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Esporte é saúde – programas e parcerias GGBS incentivam a prática Esporte é saúde – programas e parcerias GGBS incentivam a prática 

O ano começou agitado para a Equipe Unicamp (parceria Labex/GGBS). No dia 26 de fevereiro, os atletas 
participaram da tradicional Corrida da Lua, em sua 15º edição, na Lagoa do Taquaral em Campinas. 
Foram 39 corredores e duas caminhantes que conquistaram resultados satisfatórios e significativos. 
Destaque para os primeiros lugares: Nadir Camacho na categoria feminina de 50 a 99 anos e Jacy Gomes 
Ferreira na categoria masculina de 40 a 49 anos. No dia 27 de março foi realizada a Corrida Oba, na 
Lagoa do Taquaral. Os 45 atletas participantes da prova pela Equipe Unicamp conquistaram ótimos 
resultados, fazendo dessa prova mais um sucesso do calendário esportivo. 

 Confira os resultados das provas no site 
do GGBS: www.gr.unicamp.br/ggbs 

Integrantes da Equipe 

Unicamp, na Corrida Oba, 

realizada em 27/03.

Integrantes da Equipe 

Unicamp, na Corrida Oba, 

realizada em 27/03.

Programa pioneiro da Unicamp, 
promove busca da saúde pela 

atividade física 
O Programa de Convivência e 

Atividade Física, o Mexa-se, da Fa-
culdade de Educação Física (FEF) e 
do Centro de Saúde da Comunidade 
(Cecom), oferece informações de 
caráter preventivo e promove a saú-
de através da prática de atividades 
físicas junto à comunidade Unicamp. 

As atividades desenvolvidas pelo 
Mexa-se são alongamento, cami-
nhada monitorada, dança de salão, 
ginástica localizada e atividades es-
pecíficas para grupos especiais. As 
avaliações físicas, como pressão ar-
terial, peso, altura e índice de massa 
corporal e risco cardíaco são reali-
zadas para os participantes do pro-
jeto, que funciona de segunda a 
sexta, das 7h às 18h.

O Programa é gratuito e as 
inscrições devem ser realizadas na 
Estação de Atividades Físicas, na 
Praça das Bandeiras, ao lado da 
Praça da Paz.

Informe-se e participe!

MEXA-SEMEXA-SE

GRUPO 01 e 02 – CONDICIONAMENTO FÍSICO (Grupos 
Especiais)*

GRUPO 03 – CAMINHADA MONITORADA (Grupos 
Especiais)*

GRUPO 04 – ALONGAMENTO/AUTO-MASSAGEM

GRUPO 05 – GINÁSTICA LOCALIZADA

GRUPO 01 e 02 – CONDICIONAMENTO FÍSICO (Grupos 
Especiais)*

GRUPO 03 – CAMINHADA MONITORADA (Grupos 
Especiais)*

GRUPO 04 – ALONGAMENTO/AUTO-MASSAGEM

GRUPO 05 – GINÁSTICA LOCALIZADA

07:00 às 08:00h e das 08:00 às 09:00 horas – 2ª, 4ª e 6ª feiras
PÚBLICO ALVO: Hipertensão, diabetes, sobrepeso, sedentários
Local: Estação de Atividade Física e Praça da Paz
Profª. Pámela/Valdenice

07:00 às 08:00 h - 3ª e 5ª feiras
PÚBLICO ALVO: Hipertensão, diabetes, sobrepeso, sedentários
Loca: Estação de Atividade Física e Praça da Paz
Profª. Pámela/Valdenice e Cauê (2ª feira 9-13 hs)

09:00 às 10:00 h – 2ª, 4ª e 6ª feiras
PÚBLICO ALVO: funcionários, alunos e comunidade
Loca: Estação de Atividade Física e Praça da Paz
Profs. Pámela/Valdenice e Cauê (2ª feira 9-13 hs)

12:00 às 13:00h - 3ª e 5ª feiras
PÚBLICO ALVO: funcionários, alunos e comunidade
Loca: Estação de Atividade Física e Praça da Paz
Profª. Valdenice e Cauê (5ª feira)

GRUPO 06 – Dança de Salão (Hor. de almoço)

GRUPO 07 – Dança de Salão (Forró e Samba)

GRUPO 08 – GINÁSTICA LOCALIZADA/CONDIC. FÍSICO

GRUPO 09 – ALONGAMENTOS ESPECÍFICOS e Auto-
massagem (FEM)

GRUPO 06 – Dança de Salão (Hor. de almoço)

GRUPO 07 – Dança de Salão (Forró e Samba)

GRUPO 08 – GINÁSTICA LOCALIZADA/CONDIC. FÍSICO

GRUPO 09 – ALONGAMENTOS ESPECÍFICOS e Auto-
massagem (FEM)

12:00 às 13:00h - 4ª e 6ª feiras
PÚBLICO ALVO: funcionários, alunos e comunidade
Loca: Estação de Atividade Física e Praça da Paz

16:00 às 18:00h - 3ª e 5ª feiras
PÚBLICO ALVO: funcionários, alunos e comunidade
Loca: Estação de Atividade Física e Praça da Paz

16:00 às 17:00h – 17h - 18h - 2ª e 6ª feiras
PÚBLICO ALVO: funcionários, alunos e comunidade
Local: Estação de Atividade Física e Praça da Paz
Profs. Fredy e Cauê (3ª, 4ª e 6ª feiras 14-18 hs)

Dias: 2ª e 4ª feiras 11:45 as 12:15 hs)
PÚBLICO ALVO: funcionários, profs.
Local: FEM  -  Profª. Valdenice 

*GRUPOS ESPECIAIS (Sedentários, hipertensão, diabetes, 
cardiopatia) Informações/Sugestões: Carlos (16624) e Marco 
(18999) - E-mail lap@fef.unicamp.br

Estação de Atividades Físicas, na Praça das

 Bandeiras, ao lado da Praça da Paz.

Confira a programação de 

atividades do Mexa-se para 

o 1º semestre de 2011

Foto: Neldo Cantanti - Ascom - UnicampFoto: Neldo Cantanti - Ascom - Unicamp
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CONPUESP
Um novo desafio em forma de congresso profissional

EXPEDIENTE: o Informativo GGBS é uma publicação do Grupo 
Gestor de Benefícios Sociais - Unicamp, com distribuição interna 
gratuita aos servidores da Unicamp. Colaboradores: Raquel Calefi e 
Gabriel Santana. 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) 
3521-2546 / 3521-5101

Já está em curso a organizção 
da primeira edição do  Congres-
so dos Profissionais das Universi-
dades Públicas Estaduais Paulis-
tas - . Um novo de-
safio, constituído a partir das ex-
periências das três edições do 
Simtec – Unicamp, através das 
quais os profissionais de diversos 
níveis de escolaridade e dos di-
versos segmentos das carreiras 
de profissionais e de pesquisa-
dores da nossa universidade, par-
ticipam, de forma qualificada de 
uma mostra profissional cuja te-
mática é aquilo que produzem em seu coti-
diano na Universidade e que contribui para 
que a Unicamp tenha o reconhecimento, den-
tro e fora do país, pela sua produção cien-
tífica, acadêmica e de extensão.  Juntas, a 
Unicamp, a USP e a Unesp respondem por 
parte significativa da produção científica 
brasileira. São instituições de referência em 
suas atividades fins.  

Os participantes do CONPUESP, cujas 
inscrições estarão abertas em breve, estarão 
representando cerca de 30 mil profissionais 
das três instituições. O evento, que acontecerá 
nas dependências do Memorial da América 
Latina terá, além de centenas de pôsteres com 
descritivos das atividades de funcionários, 
avaliadas por uma comissão científica com-
posta por integrantes das instituições partici-
pantes, terá estandes expondo produção das 
três universidades, além de palestras e ativi-
dades culturais. Isso tudo estará sendo do-
cumentado em formatos eletrônicos e impres-
sos. 

Esta edição do Informativo GGBS pauta 
este evento que certamente será um tento 
histórico e para o qual a Unicamp, por meio 
de seus quadros profissionais, propôs e de 
pronto arregimentou outros protagonistas e 
aliados imprescindíveis, tanto da Unesp 
quanto da USP. Não faltou também, nesta 
etapa inicial, o apoio determinante do 
professor Fernando Costa, reitor da Unicamp,  
enquanto presidente do Cruesp até o primeiro 
trimestre de 2011,  e do professor José Ranali, 
secretário-executivo do mesmo órgão.

 Assim o evento se organiza para acontecer 

CONPUESP

em outubro próximo. O papel mais impor-
tante, neste evento inédito, necessário, que 
trará reconhecimento e valorização, está 
reservado para você que faz parte dos quadros 
profissionais, técnicos, administrativos e ope-
racionais destas três importantes universida-
des públicas estaduais paulistas.

São esses os referenciais que nor-
teiam as ações do GGBS. São tais 
fatores que pautam as ações da área, 
composta por duas esferas distintas. As 
diretrizes são orientadas por um Con-
selho, com participação de docentes e 
funcionários e a área de execução, 
onde ocorrem, na prática, as decisões 
indicadas. 

E isso se dá em duas perspectivas, 
manter, consolidar, ampliar e aprimo-
rar os programas mais tradicionais que 
já funcionam há nos, caso do ProSeres 
– Programa Institucional de Apoio ao 
Servidor Estudante, relacionado ao 
desenvolvimento educacional. Outro 
sentido das ações está no inovar. Rea-
lizar, em consonância com a pauta 
oriunda do Conselho, uma série de 
ações e eventos que promovam novos 
desenvolvimentos, educacionais e hu-
manos e que resultem também em 
integração corporativa.

