Unicamp. “Eu entrei aqui no dia 31 de 
agosto de 1983. Trabalhava na Diretoria 
Geral da Administração (DGA) e fazia 
serviço braçal”, relembra.

Até conquistar o cargo que hoje ocupa, 

ProSeres incentiva funcionários e dependentes 
na conclusão do Ensino Superior   

Um exemplo de superação

Comissão dos ex-menores terá stand no Simpósio   

Victor Luis Pereira da Silva Costa, Ricardo 
da Silva Dias e William Alexandre de Oliveira. 
O que estas três pessoas, com idades, histórias 
de vida e trajetórias diferentes, têm em 
comum? Pode-se dizer que é o sonho e a 
determinação de conquistar o tão esperado 
diploma de graduação.

Para isso, os três procuraram o Programa 
Institucional de Apoio ao Servidor/ Estudante 
(ProSeres), mantido pelo Grupo Gestor, e hoje 
se unem à lista de beneficiários que ingres-
saram no Ensino Superior.

Conheça as histórias 

Morador de Sumaré e funcionário da Rei-
toria, Ricardo da Silva Dias, está cursando o 
primeiro semestre de psico-
logia na Universidade São 
Francisco, em Campinas. Ele 
soube do programa por meio 
de uma colega que trabalha 
na mesma unidade. “Quando 
conheci o ProSeres corri atrás 
e me preparei para o vesti-
bular. Fiz cursinho e prestei a 
prova no fim do ano pas-
sado”, explica. 

O jovem terminou o en-
sino médio em 2005 e desde 
então não desistiu de 

.

.

conse-
guir uma vaga no nível su-
perior. “O curso está sendo uma realização 
pessoal, mas também penso no crescimento 
profissional”, afirma.

Ele acredita que a dificuldade de muitos 

A terceira edição do 
Simtec também contará com 
um stand da Comissão Or-
ganizadora do I Encontro de 
Funcionários – ex-menores 
trabalhadores da Unicamp. 
Integrantes da equipe que 

preparou o evento, em novembro de 2009, 
estarão no local durante os dois dias do 
Simpósio, para apresentar aos visitantes e 
participantes, informações sobre a inicia-
tiva.

Na manhã do dia 26 de maio, antes da 
palestra da jornalista Katia Fonseca, será 
exibido o vídeo que registrou os principais 
momentos do primeiro encontro.

Conte a sua história e participe!

O projeto “Ex-menores Trabalhadores da 
Unicamp” iniciou no ano passado e foi con-
cretizado em um evento que reuniu centenas 
de funcionários que atuam na Universidade 
desde a juventude. A ação continua com a 
produção do livro intitulado "De Menor Traba-
lhador a Profissional da Unicamp", composto 
por histórias de vida e trajetória profissional de 
todos aqueles que se inserem nesse contexto. 

A participação na obra se dá pelo envio de 
um depoimento (episódios interessantes ou 
pitorescos). A inscrição pode ser feita por um 
formulário disponível no site do GGBS. O 
lançamento da coletânea está previsto para o 
mês de setembro de 2010.
Informações: ggbs@reitoria.unicamp.br

.

possuía a opção do desconto mensal; nego-
ciava junto à Universidade a anuidade do 
curso e depois descontava o valor do nosso 
salário, em parcelas acessíveis”, relembra. De 
acordo com o técnico de designer industrial, a 
faculdade o auxiliou no crescimento profis-
sional e os conhecimentos adquiridos contri-
buíram no desempenho das funções dentro da 
Universidade e da unidade.

“Acredito que estas iniciativas, de investir 
no servidor, são excelentes. Contribuem para 
que os trabalhadores se qualifiquem e melho-
rem o desempenho das atividades, em suas 
funções, retornando à instituição o investi-
mento que lhes é dado, com um serviço ético e 
de qualidade”, conclui

técnico em anatomia, desempenhou as fun-
ções de auxiliar administrativo, preparador e 
técnico em laboratório. “No ano de 84 eu 
passei a trabalhar no Instituto de Biologia (IB), 
mas continuei fazendo serviço braçal, como 
na DGA. Só depois mudei de função”, explica 
Paulo.

Ao ingressar na Unicamp, o profissional 
tinha apenas a 8ª série. Ele concluiu o ensino 
médio quando já estava trabalhando na 
Universidade e diz que os conhecimentos 
adquiridos na área de anatomia foram pela 
prática e leitura de livros sobre o assunto. “Eu 
gosto muito do que faço e praticamente tudo 
o que aprendi foi na raça, não existe curso”.