Assim tem sido eventos como, por 
exemplo, o Simtec - Simpósio de Profis-
sionais, cujas duas edições mais re-
centes contaram com apoio da Rei-
toria, através do GGBS. É na pers-
pectiva da integração e da conscien-
tização que também são realizados 
eventos como a programação do Dia 
Internacional da Mulher. Na edição 
deste ano um diferencial relevante e 
qualificador ao evento, com a parti-
cipação de José Martins Filho, pro-
fessor Emérito, reitor da Unicamp no 
período de 1994 a1998. A palestra 
ministrada pelo professor Martins teve 
grande repercussão, tanto pelo tema, 
de interesse amplo, como pela forma 
que a abordou. Tamanha foi a reper-
cussão da palestra que uma entrevista 
exclusiva do professor Martins foi 
concedida ao Informativo GGBS. Deve 
ser lida e indicada para que outros 
confiram. 

Nesta edição, outros assuntos são 
abordados: no tocante a benefícios 
evidencia-se uma nova parceria com a 
principal operadora de planos de saú-
de da região, e quanto ao desenvol-
vimento e integração, vem aí o 
CONPUESP - Congresso de Profis-
sionais das Universidades Paulistas. 
Confira detalhes nesta edição. Leia. É 
do seu interesse. 

Benefícios, integração e 
desenvolvimento

EDITORIAL ESPECIA
L

BENEFÍC
IO

Coordenação geral dos trabalho:
- Edison Cardoso Lins (Unicamp) 
- Paulo Cesar Brito (Unesp)
- Luciana Ielo de Campos Zendron (USP) 
          

Também fazem parte da comissão organizadora:
- Airton Lourenço (Unicamp) 
- Vera Regina Toledo de Camargo (Unicamp) 
- Claudio Possani (USP)
- Eliza Muto (Unesp)
- Paulo Villela Santos Junior (Unesp)
- Gildenir Carolino Santos (Unicamp) 
- José Rodrigues de Oliveira (Unicamp) 
- Luiz Barco (USP)
- Maira Dal Corso Ribeiro (Unesp)
- Maria de Lourdes Medeiros de Souza (USP)
- Sarah de Oliveira Nogueira Fernandes (Unesp)
- Soraya Brites Loureiro Raspantini (USP)

Comissão Organizadora do 1º.  CONPUESP
Congresso dos Profissionais das Universidades 

Estaduais de São Paulo

Designada através da Portaria Cruesp 01/2011

Em reunião realizada no dia 15 de fevereiro, o reitor Fernando Costa e o Chefe de Gabinete José Ranali, 
recebem integrantes da comissão organizadora do CONPUESP e reafirmam apoio ao evento.

Detalhe de uma das reuniões da comissão organizadora do CONPUESP, em São Paulo

O Programa de Assistência à Saúde do 
Servidor da Unicamp (PASS) oferece uma 
nova opção de convênio com a Unimed. 
O formato da adesão é individual e por 
faixa etária. Neste novo plano não serão 
efetuadas cobranças adicionais, como 
fator equilíbrio e moderado.

Unimed – novo plano amplia acesso e benefícios 

O que o plano vai cobrir? Assistência médico-hospitalar 
(procedimentos clínicos e cirúrgicos, ambulatoriais, hospitalares e 
obstétricos, , por intermédio dos médicos cooperados e de hospitais e 
serviços credenciados de diagnósticos e terapia). Contrato 
regulamentado de acordo  com a Lei n °9656/98.

Quem pode aderir ao plano? 
Funcionários e docentes da Unicamp. Há processo de negociação em 
andamento para incluir o pessoal da FUNCAMP.

Quais dependentes poderão ser incluídos ?
Aqueles que compõem o núcleo familiar do titular:
Cônjuge ou companheiro, desde que cumprida as exigências da 
Unimed;
Filhos inválidos de qualquer idade;
Filhos solteiros e adotivos até 23 anos;
Tutelados e curatelados, enquanto vigorar a decisão judicial;
Enteados solteiros até 23 anos, desde que o pai ou a mãe estejam 
também inscritos no contrato;
Menor sob adoção com o termo oficial de guarda.

Há alguma condição diferenciada para quem era dependente e 
deixa de ser, no sentido de manter-se no plano?
Sim, nesse caso há regras da própria Unimed.

Há carência no novo plano da Unimed?
Em caráter promocional, a adesão é sem carência para todas as 
pessoas que fizerem adesão até 31/05/2011. Após isso somente 
serão consideradas as carências já cumpridas em outros planos, 
ressalvados critérios e normas da Unimed em tais situações, 
observadas as normas da ANS – Agencia Nacional de Saúde 
Suplementar. 

Há carência para quem migrar de outros planos da Unimed?
Não haverá carência, se houver até 31/05/2011. Após isso fica 
valendo o que já se informou na questão anterior.·

Serão mantidas as mesmas características de atendimento, 
consultas, exames , internações e hospitais do  plano atual 
oferecido pelo STU?
O plano é regulamentado conforme lei 9.656/98 e terá os mesmos 
direitos. Consultas agendadas direto no consultório de um cooperado, 
exames (a maioria é liberados pelo 0800-13- 6688), alguns 
parametrizados que necessitam de auditoria. Plano de extensão 
nacional

Como é calculado o valor total do plano?
O valor total de custo do plano se dá pela soma do valor da faixa 
etária de cada indivíduo titular + dependente(s). Exemplo: Titular de 
40 anos, e os dependentes de 36 e 18 anos. Então será somado 
R$155,09 (40 anos) + R$136,34 (36 anos) e R$72,13 (18 
anos), totalizando R$363,56.

Como será efetuado o pagamento do plano junto à Unimed?
Consignado em folha de pagamento, considerando até 40% de 
descontos total (somado com valores dos empréstimos, seguros, 
etc.) e constará mensalmente dos descontos em seu holerite..

Há outra forma de pagamento para esse plano?
Não existe a possibilidade de fazer o pagamento em boleto ou débito 
em conta corrente. Se não houver margem de desconto para o 
interessa a adesão terá que aguardar o momento em que houver a 
margem. 

Há limite no número de dependentes?
Não, o número de dependentes é ilimitado, desde que dentro das 
normas já informadas. 

Qual o prazo do contrato e terá reajustes?
O contrato com a Unicamp segue as normas de contrato para os 
órgãos públicos. Inicialmente a renovação será anual e nunca poderá 
ultrapassar 5 (cinco) anos, quando deverá ser renovado por novo 
período. O reajuste previsto é anual, índice a ser determinado pela 
sinistralidade do plano mais os índice do IPCA. Havendo mudança de 
faixa etária, haverá a alteração de custo conforme se prevê para cada 
faixa etária.

O que é Sinistralidade?
É um fator resultante do quanto cada usuário do plano o utiliza. 
Haverá uma média, seguindo uma fórmula prevista pela ANS. Haverá 
confronto dos valores arrecadados e o efetivamente utilizados, tendo 
que haver a sustentabilidade para manutenção do plano. 

Como a Unimed compôs os valores iniciais disponibonibilizados 
pelo novo Plano? 
A Unimed, através de sua área comercial, informou ter considerado 
indicadores do atual plano da Unicamp.  

O que o GGBS fará para que tal questão seja devidamente 
acompanhada, evitando sobressaltos na hora do reajuste?
Será designado um Conselho de Usuários que, mensalmente, avaliará 
as planilhas de uso divulgadas pela Unimed. Também haverá uma 
ação educativa permanente de forma a orientar, sem ser invasivo, 
quanto ao uso adequado do plano.

Qual a diferença entre o atual plano da Unimed/PASS-Unicamp 
e o novo plano?
O contrato atual é semelhante ao novo contrato. O que mudará é a 
forma de pagamento, ou seja, neste novo plano não haverá cobrança 
de Fatores Equilíbrio e moderador.·

Há limitação do número de consultas?
Não, porém , alertamos para uso racional do plano, sem abusos para 
que o mesmo  na época do reajuste possa manter valores como os de 
hoje, não sendo impactado por um índice exacerbado de 
sinistralidade .

No novo plano haverá cobranças adicionais de  fatores equilíbrio 
e moderador?
Não há fator equilíbrio e nem moderador. Você pagará somente o 
valor da mensalidade.

E quando o titular vier a se aposentar?
Hoje todos os planos possuem a modalidade vinculado que permite 
ao interessado, após aposentadoria a manter o vinculo com o plano, 
nas mesmas condições de quando estava na ativa. Os dois planos da 
Unicamp já possuem esse dispositivo. 

E se o titular vier a falecer?
O GGBS está verificando junto à Unimed formas de proteção, para os 
dependentes pertencentes ao plano, através do titular. Em breve 
daremos novas informações sobre este item.

Qual a área de abrangência desse plano?
De abrangência nacional, ou seja, o usuário poderá utilizar em 
qualquer local do País onde haja atendimento Unimed.

IMPORTANTE: a adesão ao novo plano UNIMED é opcional aos 
funcionários e docentes que já são conveniados através do PASS-
UNICAMP. Estes devem se informar e verificar se a migração para o 
novo plano é vantajosa.  Os que tem idade a partir de 59 anos, 
devem procurar o Posto Unimed no GGBS e se informar sobre os 
futuros reajustes, pois o plano antigo poderá ainda ser mais vantajoso 
para essa faixa etária.

Faixas
Etárias

Tabela comparativa do custo praticado pela Unimed através da parceria com o 
PASS/Unicamp (novo plano) e o custo praticado no mercado.

Tire suas dúvidasTire suas dúvidas

Unimed - Telefones Úteis
Teleatendimento 0800 136688

Atendimento para Deficientes Auditivos 0800 7712009
Atendimento Unimed Help 0800 558885 

Centro de Quimioterapia Ambulatorial 3735 7304 

Para fazer sua adesão, acesse o site  do 
GGBS (www.gr.unicamp.br/ggb) e preencha o 
formulário disponível. 
Você poderá também comparecer dire-
tamente no GGBS, Prédio Reitoria III, 
1º. piso (mesmo prédio onde funciona a 
DGRH), das 9 às 17 horas, ou no posto 

do GGBS no HC – anexo ao RH/HC, 
das 7 às 16 horas.   

Como faço minha adesão ao novo plano Unimed - PASS/Unicamp?
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Há 14 anos surgia a CooperUnicamp: 
hoje, uma experiência consolidada

A CooperUnicamp - Cooperativa de Eco-
nomia e Crédito Mútuo dos Servidores da 
Unicamp, completa no mês de junho deste 
ano,  14 anos de existência. A iniciativa de 
estabelecer uma cooperativa de crédito para 
os funcionários e docentes da Universidade se 
originou através do Serviço de Apoio ao 
Servidor - SAS, em 1997. Hoje é uma expe-
riência bem sucedida, que inovou e se con-
solidou como alternativa, em 
termos de crédito e de 
poupança, para os segmen-
tos funcionais da Unicamp. 

O atual presidente da 
CooperUnicamp, Ronaldo 
Santana, disse que na época 
do surgimento da coope-
rativa não havia crédito con-
signado e as taxas de juros 
bancárias eram exorbitantes e 
muitos funcionários ficavam a 
mercê de agiotas”. 

Norteada pelos princípios 
básicos do cooperativismo, a 
soma e esforços individuais 
para o bem coletivo, quando 
iniciou suas atividades, em 1997, a Cooper-
Unicamp contou com o capital mínimo exigido 
para sua fundação,  de R$1.200,00.  Hoje a 
realidade é completamente diferente e com 
perspectivas seguras de desenvolvimento ain-
da maior.
            

Em entrevista ao Informativo GGBS, o 
presidente da CooperUnicamp, 

 fala sobre  perspectivas e metas de um 
projeto consolidado e viável, aberto a todos 
que queiram participar de um movimento 
solidário de crédito e de poupança. Confira.
   

Como você define o objetivo da coope-
runicamp?

Acredito que o objetivo 
principal de nossa Cooperativa, estará sempre 
ligado ao ideal cooperativista: que é de incen-
tivar a união entre pessoas, como forma de 
desenvolvimento individual e coletivo. Mas 
também, incentivar a poupança, e possibilitar 
o acesso simplificado (e consciente) ao cré-

“

Metas e perspectivas
    

Ronaldo San-
tana,

Ronaldo Santana: 

dito, como ferramenta para este desenvolvi-
mento.  
  

  Qual a conquista mais importante ou, um 
aspecto diferente da cooperunicamp?
 RS: A conquista mais importante, sem 
dúvida, é a atual estabilidade econômica, 
alcançada pela Cooperativa. Afinal hoje, 
disponibilizamos três linhas de crédito, com 

baixas taxas de juros, de 
forma simples e com 
rapidez. Também propor-
cionamos ótimos rendi-
mentos no capital do coo-
perado, com correções sem-
pre superiores a poupança 
bancária – inclusive até, 
com a possibilidade de 
participação nas sobras.  
   

Como você acre-
dita que a CooperUni-
camp é vista pela co-
munidade?
RS: É uma pergunta difícil de 
se responder, pois a crença 
no cooperativismo é algo 

que acontece de forma mui-to individual. É um 
conceito que pode ser difundido, mas que 
precisa ser aceito de forma muito particular.  
Então acreditamos que para muitos a 
Cooperativa é algo bom, interessante e que 
pode lhes auxiliar de alguma maneira. Para 
outros, talvez neste momento ainda não seja. 
Porém, é para isso que estamos traba-lhando, 
para tornar a nossa cooperativa algo 
interessante para todos.
   

 Qual a meta da Cooperunicamp para 
2011e os próximos anos?

RS: A meta principal sempre será a busca 
do crescimento, apoiada na manutenção da 
estabilidade. Mas, além disso, neste ano esta-
remos investindo numa maior divulgação da 
Cooperativa, inclusive com o lançamento no 
próximo mês, do nosso novo site e também 
buscar parcerias que sejam de interesse dos 
nossos associados.
   

O que é preciso para associar-ser à 
CooperUnicamp?

RS: É preciso que seja funcionário ou do-
cente da Unicamp ou Funcamp, que já tenha 

A atual direção da CooperUnicamp é composta pelos seguintes 
membros: 
-  Ronaldo Santana - (DGA/Gráfica) 
-  Alexandre Domingos Faria - (PRDU/AFPU)
-  Floriano Faria - (FEC)
Conselheiros efetivos: Sonia Raquel Lopes (DGA), Marcos 
Francisco dos Santos (DGA) e Elizabete L. S. Chinalia (CAISM).

Presidente 
Tesoureiro

Secretário 

Andrei Vinicius Gomes Narcizo
Amauri Wenceslau dos Santos
Antonio Carlos Gonçalves
Armando Comunnale Júnior
Devani Ferreira de Morais
Divaldo Faria de Mello
Domingos Pereira
Edison Cardoso Lins
Edison Nucci
Eduardo Ademir Zambotti
Eduardo Spinelli
Gilberto Barbosa Estevam
Ivo Gonçalves Pereira

Jurivaldo Folegatti
Jeverson  Barbieri
João Poli
Jurandir R. Dutra da Silva
Jurivaldo Folegatti
Luis Fernando Manarini
Marcelo Luis da Silva
Osvaldo Di Hipólito Júnior
Paulo Soares de Moura
Sigefredo Zanoni
Valter Francisco da Silva
Wanilde B. de Morais

Sócios fundadores da CooperUnicamp

A COOPERUNICAMP fica localizada 
no prédio onde funciona a Prefeitura

do Campus.
Ramais para contato: 14479 e 14580.

passado do prazo de experiência e que poupe 
mensalmente um valor, superior a R$ 18,00. 
Lembrando que este valor é uma poupança, e 
que tem rendimentos mensais baseados na 
taxa SELIC para títulos federais, e que, caso o 
cooperado venha a se desligar da Coope-
rativa, ele recebe de volta o valor poupado, 
sempre acrescido dos rendimentos.
  

   

Que aspectos você gostaria ainda de 
enfatizar?

RS: Que que a CooperUnicamp é uma 
espécie de empresa do próprio cooperado. É 
por ele que trabalhamos. Assim, tudo o que for 
conquistado, sempre será investido em be-
nefício de todos os cooperados – diferente de 
qualquer outra instituição financeira. Por isso, 
é importante saber que fazendo parte de uma 
cooperativa como a nossa, você estará inves-
tindo em si mesmo, em seu futuro e no futuro 
de sua família. Finalmente, gostaríamos de 
convidar a todos a conhecer e participar da 

Total de cooperados

Funcionários da Unicamp
1.286

Funcamp
741

Quadro administrativo da 
Cooperativa  também é 

cooperado: 
1 gerente e 3 assistentes 

financeiros 
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 O Ciclo 2011 de Palestras de Saúde do 
GGBS teve início em 21 de fevereiro, no 
auditório da AFPU. O primeiro tema abor-
dado, Doença de Alzheimer, provocou grande 
interesse da comunidade. 

Na ocasião, o professor José Ranali, Chefe 
de Gabinete e presidente do Conselho Orien-
tador do GGBS, abriu oficialmente o evento e 
comentou sobre a importância das palestras 
do ciclo de saúde: “É importante colocar em 
discussão temas de interesse da comunidade, 
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Alzheimer – tema abriu  Ciclo  2011 de Palestras de Saúde 
tanto no sentido da informação como no sentido 
preventivo”.

que alertou os presentes que o chamado Mal de 
Alzheimer é uma doença degenerativa para a 
qual não há um tipo de prevenção totalmente 
eficaz. Entretanto ter uma vida mental ativa, de-
dicar-se à educação, praticar atividades físicas, 
ter o controle de pressão alta, diabetes, coles-
terol e não ser fumante,  ajudam a prevenir ou a 

A palestra foi proferida pelo Dr. Marcio Balta-
zar, do Departamento de Neurologia, da FMC, 

postergar seu aparecimento. Outros aspectos 
da doença foram esclarecidos pelo pales-
trante, como as pesquisas em andamento, o 
tratamento, medicamentos, etc. Todas as dú-
vidas levantadas pelos presentes que foram 
elucidadas pelo Dr. Marcio.
     

Fique atento!

Novas palestras estão sendo agendadas 
pelo GGBS. Visite o site do órgão e fique infor-
mado: www.gr.unicamp.br/ggbs

No dia 15 de março é comemorado o Dia 
Mundial do Consumidor. É uma oportunidade 
para refletir sobre nossos direitos de consu-
midor. A data, no País, tem como referência a 
instituição do Código Brasileiro de Defesa do 
Consumidor (CDC), promulgado em 11 de 
setembro de 1990.
       

Para registrar a data, o GGBS promoveu 
um encontro no dia 14 de março, no Auditório 
do Centro de Tecnologia. O objetivo foi de 
esclarecer aos participantes alguns de seus 
direitos enquanto compradores de produtos e 
serviços. M

Na palestra a abordagem reforçou que a 
data deve ser lembrada por seu significado 
enquanto avanço dos direitos civis, mas que 
há muito a conquistar. 