Mas o funcionário não se orgulha apenas 
de sua trajetória profissional. A história que 
trilhou no decorrer da vida mostra que Paulo é 
um desses seres humanos que nos revela a 
imensa capacidade que temos de nos 
reinventar e seguir em frente. Há cerca de 
quatro anos, ele pode dizer que está recu-
perado do alcoolismo, e confessa que o apoio 
da família foi imprescindível durante o trata-

Sobre o programa

Próximo de completar 17 anos, estima-se que mais de 1.800 
pessoas concluíram os estudos com o auxílio do ProSeres. 
Somente no ano passado, foram concedidas 688 bolsas para 
o Ensino Superior.

O programa nasceu em 1993, de uma demanda detectada e 
encaminhada por funcionários de diversas unidades e órgãos. 
Na época estudantes de instituições de Ensino Superior 
abriram canal de negociação com a administração da 
Universidade que, através do SAS, órgão de benefícios 
espontâneos na época, viabilizou a implantação do ProSeres.

Para os interessados, o cadastro pode ser feito no site do 
GGBS (www.gr.unicamp.br/ggbs) – na página também 
está disponível a lista das faculdades conveniadas. Mais 
informações pelos ramais 1-4899 ou 1-4854.

mento. 

Na época, lembra 
que também recebeu 
auxílio dos colegas, 
principalmente dos 
mais antigos, e da 
chefia; também fre-
qüentou programas 
que a Universidade 
oferece. Hoje, casado pela segunda vez e 
com um filho do primeiro matrimônio, o 
técnico em anatomia comenta com orgulho 
as transformações que viveu: “a principal 
mudança foi a melhora da minha auto-
estima”.

Após vencer o desafio que a vida lhe 
impôs, Paulo diz que reconhece a grande 
dificuldade das pessoas, dependentes quí-
micas ou de bebidas alcoólicas, em se 
reerguer e enfrentar a situação, por isso 
recomenda que busquem apoio. “Sozinho 
realmente é complicado, o ideal é procurar 
ajuda e contar com outras pessoas”, en-
fatiza.

O funcionário 
Paulo Afonso, 
do IB

Ricardo Dias William Alexandre
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E D I T O R I A L III Simtec recebe   Palestra organizada pelo GGBS traz alertas sobre saúde do homem

Dia Mundial da Saúde é comemorado no auditório da FCM

Atenção inscritos no III Simtec: últimas vagas para minicursos!

O Simpósio de Profissionais da Unicamp, que 
acontece nos dias 25 e 26 de maio, registrou mais 

de 1700 inscrições, número superior as três últimas 
edições do evento. Entre os inscritos, 1611 participa-

rão dos 42 minicursos disponibilizados e ao menos 390 
trabalhos serão apresentados por 275 profissionais da 

Universidade. O evento, organizado pelo GGBS e uma Co-
missão designada pelo reitor da Unicamp, será realizado no 

Ginásio e Centro de Convenções do campus. 

Todos os que já se inscreveram para o Simtec e ainda não se cadastraram para 
participar dos minicursos oferecidos, podem manifestar interesse, pelo site do evento, 
para as vagas remanescentes. Os dias, locais e horários de cada curso estão indicados 
na página eletrônica do Simpósio (www.gr.unicamp.br/ggbs/simtec).

Confira a lista dos minicursos com vagas remanescentes, até o fechamento desta edição:

3  Formação de Educador Brinquedista

4 Os Recursos da Informática e o Sistema Braille na Reabilitação de Pessoas com 
Deficiência Visual

8 Introdução ao Gerenciamento de Projetos Educacionais

9 Segurança na Manipulação de Gases

11 Coleta Seletiva de Resíduos Sólidos Doméstico e Institucional

13 Como organizar um ambiente físico na creche que favoreça a qualidade de vida do 
profissional que nela atua

17 Professoras de educação infantil: os desafios de uma nova profissão

18 Gerenciamento de Risco: Vendo os perigos, analisando as hipóteses

22 Histórias sem fim

23 A Saúde do Trabalhador no Serviço Público

25 Biografias Negras

28 Sexualidade com responsabilidade

30 Saúde intestinal através da alimentação

31 O Trabalho do Palhaço como Instrumento de Valorização das Identidades

33 Meu Ambiente Revisto

35 Novos Pensamentos para o Corpo

37 Reciclagem e Reutilização de Copos Descartáveis

42 Media Training - O que você precisa saber sobre a mídia

Detalhe de minicurso
realizado durante o
II Simtec, em 2008

EXPEDIENTE: o Informativo GGBS é uma publicação do Grupo 
Gestor de Benefícios Sociais - Unicamp, com distribuição interna 
gratuita aos servidores da Unicamp. Colaboradores: Luiz Gustavo 
Silva, Aline Ramos e Ricardo da Silva . Tiragem desta edição: 8.000 
exemplares. Contato: GGBS - Prédio da Reitoria III - Campus 
Unicamp - e-mail: ggbs@unicamp.br www.gr.unicamp.br/ggbs - 
Informações: (19) 3521-4854.

Esta edição do informativo GGBS tem diversas 
informações. Prioriza entretanto informes sobre o     
Simpósio dos Profissionais da Unicamp -  SIMTEC 
- e mais uma edição do Dia da Integração e 
Cidadania. O Simpósio tem motivado os funcio-
nários da universidade, sejam Unicamp ou 
Funcamp, a participarem de forma ativa e efetiva 
de um encontro que expõe profissionalismo, traz 
elementos de integração, atualização e motiva-
ção profissional. Uma participação de forma 
efetiva que se dá principalmente pelo envio de 
trabalhos, em formato de resumos, descrevendo 
as atividades desenvolvidas pelos funcionários, no 
cotidiano da Universidade, a participação deles 
em pesquisas científicas ou acadêmicas, de forma 
individual ou coletiva, extratos de dissertações ou 
teses defendidas por integrantes do segmento 
funcional da Unicamp, trabalhos de inovações 
metodológicas ou de revisões de processos, 
resultantes de participações internas em progra-
mas e ações de capacitação, formação ou atua-
lização profissional; inclui ainda participações 
externas que, de alguma forma vinculada à 
Unicamp, envolvem atividades que contribuam 
para o desenvolvimento humano e melhorias 
sociais. Com esse abrangente escopo de possibili-
dades, o evento incentiva a participação qualifi-
cada e assim promove, em diversos aspectos, a 
valorização e o reconhecimento, interno e exter-
no, da importância dos profissionais no cenário 
macro da Unicamp e promover, ainda, reflexão 
em torno do saber e do fazer profissional, no 
contexto de uma das mais importantes instituições 
científicas do país. Contribui decisivamente para 
conscientizar o próprio profissional sobre a impor-
tância do seu trabalho para a Universidade, in-
centivando o sentido do aprimoramento perma-
nente, e da conexão desses trabalhos para a 
relevância do papel da Unicamp na sociedade 
acadêmica e científica. Inovador pelo formato e 
pela proposta, a de ser mostra profissional no 
contexto e em paradigmas acadêmicos. Há aqui, 
vinculado ao evento, oportunidades de aprendi-
zagem específica através de oficinas de redação e 
de confecção de pôsteres, visto ser este tipo de 
apresentação uma novidade para a maioria dos 
funcionários. Referencial pela resposta que obtém 
da comunidade externa e, principalmente, por 
motivar aos profissionais das outras universidades 
públicas paulistas, a USP e a UNESP, que se fazem 
representar no evento e assumem como proposta 
comum, ao mesmo tempo um motivador desafio, 
de num futuro próximo, organizar um encontro 
similar, reunindo os profissionais das três univer-
sidades estaduais paulistas que juntas respondem 
por significativa parcela da produção científica 
brasileira. Produção na qual há a participação e a 
contribuição dos profissionais funcionários. Já o 
Dia da Integração e Cidadania abre espaço para 
participação em um evento que traz prestação de 
serviços e abertura da Unicamp para a sociedade. 
Esta edição ocorrerá nas dependências da Esta-
ção Guanabara, espaço no qual a Universidade 
sedimenta sua relação com a cidade, sede de 
uma importante região metropolitana. Diversos 
serviços serão prestados, tais como tirar docu-
mentos, exames básicos de saúde,  informações, 
parte cultural, etc. Todas as atividades serão gra-
tuitas e abertas a todos, o que também inclui os 
funcionários e docentes da Unicamp. Um evento 
que também tem a dimensão do voluntariado, 
entendido na concepção da ONU, isto é, enten-
dido como doação pelos cidadãos de tempo, 
trabalho e talento para causas de interesse social 
e comunitário. Exatamente o objetivo desse dia, 
aberto tanto a sua participação como usuário co-
mo também sua adesão para trabalho voluntário, 
contribuindo para uma sociedade melhor. Boa 
leitura.

A Unicamp comemorou, no dia 7 de abril, 
o 'Dia Mundial da Saúde', com uma mesa 
redonda para debater sobre “Urbanismo e 
Saúde” – tema definido anualmente pela 
Organização Mundial da Saúde (OMS).