A iniciativa do GGBS, que disponibiliza 
diversas parcerias comerciais e de serviços, 
visa orientar e prevenir contra abusos come-
tidos e riscos de um consumo desenfreado.

O advogado e filósofo Natan Rodrigues 
Leite, especialista em administração de em-
presas, esclarece que o Código de Defesa do 
Consumidor tem uma linguagem mais obje-
tiva e menos técnica, sendo de fácil compre-
ensão para a população. Em sua opinião, 
todo cidadão deve procurar conhecer o CDC 
e fazer valer as normas de proteção, já que há 
uma deficiência no que se refere à fis-
calização. “Quando um consumidor se sentir 
prejudicado por alguma ação comercial que 
desconsidere um direito garantido pela lei, 

Palestra 

inistrada pela advogada espe-
cialista em direitos do consumidor, Adriana 
Gonçalves Serra, a palestra abordou o tema 
“Negociação de Dívidas e Direito do Consu-
midor”.

DIREITOS DO CONSUMIDORDIREITOS DO CONSUMIDOR
Tema requer atenção permanente

tem que procurar imediatamente o serviço de 
atendimento ao cliente (SAC), a ouvidoria ou 
departamento que trate do relacionamento 
com o consumidor. Caso não seja solucio-
nado o problema, deve então procurar um 
órgão de proteção, como o Procon e, se ainda 
assim não for resolvido o conflito, deve-se 
então recorrer a justiça por outros meios”. 

É importante lembrar que a lei 12.291, de 
2010, obriga que estabelecimentos comer-
ciais e de prestação de serviços disponibilizem 
em local visível e de fácil acesso ao menos um 
exemplar do CDC para consulta dos con-
sumidores. O estabelecimento pode ser mul-
tado em até R$ 1.064,10 se não cumprir a 
ordem.

      

Portal do Consumidor

Foi desenvolvido pelo Governo Federal o 
'Portal do Consumidor', onde é possível ler 
notícias relacionadas, consultar órgãos de 
proteção e onde se localizam (Onde 
Reclamar), além de disponibilizar a versão 
digital do Código Brasileiro de Defesa do 
Consumidor. O site, no entanto, não recebe 
reclamações sobre produtos ou serviços. 
O endereço eletrônico é: 
http://www.portaldoconsumidor.gov.br

“..os 12 princípios do consumo consciente, divulgados pelo 
Instituto Akatu (www.akatu.org.br), instituição comunitária 
que tem como missão, mobilizar as pessoas para o uso do poder 
transformador dos seus atos de consumo consciente como 
instrumento de construção da sustentabilidade da vida no 
planeta. Tais princípios estão em uma cartilha... fazem parte 
desse conjunto:  

Planejar as compras, comprar menos e melhor, consumindo 
o necessário, refletindo sobre reais necessidades e tentando 
viver com menos. 
Avaliar os impactos do consumo no meio ambiente e na 
sociedade. 
Reutilizar  produtos. Antes de comprar veja se não é possível 
consertar ou transformar. 

O Ministério da Saúde, por meio do 
'Programa Farmácia Popular do Brasil', ho-
je conta também com a rede privada para 
atender mais de 2,5 milhões de cidades. 
Segundo o Ministério, o objetivo é comple-
mentar à política de assistência farma-
cêutica do Sistema Único de Saúde (SUS), 
transferindo mensalmente aos municípios 
recursos para adquirirem os remédios ne-
cessários.
        

Saúde Não Tem Preço

Dentro do programa foi criado o “Saú-
de Não Tem Preço”, no qual remédios para 
hipertensos e diabéticos são distribuídos 
gratuitamente. Os medicamentos podem 
ser retirados em qualquer estabelecimento 
conveniado à rede 'Aqui Tem Farmácia 
Popular'. Basta que o usuário apresente o 
CPF, um documento com foto e a receita 
médica dentro da validade de 120 dias a 
um dos postos. Segundo o Ministério, são 
mais de quinze mil drogarias conveniadas. 

"Farmácia Popular" distribui remédios para diabéticos e hipertensos
       

Aqui Tem Fármácia Popular

Resultado de um acordo estabelecido entre 
o Ministério da Saúde e sete entidades in-
dustriais e comerciais, 24 tipos de medica-
mentos passaram a ser distribuídos: para 
hipertensão, diabetes, asma, rinite, mal de 
Parkinson, osteoporose e glaucoma, além de 
fraldas geriátricas. 

A iniciativa visa beneficiar cerca de 33 
milhões de brasileiros hipertensos e 7,5 mi-
lhões de diabéticos. A ideia é manter os trata-
mentos médicos adequados e ajudar na me-
lhora do orçamento familiar que, segundo 
pesquisas, chegam a ter 12% da renda mensal 
comprometida com a compra de medicações. 

O 'Aqui Tem Farmácia Popular' oferece me-
dicamentos com descontos de até 90%, ex-
ceto para diabetes e hipertensão, que são 
gratuitos.  

O “Programa Farmácia Popular do Brasil” 
foi criado em 2004, para disponibilizar em 
unidades próprias medicamentos à popula-

Cartaz de divulgação do programa 
Saúde não tem preço

Trecho de artigo, de autoria do coordenador do GGBS, Edison Lins, 
publicado na edição de 13/03/2011 do  Jornal Correio Popular

12 princípios do consumo consciente
Fazer separação do lixo, pois reciclar ajuda a economizar 
recursos naturais e a gerar empregos. Isso vai obrigar as 
prefeituras a ampliar o serviço de coleta coletiva. 
Utilizar o crédito de forma responsável evitando 
endividamento fora do controle e além das possibilidades.
Informar-se e valorizar  as práticas de responsabilidade 
social das empresas. 
Não comprar produtos piratas, o que contribui para gerar 
empregos e combater o crime. 
Contribuir  para a melhoria dos produtos e serviços, 
enviando às empresas sugestões e críticas construtivas.  
Cobrar dos políticos, sobretudo naqueles que receberam 
seu voto, encaminhamentos que viabilizem a prática do 
consumo consciente.” 
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No dia 18 de março, no auditório da DGA 
foi comemorado o Dia Internacional da 
Mulher, na Unicamp. O evento foi organizado 
pelo Serviço Social do GGBS), em parceria do 
Departamento de Comunicação da Diretoria 
Geral de Recursos Humanos (DGRH) e das 
Relações Públicas do Hospital da Mulher Prof. 
Dr. José Aristodemo Pinotti (CAISM), com o 
apoio do Hospital das Clínicas Unicamp (HC).

No seu discurso, o reitor Fernando Costa 
prestigiou as mulheres da Universidade, para-
benizou a organização do evento e men-
cionou que “as mulheres dominam a 
Unicamp, pois mais da metade das bolsas de 
mestrado e doutorado da Instituição são 
delas”. Lembrou também que 80% dos 
professores na educação básica pública do 
país são mulheres. O coordenador do GGBS, 
Edison Lins, comentou sobre o papel das 
mulheres na Universidade: “elas são 
excelentes profissionais e fazem um ótimo 
trabalho na Universidade”. Celi Maia, do 
CAISM, citou a comemoração do Dia da 
Mulher como muito justa e importante:

 Suzerley Ribeiro, da 
DGRH, falou dos números que envolvem as 
mulheres na Unicamp, que representam 
55,7% dos colaboradores e 69% dos 
pesquisadores. 

O convidado especial, José Martins Filho, 
que proferiu a palestra “A Criança Terceiriza-
da”, falou das mães e dos filhos na relação 
maternal, familiar e também social que en-
volvem as crianças, além de discutir o papel 
da mulher no mundo. Sobre o termo criança 
terceirizada é usado para 
explicar que atualmente a mulher tem que 
trabalhar fora de casa, sem tempo para cuidar 
e acompanhar seu filho ao longo da vida, 
então coloca-os precocemente sob cuidados 
de terceiros. Foi discutido também o tempo da 
licença maternidade. Em países como Dina-
marca, Noruega e Suécia esse tempo é de dois 
anos, já no Brasil é de apenas seis meses.

A palestra “A mulher é um show”, proferida 
por Edson de Paula, consultor de desenvol-
vimento humano, também fez parte da pro-
gramação. Com muitas dinâmicas e reflexões, 
a palestra divertiu e emocionou as partici-
pantes. “A mulher está hoje muito mais 

“a 
mulher desempenha inúmeras tarefas que dão 
condições para serem trabalhadoras 
competentes, com muita fibra, ternura e 
dedicação”, disse. 

“
“, Martins disse que 

José Martins Filho, médico pediatra, é 
professor emérito, em título entregue no 
ano de 2010 em sessão solene do Con-
selho Universitário da Unicamp. Docente 
aposentado, foi reitor da Unicamp no pe-
ríodo de 1994-1998.  É autor de diversos 
livros, entre eles “A Criança Terceirizada”, 
já na quinta edição, obra que tem grande 
repercussão no País e fora dele. Aspectos 
do livro foram abordados na palestra que 
proferiu no evento comemorativo do Dia 
Internacional da Mulher.  

Em virtude da grande repercussão da 
sua palestra, confira a seguir, uma entre-
vista concedida pelo professor Martins com 
exclusividade para o Informativo GGBS.
  

Como o senhor avalia hoje o papel 
da mulher como mãe, profissional e 
cidadã?

A mulher hoje em dia é muito exigida. A 
sociedade espera da mulher moderna que 
ela seja quase uma super mulher: ser 
bonita, inteligente, ganhar bem, ter um 
belo emprego, ajudar com os gastos 
domésticos, sexy, carinhosa, educada, fina, 
e mãe. É preciso saber que há 
determinados momentos da vida que as 
coisas têm que ser separadas e algumas 
funções tomam a frente em função das 
necessidades. A mulher moderna precisa 
ter consciência de que ela está sendo muito 
exigida e precisa saber se adaptar e se 
tranquilizar, fazendo o que é possível, uma 
coisa de cada vez para não se estressar e 
não sofrer. 
        

Que impacto o modo de vida da 
mulher, na atualidade,  tem nas 
relações mãe/ filho?

As crianças, muitas vezes, acabam não 
recebendo toda a atenção e tranquilidade 
que precisariam em função dessa grande 
pressão que a mulher moderna sofre no 
mercado de trabalho, em casa e na família. 
O vínculo mãe/filho é fundamental para a 
felicidade futura dessa criança e a mãe 
precisa ter tempo para se dedicar, princi-
palmente no primeiro ano de vida.
  

Alguns meios de comunicação 
exercem forte influência nas famílias e 
na formação das crianças e adoles-
centes. Que orientações o senhor daria 
para os pais sobre este assunto?
É importante que as pessoas saibam que as 
crianças não devem ser expostas prolon-
gadamente à TV e ao computador. Para 
crianças de menos de oito anos, duas horas 
de TV por dia já é um exagero. Quanto ao 
uso do computador e da Internet é preciso 
supervisão dos pais ou dos familiares.
   

Como os pais devem lidar com o 
consumismo exacerbado? 

Nossa sociedade é altamente vaidosa e 
consumista e, infelizmente, as crianças 
acabam absorvendo isso. Os pais preci-
sam brincar com seus filhos, passear, ir a 
parques, jardins, praticar atividades físicas. 
Não acho que os shoppings sejam os locais 

ideais para se passear com as crianças. Por 
pressão da mídia elas viram consumistas e são 
expostas a propagandas altamente sugestio-
náveis, que incitam para que se compre, se 
gaste e se consuma. Os pais precisam estar 
atentos a isso.
     

Há também certa tendência de nivelar 
o papel da mãe ou do pai com o dos filhos. 
Os pais acabam assumindo papel de ado-
lescentes, imaginando que isso possa ser 
positivo no processo de relacionamento e 
formação dos filhos. Deve ser mesmo 
assim?

Não deve ser assim. É preciso saber que pai 
é pai e mãe é mãe, e a amizade que pode 
existir entre eles, que é saudável, deve ser 
pautada pelo respeito e pela tolerância, sem 
chegar ao abuso. Pai e mãe não podem ser 
iguais aos amigos dos filhos. O pais devem 
saber colocar limites, dizer não e impedir que 
algumas coisas sejam realizadas com firmeza, 
sensibilidade e amizade.

O senhor é pioneiro e uma das mais 
referenciadas autoridades sobre aleita-
mento materno. Qual a importância do 
aleitamento para os bebês e para as 
mães?

Aleitamento materno é fundamental para a 
saúde do bebê e da mãe. Através dele as 
crianças mantêm um vínculo afetivo muito 
forte com a mãe, também se protegem contra 
infecções, alergias (principalmente as respira-
tórias), além de se desenvolverem mais ade-
quadamente do ponto de vista psíquico e 
neurológico. Mas há também benefícios para 
a mãe, já está provado que a incidência de 
câncer de mama é muito menor em mulheres 
que amamentam.
      

Qual o papel da mãe e da mulher em 
dimensões sociais coletivas e individuais?

A mulher é fundamental na sociedade, na 
família e principalmente na relação com os 
filhos. Se puder não ter filhos agora, espere. É 
melhor postergar um pouco até ter melhores 
condições de vida do que ter filhos e não 
poder cuidar deles. É preciso ser feliz e ter 

espaço para uma existência um pouco mais 
tranquila. Pense na sua família e no seu 
companheiro para poder ter uma boa 
chance de que seus futuros filhos cresçam 
felizes.
     

No livro "A criança terceirizada", seu 
relato sobre uma garota no semáforo 
na capital paulista, tem causado forte 
impacto em que o lê. Que lições este 
fato nos mostra?

O problema mais sério do Brasil hoje é o 
da criança abandonada, que vive nas ruas 
e que precisa ser solucionado com urgên-
cia. Não se justifica que um País como o 
nosso, que está alcançado níveis econô-
micos de país desenvolvido, tenha ainda 
uma situação tão infame e infeliz para as 
crianças pobres, que são submetidas a 
todo tipo de sofrimento físico, emocional e 
psíquico. É preciso fazer algo. Eu tenho 
lutado muito para mudar esta situação 
através dos meus livros, minhas palestras e 
nas aulas para meus alunos.

No mundo 
contemporâneo, boa 
parte das crianças fica 
sozinha ou aos cuidados de terceiros enquanto os pais 
correm atrás de trabalho, de dinheiro, do pão de cada 
dia. A dedicação de pais e mães ao trabalho significa 
menos tempo em casa com as crianças, com a 
família. Na prática, esse abandono traz conseqüências 
e faz surgir a figura da "criança terceirizada".

preparada para lidar com assuntos interpes-
soais, profissionais e emocionais. Ela faz a 
manutenção e preservação da vida”, definiu o 
consultor. Ao final, o palestrante indicou 10 
segredos da mulher que é um show: saiba 
escolher; conquiste seu espaço; aprenda 
diariamente; faça sempre mais e melhor; o 

Unicamp comemora Dia Internacional da Mulher Unicamp comemora Dia Internacional da Mulher Entrevista com José Martins FilhoEntrevista com José Martins Filho

Sobre o livro

Fonte: Editora Papirus (www.papirus.com.br)

A abertura do evento contou com as presenças (da esq. p/ dir.): Edison Cardoso Lins ( coordenador do GGBS ), José Martins Filho 
(médico pediatra e ex-reitor da Unicamp), reitor Fernando Costa, Suzerley Moreno Ribeiro (coordenadora adjunta da DGRH ) e 

Celi Aparecida Tiago Maia (Diretoria da Divisão de Enfermagem do CAISM).

Que dia 8 de março é comemorado como o Dia Internacional da Mulher, todo mundo sabe. Mas as 
pessoas sabem do real motivo? Existe um fato histórico que justifica a celebração. Em 8 de março de 
1857, mais de uma centena de operárias de uma fábrica de tecido de Nova Iorque se mobilizaram na 
primeira greve conduzida apenas por mulheres. Elas reivindicavam melhores condições de trabalho que, 

à época, eram sub-humanas, incluíam agressões físicas, sexuais e uma jornada muito extensa.
A resposta dos patrões e da polícia foi muito violenta e fez com que as mulheres se aprisionassem no 

estabelecimento. As operárias foram trancadas na fábrica, que foi incendiada, causando a morte de todas 
elas, carbonizadas. O dia da mulher se tornou oficial em 1910, durante uma conferência na Dinamarca.

momento é agora; admita seus erros; aceite as 
mudanças; estabeleça relacionamentos 
positivos; busque seu merecimento e, sorria e 
seja feliz.

Houve ainda sorteios de brindes e foram 
distribuídas lembranças para todas as parti-
cipantes do evento.

O consultor Edison de Paula interage com a platéiaO consultor Edison de Paula interage com a platéia

Sobre o Dia Internacional da Mulher

Fonte: Blog Planeta Sustentavel / www.abril.com.br

CRIANÇA 
TERCEIRIZADA:
OS DESCAMINHOS 
DAS RELAÇÕES 
FAMILIARES NO 
MUNDO 
CONTEMPORÂNEO

O médico pediatra e ex-reitor da Unicamp, 
José Martins Filho, foi o convidado 

especial para ministrar palestra no Dia 
Internacional da Mulher na Unicamp 
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CAISM, citou a comemoração do Dia da 
Mulher como muito justa e importante:

 Suzerley Ribeiro, da 
DGRH, falou dos números que envolvem as 
mulheres na Unicamp, que representam 
55,7% dos colaboradores e 69% dos 
pesquisadores. 

O convidado especial, José Martins Filho, 
que proferiu a palestra “A Criança Terceiriza-
da”, falou das mães e dos filhos na relação 
maternal, familiar e também social que en-
volvem as crianças, além de discutir o papel 
da mulher no mundo. Sobre o termo criança 
terceirizada é usado para 
explicar que atualmente a mulher tem que 
trabalhar fora de casa, sem tempo para cuidar 
e acompanhar seu filho ao longo da vida, 
então coloca-os precocemente sob cuidados 
de terceiros. Foi discutido também o tempo da 
licença maternidade. Em países como Dina-
marca, Noruega e Suécia esse tempo é de dois 
anos, já no Brasil é de apenas seis meses.

A palestra “A mulher é um show”, proferida 
por Edson de Paula, consultor de desenvol-
vimento humano, também fez parte da pro-
gramação. Com muitas dinâmicas e reflexões, 
a palestra divertiu e emocionou as partici-
pantes. “A mulher está hoje muito mais 

“a 
mulher desempenha inúmeras tarefas que dão 
condições para serem trabalhadoras 
competentes, com muita fibra, ternura e 
dedicação”, disse. 