O evento foi promovido pelo Grupo Inte-
grar com o apoio do Grupo Gestor de Bene-
fícios Sociais (GGBS) e teve como intuito 
“reunir as pessoas, os Rhs das áreas da saúde 
e, principalmente, conscientizar sobre o assun-
to”, afirma Clariza Casimiro, do Rh da Facul-
dade de Ciências Médicas (FCM). Ela também 
lembra que sem o GGBS o evento não seria 
possível: “Com o Grupo Gestor não temos 
apenas o apoio financeiro, mas também 
ideias, uma verdadeira parceria”, diz.

A mesa de abertura contou com a presença 
do pró-reitor de Extensão e Assuntos 
Comunitários da Unicamp, Mohamed Habib, 
o professor Manoel Bértolo, do HC, Adilton 
Leite, do Caism, e Edison Cardoso Lins, 
coordenador do GGBS. Em suas falas todos os 

Na manhã do dia 15 de abril, a sala da 
PDG, da AFPU, esteve lotada. O motivo foi a 
palestra “Aspectos da Saúde do Homem – 
prevenção ao câncer de próstata e outras 
questões”, organizada pelo GGBS e proferida 
pelo urologista Lísias Nogueira Castilho.

O evento reuniu funcionários de diversas 
áreas da Universidade para uma exposição 
sobre assuntos relacionados à saúde do ho-
mem, com ênfase para o câncer de próstata. 
Durante a palestra, o urologista passou infor-
mações sobre a doença e, principalmente, 
sobre as prevenções. “Todos os homens tem 
crescimento benigno da próstata, por isso é 
tão importante fazer o check up a partir dos 45 
anos e, para quem tem casos de câncer na 
família, a partir dos 40”.

O pesquisador colaborador da Faculdade 
de Engenharia Mecânica (FEM) da Unicamp, 
Marcelo Ayala Bravo, diz que a iniciativa serviu 
como alerta: “Eu mesmo só comecei a fazer os 
exames de prevenção, como a dosagem anual 
PSA, há três anos, pela insistência da minha 
mãe; e ainda não fiz o exame de toque”, 
afirma. De acordo com Bravo, a cultura 'ma-
chista' do brasileiro contribui para a falta de 
preocupação dos homens com a própria saú-
de e o incentivo deve vir desde pequeno. “Se 

começarmos a desenvolver uma cultura com 
as crianças, acho que as coisas ficariam bem 
mais fáceis quando se chega na minha idade”, 
finaliza.

Para encerrar, os presentes participaram de 
uma rodada de perguntas e tiveram a opor-
tunidade de esclarecer dúvidas.

O coordenador do GGBS, Edison Cardoso 
Lins, acredita que o evento, além de promover 
uma discussão sobre o assunto, contribuiu pa-

ra a quebra de um tabu. 

Esta palestra faz parte da série 'Saúde' que 
está sendo organizada pelo GGBS. Lins afirma 
que o próximo debate será sobre o 'Mal de 
Alzheimer'. Acompanhe as novidades pelo site 
www.gr.unicamp.br/ggbs.

Dica: para mais informações sobre o assunto 
visite o site www.momentosaude.com.br. Na 
página do GGBS também estão disponíveis 
materiais sobre o tema. Acesse e confira! 

Detalhe da palestra ocorrida
na sala PDG da AFPU

presentes na mesa concordaram sobre a im-
portância de cuidados preventivos. 

O pró-reitor Mohamed Habib destacou 
ainda, “que a saúde é o bem mais caro que 
temos, por isso deve-se discutir sobre o assun-
to diariamente”. 

O Dia Mundial da Saúde foi criado em 
1948, pela OMS, visando manter o bom es-
tado de saúde das pessoas do mundo e alertar 
sobre os principais problemas que podem 
atingir a população.

Notas

Com a participação de 
27 atletas, a Equipe 
Unicamp conquistou o 3º 
e 4º lugar no pódio da 
Corrida 3M Boldrini que 
aconteceu no último dia 
18 de abril, no Taquaral. A 

Equipe GGBS/Labex conquista o 
pódio na Corrida 3M Boldrini

melhor colocação da equipe foi da corredora 
Nadir Camacho, durante o percurso de 6 km, 
e a quarta colocação de Jonas Lemos que 
também disputou o mesmo trajeto na cate-
goria masculina. 

Segundo o coordenador técnico, Lucas 
Tessutti, o balanço da Corrida foi positivo. “A 
equipe se destacou e tivemos bons resultados. 
O percurso mais difícil foi o dos 10 km, o calor 
estava intenso e o trajeto atrapalhou os partici-

.

pantes”, completa.