“
“, Martins disse que 

José Martins Filho, médico pediatra, é 
professor emérito, em título entregue no 
ano de 2010 em sessão solene do Con-
selho Universitário da Unicamp. Docente 
aposentado, foi reitor da Unicamp no pe-
ríodo de 1994-1998.  É autor de diversos 
livros, entre eles “A Criança Terceirizada”, 
já na quinta edição, obra que tem grande 
repercussão no País e fora dele. Aspectos 
do livro foram abordados na palestra que 
proferiu no evento comemorativo do Dia 
Internacional da Mulher.  

Em virtude da grande repercussão da 
sua palestra, confira a seguir, uma entre-
vista concedida pelo professor Martins com 
exclusividade para o Informativo GGBS.
  

Como o senhor avalia hoje o papel 
da mulher como mãe, profissional e 
cidadã?

A mulher hoje em dia é muito exigida. A 
sociedade espera da mulher moderna que 
ela seja quase uma super mulher: ser 
bonita, inteligente, ganhar bem, ter um 
belo emprego, ajudar com os gastos 
domésticos, sexy, carinhosa, educada, fina, 
e mãe. É preciso saber que há 
determinados momentos da vida que as 
coisas têm que ser separadas e algumas 
funções tomam a frente em função das 
necessidades. A mulher moderna precisa 
ter consciência de que ela está sendo muito 
exigida e precisa saber se adaptar e se 
tranquilizar, fazendo o que é possível, uma 
coisa de cada vez para não se estressar e 
não sofrer. 
        

Que impacto o modo de vida da 
mulher, na atualidade,  tem nas 
relações mãe/ filho?

As crianças, muitas vezes, acabam não 
recebendo toda a atenção e tranquilidade 
que precisariam em função dessa grande 
pressão que a mulher moderna sofre no 
mercado de trabalho, em casa e na família. 
O vínculo mãe/filho é fundamental para a 
felicidade futura dessa criança e a mãe 
precisa ter tempo para se dedicar, princi-
palmente no primeiro ano de vida.
  

Alguns meios de comunicação 
exercem forte influência nas famílias e 
na formação das crianças e adoles-
centes. Que orientações o senhor daria 
para os pais sobre este assunto?
É importante que as pessoas saibam que as 
crianças não devem ser expostas prolon-
gadamente à TV e ao computador. Para 
crianças de menos de oito anos, duas horas 
de TV por dia já é um exagero. Quanto ao 
uso do computador e da Internet é preciso 
supervisão dos pais ou dos familiares.
   

Como os pais devem lidar com o 
consumismo exacerbado? 

Nossa sociedade é altamente vaidosa e 
consumista e, infelizmente, as crianças 
acabam absorvendo isso. Os pais preci-
sam brincar com seus filhos, passear, ir a 
parques, jardins, praticar atividades físicas. 
Não acho que os shoppings sejam os locais 

ideais para se passear com as crianças. Por 
pressão da mídia elas viram consumistas e são 
expostas a propagandas altamente sugestio-
náveis, que incitam para que se compre, se 
gaste e se consuma. Os pais precisam estar 
atentos a isso.
     

Há também certa tendência de nivelar 
o papel da mãe ou do pai com o dos filhos. 
Os pais acabam assumindo papel de ado-
lescentes, imaginando que isso possa ser 
positivo no processo de relacionamento e 
formação dos filhos. Deve ser mesmo 
assim?

Não deve ser assim. É preciso saber que pai 
é pai e mãe é mãe, e a amizade que pode 
existir entre eles, que é saudável, deve ser 
pautada pelo respeito e pela tolerância, sem 
chegar ao abuso. Pai e mãe não podem ser 
iguais aos amigos dos filhos. O pais devem 
saber colocar limites, dizer não e impedir que 
algumas coisas sejam realizadas com firmeza, 
sensibilidade e amizade.

O senhor é pioneiro e uma das mais 
referenciadas autoridades sobre aleita-
mento materno. Qual a importância do 
aleitamento para os bebês e para as 
mães?

Aleitamento materno é fundamental para a 
saúde do bebê e da mãe. Através dele as 
crianças mantêm um vínculo afetivo muito 
forte com a mãe, também se protegem contra 
infecções, alergias (principalmente as respira-
tórias), além de se desenvolverem mais ade-
quadamente do ponto de vista psíquico e 
neurológico. Mas há também benefícios para 
a mãe, já está provado que a incidência de 
câncer de mama é muito menor em mulheres 
que amamentam.
      

Qual o papel da mãe e da mulher em 
dimensões sociais coletivas e individuais?

A mulher é fundamental na sociedade, na 
família e principalmente na relação com os 
filhos. Se puder não ter filhos agora, espere. É 
melhor postergar um pouco até ter melhores 
condições de vida do que ter filhos e não 
poder cuidar deles. É preciso ser feliz e ter 

espaço para uma existência um pouco mais 
tranquila. Pense na sua família e no seu 
companheiro para poder ter uma boa 
chance de que seus futuros filhos cresçam 
felizes.
     

No livro "A criança terceirizada", seu 
relato sobre uma garota no semáforo 
na capital paulista, tem causado forte 
impacto em que o lê. Que lições este 
fato nos mostra?

O problema mais sério do Brasil hoje é o 
da criança abandonada, que vive nas ruas 
e que precisa ser solucionado com urgên-
cia. Não se justifica que um País como o 
nosso, que está alcançado níveis econô-
micos de país desenvolvido, tenha ainda 
uma situação tão infame e infeliz para as 
crianças pobres, que são submetidas a 
todo tipo de sofrimento físico, emocional e 
psíquico. É preciso fazer algo. Eu tenho 
lutado muito para mudar esta situação 
através dos meus livros, minhas palestras e 
nas aulas para meus alunos.

No mundo 
contemporâneo, boa 
parte das crianças fica 
sozinha ou aos cuidados de terceiros enquanto os pais 
correm atrás de trabalho, de dinheiro, do pão de cada 
dia. A dedicação de pais e mães ao trabalho significa 
menos tempo em casa com as crianças, com a 
família. Na prática, esse abandono traz conseqüências 
e faz surgir a figura da "criança terceirizada".

preparada para lidar com assuntos interpes-
soais, profissionais e emocionais. Ela faz a 
manutenção e preservação da vida”, definiu o 
consultor. Ao final, o palestrante indicou 10 
segredos da mulher que é um show: saiba 
escolher; conquiste seu espaço; aprenda 
diariamente; faça sempre mais e melhor; o 

Unicamp comemora Dia Internacional da Mulher Unicamp comemora Dia Internacional da Mulher Entrevista com José Martins FilhoEntrevista com José Martins Filho

Sobre o livro

Fonte: Editora Papirus (www.papirus.com.br)

A abertura do evento contou com as presenças (da esq. p/ dir.): Edison Cardoso Lins ( coordenador do GGBS ), José Martins Filho 
(médico pediatra e ex-reitor da Unicamp), reitor Fernando Costa, Suzerley Moreno Ribeiro (coordenadora adjunta da DGRH ) e 

Celi Aparecida Tiago Maia (Diretoria da Divisão de Enfermagem do CAISM).

Que dia 8 de março é comemorado como o Dia Internacional da Mulher, todo mundo sabe. Mas as 
pessoas sabem do real motivo? Existe um fato histórico que justifica a celebração. Em 8 de março de 
1857, mais de uma centena de operárias de uma fábrica de tecido de Nova Iorque se mobilizaram na 
primeira greve conduzida apenas por mulheres. Elas reivindicavam melhores condições de trabalho que, 

à época, eram sub-humanas, incluíam agressões físicas, sexuais e uma jornada muito extensa.
A resposta dos patrões e da polícia foi muito violenta e fez com que as mulheres se aprisionassem no 

estabelecimento. As operárias foram trancadas na fábrica, que foi incendiada, causando a morte de todas 
elas, carbonizadas. O dia da mulher se tornou oficial em 1910, durante uma conferência na Dinamarca.

momento é agora; admita seus erros; aceite as 
mudanças; estabeleça relacionamentos 
positivos; busque seu merecimento e, sorria e 
seja feliz.

Houve ainda sorteios de brindes e foram 
distribuídas lembranças para todas as parti-
cipantes do evento.

O consultor Edison de Paula interage com a platéiaO consultor Edison de Paula interage com a platéia

Sobre o Dia Internacional da Mulher

Fonte: Blog Planeta Sustentavel / www.abril.com.br

CRIANÇA 
TERCEIRIZADA:
OS DESCAMINHOS 
DAS RELAÇÕES 
FAMILIARES NO 
MUNDO 
CONTEMPORÂNEO

O médico pediatra e ex-reitor da Unicamp, 
José Martins Filho, foi o convidado 

especial para ministrar palestra no Dia 
Internacional da Mulher na Unicamp 
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CONPUESP
Um novo desafio em forma de congresso profissional

EXPEDIENTE: o Informativo GGBS é uma publicação do Grupo 
Gestor de Benefícios Sociais - Unicamp, com distribuição interna 
gratuita aos servidores da Unicamp. Colaboradores: Raquel Calefi e 
Gabriel Santana. 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) 
3521-2546 / 3521-5101

Já está em curso a organizção 
da primeira edição do  Congres-
so dos Profissionais das Universi-
dades Públicas Estaduais Paulis-
tas - . Um novo de-
safio, constituído a partir das ex-
periências das três edições do 
Simtec – Unicamp, através das 
quais os profissionais de diversos 
níveis de escolaridade e dos di-
versos segmentos das carreiras 
de profissionais e de pesquisa-
dores da nossa universidade, par-
ticipam, de forma qualificada de 
uma mostra profissional cuja te-
mática é aquilo que produzem em seu coti-
diano na Universidade e que contribui para 
que a Unicamp tenha o reconhecimento, den-
tro e fora do país, pela sua produção cien-
tífica, acadêmica e de extensão.  Juntas, a 
Unicamp, a USP e a Unesp respondem por 
parte significativa da produção científica 
brasileira. São instituições de referência em 
suas atividades fins.  

Os participantes do CONPUESP, cujas 
inscrições estarão abertas em breve, estarão 
representando cerca de 30 mil profissionais 
das três instituições. O evento, que acontecerá 
nas dependências do Memorial da América 
Latina terá, além de centenas de pôsteres com 
descritivos das atividades de funcionários, 
avaliadas por uma comissão científica com-
posta por integrantes das instituições partici-
pantes, terá estandes expondo produção das 
três universidades, além de palestras e ativi-
dades culturais. Isso tudo estará sendo do-
cumentado em formatos eletrônicos e impres-
sos. 

Esta edição do Informativo GGBS pauta 
este evento que certamente será um tento 
histórico e para o qual a Unicamp, por meio 
de seus quadros profissionais, propôs e de 
pronto arregimentou outros protagonistas e 
aliados imprescindíveis, tanto da Unesp 
quanto da USP. Não faltou também, nesta 
etapa inicial, o apoio determinante do 
professor Fernando Costa, reitor da Unicamp,  
enquanto presidente do Cruesp até o primeiro 
trimestre de 2011,  e do professor José Ranali, 
secretário-executivo do mesmo órgão.

 Assim o evento se organiza para acontecer 

CONPUESP

em outubro próximo. O papel mais impor-
tante, neste evento inédito, necessário, que 
trará reconhecimento e valorização, está 
reservado para você que faz parte dos quadros 
profissionais, técnicos, administrativos e ope-
racionais destas três importantes universida-
des públicas estaduais paulistas.

São esses os referenciais que nor-
teiam as ações do GGBS. São tais 
fatores que pautam as ações da área, 
composta por duas esferas distintas. As 
diretrizes são orientadas por um Con-
selho, com participação de docentes e 
funcionários e a área de execução, 
onde ocorrem, na prática, as decisões 
indicadas. 

E isso se dá em duas perspectivas, 
manter, consolidar, ampliar e aprimo-
rar os programas mais tradicionais que 
já funcionam há nos, caso do ProSeres 
– Programa Institucional de Apoio ao 
Servidor Estudante, relacionado ao 
desenvolvimento educacional. Outro 
sentido das ações está no inovar. Rea-
lizar, em consonância com a pauta 
oriunda do Conselho, uma série de 
ações e eventos que promovam novos 
desenvolvimentos, educacionais e hu-
manos e que resultem também em 
integração corporativa.

Assim tem sido eventos como, por 
exemplo, o Simtec - Simpósio de Profis-
sionais, cujas duas edições mais re-
centes contaram com apoio da Rei-
toria, através do GGBS. É na pers-
pectiva da integração e da conscien-
tização que também são realizados 
eventos como a programação do Dia 
Internacional da Mulher. Na edição 
deste ano um diferencial relevante e 
qualificador ao evento, com a parti-
cipação de José Martins Filho, pro-
fessor Emérito, reitor da Unicamp no 
período de 1994 a1998. A palestra 
ministrada pelo professor Martins teve 
grande repercussão, tanto pelo tema, 
de interesse amplo, como pela forma 
que a abordou. Tamanha foi a reper-
cussão da palestra que uma entrevista 
exclusiva do professor Martins foi 
concedida ao Informativo GGBS. Deve 
ser lida e indicada para que outros 
confiram. 

Nesta edição, outros assuntos são 
abordados: no tocante a benefícios 
evidencia-se uma nova parceria com a 
principal operadora de planos de saú-
de da região, e quanto ao desenvol-
vimento e integração, vem aí o 
CONPUESP - Congresso de Profis-
sionais das Universidades Paulistas. 
Confira detalhes nesta edição. Leia. É 
do seu interesse. 

Benefícios, integração e 
desenvolvimento

EDITORIAL ESPECIA
L

BENEFÍC
IO

Coordenação geral dos trabalho:
- Edison Cardoso Lins (Unicamp) 
- Paulo Cesar Brito (Unesp)
- Luciana Ielo de Campos Zendron (USP) 
          

Também fazem parte da comissão organizadora:
- Airton Lourenço (Unicamp) 
- Vera Regina Toledo de Camargo (Unicamp) 
- Claudio Possani (USP)
- Eliza Muto (Unesp)
- Paulo Villela Santos Junior (Unesp)
- Gildenir Carolino Santos (Unicamp) 
- José Rodrigues de Oliveira (Unicamp) 
- Luiz Barco (USP)
- Maira Dal Corso Ribeiro (Unesp)
- Maria de Lourdes Medeiros de Souza (USP)
- Sarah de Oliveira Nogueira Fernandes (Unesp)
- Soraya Brites Loureiro Raspantini (USP)

Comissão Organizadora do 1º.  CONPUESP
Congresso dos Profissionais das Universidades 

Estaduais de São Paulo

Designada através da Portaria Cruesp 01/2011

Em reunião realizada no dia 15 de fevereiro, o reitor Fernando Costa e o Chefe de Gabinete José Ranali, 
recebem integrantes da comissão organizadora do CONPUESP e reafirmam apoio ao evento.

Detalhe de uma das reuniões da comissão organizadora do CONPUESP, em São Paulo

O Programa de Assistência à Saúde do 
Servidor da Unicamp (PASS) oferece uma 
nova opção de convênio com a Unimed. 
O formato da adesão é individual e por 
faixa etária. Neste novo plano não serão 
efetuadas cobranças adicionais, como 
fator equilíbrio e moderado.

Unimed – novo plano amplia acesso e benefícios 

O que o plano vai cobrir? Assistência médico-hospitalar 
(procedimentos clínicos e cirúrgicos, ambulatoriais, hospitalares e 
obstétricos, , por intermédio dos médicos cooperados e de hospitais e 
serviços credenciados de diagnósticos e terapia). Contrato 
regulamentado de acordo  com a Lei n °9656/98.

Quem pode aderir ao plano? 
Funcionários e docentes da Unicamp. Há processo de negociação em 
andamento para incluir o pessoal da FUNCAMP.

Quais dependentes poderão ser incluídos ?
Aqueles que compõem o núcleo familiar do titular:
Cônjuge ou companheiro, desde que cumprida as exigências da 
Unimed;
Filhos inválidos de qualquer idade;
Filhos solteiros e adotivos até 23 anos;
Tutelados e curatelados, enquanto vigorar a decisão judicial;
Enteados solteiros até 23 anos, desde que o pai ou a mãe estejam 
também inscritos no contrato;
Menor sob adoção com o termo oficial de guarda.

Há alguma condição diferenciada para quem era dependente e 
deixa de ser, no sentido de manter-se no plano?
Sim, nesse caso há regras da própria Unimed.

Há carência no novo plano da Unimed?
Em caráter promocional, a adesão é sem carência para todas as 
pessoas que fizerem adesão até 31/05/2011. Após isso somente 
serão consideradas as carências já cumpridas em outros planos, 
ressalvados critérios e normas da Unimed em tais situações, 
observadas as normas da ANS – Agencia Nacional de Saúde 
Suplementar. 

Há carência para quem migrar de outros planos da Unimed?
Não haverá carência, se houver até 31/05/2011. Após isso fica 
valendo o que já se informou na questão anterior.·

Serão mantidas as mesmas características de atendimento, 
consultas, exames , internações e hospitais do  plano atual 
oferecido pelo STU?
O plano é regulamentado conforme lei 9.656/98 e terá os mesmos 
direitos. Consultas agendadas direto no consultório de um cooperado, 
exames (a maioria é liberados pelo 0800-13- 6688), alguns 
parametrizados que necessitam de auditoria. Plano de extensão 
nacional

Como é calculado o valor total do plano?
O valor total de custo do plano se dá pela soma do valor da faixa 
etária de cada indivíduo titular + dependente(s). Exemplo: Titular de 
40 anos, e os dependentes de 36 e 18 anos. Então será somado 
R$155,09 (40 anos) + R$136,34 (36 anos) e R$72,13 (18 
anos), totalizando R$363,56.

Como será efetuado o pagamento do plano junto à Unimed?
Consignado em folha de pagamento, considerando até 40% de 
descontos total (somado com valores dos empréstimos, seguros, 
etc.) e constará mensalmente dos descontos em seu holerite..

Há outra forma de pagamento para esse plano?
Não existe a possibilidade de fazer o pagamento em boleto ou débito 
em conta corrente. Se não houver margem de desconto para o 
interessa a adesão terá que aguardar o momento em que houver a 
margem. 

Há limite no número de dependentes?
Não, o número de dependentes é ilimitado, desde que dentro das 
normas já informadas. 

Qual o prazo do contrato e terá reajustes?
O contrato com a Unicamp segue as normas de contrato para os 
órgãos públicos. Inicialmente a renovação será anual e nunca poderá 
ultrapassar 5 (cinco) anos, quando deverá ser renovado por novo 
período. O reajuste previsto é anual, índice a ser determinado pela 
sinistralidade do plano mais os índice do IPCA. Havendo mudança de 
faixa etária, haverá a alteração de custo conforme se prevê para cada 
faixa etária.

O que é Sinistralidade?
É um fator resultante do quanto cada usuário do plano o utiliza. 
Haverá uma média, seguindo uma fórmula prevista pela ANS. Haverá 
confronto dos valores arrecadados e o efetivamente utilizados, tendo 
que haver a sustentabilidade para manutenção do plano. 