O técnico aproveita para convidar todos 
os interessados a participar dos treinos que 
ocorrem toda terça e quinta-feira das 6h30 
às 8h30 e das 17h às 19h, na pista de 
atletismos da FEF. “Para treinar basta ter 
competido pela Equipe Unicamp ao menos 
uma vez”, disse.

Mais informações sobre a equipe,  aces-
se o  blog: www.correunicamp.blogspot.com

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

OPORTUNIDADES EDUCACIONAIS

Ensino Público: ainda em 2010 (2º semestre)
EE ADALBERTO PRADO E SILVA - Vila Costa e Silva, fones 
3208-0455/3209-3668 
Eja (antigo supletivo), níveis fundamental e médio - turmas 
8a.série(fund)-1º,2º e 3º(médio) - Noturno, presencial e 
gratuito - Administração e Comércio (40 vagas cada) - 
extensão do ETECAP

Vestibulinho Etecap: Química / Bioquímica/ Meio Ambiente
Administração, Comércio e Jurídico (35 vagas cada)
Exame em 13/06/2010(domingo)
Informações: 0800 772 2829/www.vestibulinhoetec.com.br

PARCERIAS GGBS/CINEMAS

Moviecom (Unimart) e Cines Topázio (Shopping Prado)
50% de descontos em todos os dias e sessões

Box Cinemas ( Shopping )
50% de de desconto de 2ª a 5ª (informaçoes completas no 
site do GGBS

Campinas 

Pró-Reitor Mohamed Habib em mesa de abertura
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Informativo

Eventos organizados pelo GGBS promovem integração 
de profissionais da Unicamp e comunidade externa

25 e 26 de maio

E MAIS: Corte de cabelo, balão pula-pula 
para as criançase apresentações artísticas

Para participar, cadastre-se no site do GGBS: www.gr.unicamp.br/ggbs

Atenção inscritos!
Ainda há vagas para participação nas palestras e minicursos.

Acesse o site do evento e faça o seu cadastro.

Saiba tudo sobre o Simtec, no endereço:
www.gr.unicamp.br/ggbs/simtec

.

Evento acontece
na Estação Guanabara,
das 9h às 16h30 e 
oferece serviços e 
atividades gratuitas
para a população.
Reúna a família
e participe!

COOPERAÇÃO E MOTIVAÇÃO 
Os desafios a serem vencidos 

no ambiente de trabalho

COOPERAÇÃO E 

MOTIVAÇÃO 

Os desafios a 

serem vencidos 

no ambiente 

de trabalho
Palestra 

Motivacional

Mais informações na última página

29/04 - 5ª feira 

10:00 - auditório da BC
14:00 - Anfiteatro do Caism

30/04 - 6ª  feira 

10:00 - FOP - anfiteatro
14:00 - FT/Cotil/Planta Física

.

Palestrante: Fernando Fernandes

Para 
participar,

cadastre-se
no site do 

GGBS 

www.gr.unicamp.br/ggbs

29/04
10:00 - Auditório da Biblioteca Central
14:00 - Anfiteatro do Caism

30/04
10:00 - FOP - anfiteatro
14:00 - Limeira - auditório principal

Ementa:

COOPERAÇÃO: a cooperação sempre existiu nas sociedades humanas, a cooperação é um desafio 
constante para o ser humano; competição e cooperação – ser competitivo e ser competidor; sempre 
existirá competição, somos seres interdependentes – precisamos uns dos outros para sermos realizadores, 
somos co-responsáveis pelo sucesso do outro, opção pela cooperação, características da cooperação, 
valores da cooperação, cooperação – um desafio constante.

MOTIVAÇÃO: o que é motivação, todos temos motivos, razões motivacionais,fontes de influência, fatores 
motivacionais – tipos de motivações, as necessidades são os motivadores da natureza humana, condições 
para a motivação, a importância do entusiasmo, tendemos a procurar “culpados”, a motivação é um 
exercício constante – devemos ser automotivados, a automotivação é um poder pessoal, todos temos as 
nossas razões motivacionais, aprendizagem constante, somos o resultado das escolhas que fazemos, a 
cooperação e a motivação são caminhos que nos levam ao sucesso profissional e pessoal.

PALESTRA

MOTIVACIONAL
Com o objetivo de promover reflexão e atualização, a propósito da Semana do 
Trabalho, o GGBS,em parceria com o Caism, FOP e as unidades de Limeira, realizará 
4 palestras, com o especialista em motivação humana, Prof. Fernando Fernandes, 
consultor do SEBRAE. As palestras estão abertas a todos os interessados, no seguintes 
dias e horários:
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