Como a Unimed compôs os valores iniciais disponibonibilizados 
pelo novo Plano? 
A Unimed, através de sua área comercial, informou ter considerado 
indicadores do atual plano da Unicamp.  

O que o GGBS fará para que tal questão seja devidamente 
acompanhada, evitando sobressaltos na hora do reajuste?
Será designado um Conselho de Usuários que, mensalmente, avaliará 
as planilhas de uso divulgadas pela Unimed. Também haverá uma 
ação educativa permanente de forma a orientar, sem ser invasivo, 
quanto ao uso adequado do plano.

Qual a diferença entre o atual plano da Unimed/PASS-Unicamp 
e o novo plano?
O contrato atual é semelhante ao novo contrato. O que mudará é a 
forma de pagamento, ou seja, neste novo plano não haverá cobrança 
de Fatores Equilíbrio e moderador.·

Há limitação do número de consultas?
Não, porém , alertamos para uso racional do plano, sem abusos para 
que o mesmo  na época do reajuste possa manter valores como os de 
hoje, não sendo impactado por um índice exacerbado de 
sinistralidade .

No novo plano haverá cobranças adicionais de  fatores equilíbrio 
e moderador?
Não há fator equilíbrio e nem moderador. Você pagará somente o 
valor da mensalidade.

E quando o titular vier a se aposentar?
Hoje todos os planos possuem a modalidade vinculado que permite 
ao interessado, após aposentadoria a manter o vinculo com o plano, 
nas mesmas condições de quando estava na ativa. Os dois planos da 
Unicamp já possuem esse dispositivo. 

E se o titular vier a falecer?
O GGBS está verificando junto à Unimed formas de proteção, para os 
dependentes pertencentes ao plano, através do titular. Em breve 
daremos novas informações sobre este item.

Qual a área de abrangência desse plano?
De abrangência nacional, ou seja, o usuário poderá utilizar em 
qualquer local do País onde haja atendimento Unimed.

IMPORTANTE: a adesão ao novo plano UNIMED é opcional aos 
funcionários e docentes que já são conveniados através do PASS-
UNICAMP. Estes devem se informar e verificar se a migração para o 
novo plano é vantajosa.  Os que tem idade a partir de 59 anos, 
devem procurar o Posto Unimed no GGBS e se informar sobre os 
futuros reajustes, pois o plano antigo poderá ainda ser mais vantajoso 
para essa faixa etária.

Faixas
Etárias

Tabela comparativa do custo praticado pela Unimed através da parceria com o 
PASS/Unicamp (novo plano) e o custo praticado no mercado.

Tire suas dúvidasTire suas dúvidas

Unimed - Telefones Úteis
Teleatendimento 0800 136688

Atendimento para Deficientes Auditivos 0800 7712009
Atendimento Unimed Help 0800 558885 

Centro de Quimioterapia Ambulatorial 3735 7304 

Para fazer sua adesão, acesse o site  do 
GGBS (www.gr.unicamp.br/ggb) e preencha o 
formulário disponível. 
Você poderá também comparecer dire-
tamente no GGBS, Prédio Reitoria III, 
1º. piso (mesmo prédio onde funciona a 
DGRH), das 9 às 17 horas, ou no posto 

do GGBS no HC – anexo ao RH/HC, 
das 7 às 16 horas.   

Como faço minha adesão ao novo plano Unimed - PASS/Unicamp?



ção com 
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Há 14 anos surgia a CooperUnicamp: 
hoje, uma experiência consolidada

A CooperUnicamp - Cooperativa de Eco-
nomia e Crédito Mútuo dos Servidores da 
Unicamp, completa no mês de junho deste 
ano,  14 anos de existência. A iniciativa de 
estabelecer uma cooperativa de crédito para 
os funcionários e docentes da Universidade se 
originou através do Serviço de Apoio ao 
Servidor - SAS, em 1997. Hoje é uma expe-
riência bem sucedida, que inovou e se con-
solidou como alternativa, em 
termos de crédito e de 
poupança, para os segmen-
tos funcionais da Unicamp. 

O atual presidente da 
CooperUnicamp, Ronaldo 
Santana, disse que na época 
do surgimento da coope-
rativa não havia crédito con-
signado e as taxas de juros 
bancárias eram exorbitantes e 
muitos funcionários ficavam a 
mercê de agiotas”. 

Norteada pelos princípios 
básicos do cooperativismo, a 
soma e esforços individuais 
para o bem coletivo, quando 
iniciou suas atividades, em 1997, a Cooper-
Unicamp contou com o capital mínimo exigido 
para sua fundação,  de R$1.200,00.  Hoje a 
realidade é completamente diferente e com 
perspectivas seguras de desenvolvimento ain-
da maior.
            

Em entrevista ao Informativo GGBS, o 
presidente da CooperUnicamp, 

 fala sobre  perspectivas e metas de um 
projeto consolidado e viável, aberto a todos 
que queiram participar de um movimento 
solidário de crédito e de poupança. Confira.
   

Como você define o objetivo da coope-
runicamp?

Acredito que o objetivo 
principal de nossa Cooperativa, estará sempre 
ligado ao ideal cooperativista: que é de incen-
tivar a união entre pessoas, como forma de 
desenvolvimento individual e coletivo. Mas 
também, incentivar a poupança, e possibilitar 
o acesso simplificado (e consciente) ao cré-

“

Metas e perspectivas
    

Ronaldo San-
tana,

Ronaldo Santana: 

dito, como ferramenta para este desenvolvi-
mento.  
  

  Qual a conquista mais importante ou, um 
aspecto diferente da cooperunicamp?
 RS: A conquista mais importante, sem 
dúvida, é a atual estabilidade econômica, 
alcançada pela Cooperativa. Afinal hoje, 
disponibilizamos três linhas de crédito, com 

baixas taxas de juros, de 
forma simples e com 
rapidez. Também propor-
cionamos ótimos rendi-
mentos no capital do coo-
perado, com correções sem-
pre superiores a poupança 
bancária – inclusive até, 
com a possibilidade de 
participação nas sobras.  
   

Como você acre-
dita que a CooperUni-
camp é vista pela co-
munidade?
RS: É uma pergunta difícil de 
se responder, pois a crença 
no cooperativismo é algo 

que acontece de forma mui-to individual. É um 
conceito que pode ser difundido, mas que 
precisa ser aceito de forma muito particular.  
Então acreditamos que para muitos a 
Cooperativa é algo bom, interessante e que 
pode lhes auxiliar de alguma maneira. Para 
outros, talvez neste momento ainda não seja. 
Porém, é para isso que estamos traba-lhando, 
para tornar a nossa cooperativa algo 
interessante para todos.
   

 Qual a meta da Cooperunicamp para 
2011e os próximos anos?

RS: A meta principal sempre será a busca 
do crescimento, apoiada na manutenção da 
estabilidade. Mas, além disso, neste ano esta-
remos investindo numa maior divulgação da 
Cooperativa, inclusive com o lançamento no 
próximo mês, do nosso novo site e também 
buscar parcerias que sejam de interesse dos 
nossos associados.
   

O que é preciso para associar-ser à 
CooperUnicamp?

RS: É preciso que seja funcionário ou do-
cente da Unicamp ou Funcamp, que já tenha 

A atual direção da CooperUnicamp é composta pelos seguintes 
membros: 
-  Ronaldo Santana - (DGA/Gráfica) 
-  Alexandre Domingos Faria - (PRDU/AFPU)
-  Floriano Faria - (FEC)
Conselheiros efetivos: Sonia Raquel Lopes (DGA), Marcos 
Francisco dos Santos (DGA) e Elizabete L. S. Chinalia (CAISM).

Presidente 
Tesoureiro

Secretário 

Andrei Vinicius Gomes Narcizo
Amauri Wenceslau dos Santos
Antonio Carlos Gonçalves
Armando Comunnale Júnior
Devani Ferreira de Morais
Divaldo Faria de Mello
Domingos Pereira
Edison Cardoso Lins
Edison Nucci
Eduardo Ademir Zambotti
Eduardo Spinelli
Gilberto Barbosa Estevam
Ivo Gonçalves Pereira

Jurivaldo Folegatti
Jeverson  Barbieri
João Poli
Jurandir R. Dutra da Silva
Jurivaldo Folegatti
Luis Fernando Manarini
Marcelo Luis da Silva
Osvaldo Di Hipólito Júnior
Paulo Soares de Moura
Sigefredo Zanoni
Valter Francisco da Silva
Wanilde B. de Morais

Sócios fundadores da CooperUnicamp

A COOPERUNICAMP fica localizada 
no prédio onde funciona a Prefeitura

do Campus.
Ramais para contato: 14479 e 14580.

passado do prazo de experiência e que poupe 
mensalmente um valor, superior a R$ 18,00. 
Lembrando que este valor é uma poupança, e 
que tem rendimentos mensais baseados na 
taxa SELIC para títulos federais, e que, caso o 
cooperado venha a se desligar da Coope-
rativa, ele recebe de volta o valor poupado, 
sempre acrescido dos rendimentos.
  

   

Que aspectos você gostaria ainda de 
enfatizar?

RS: Que que a CooperUnicamp é uma 
espécie de empresa do próprio cooperado. É 
por ele que trabalhamos. Assim, tudo o que for 
conquistado, sempre será investido em be-
nefício de todos os cooperados – diferente de 
qualquer outra instituição financeira. Por isso, 
é importante saber que fazendo parte de uma 
cooperativa como a nossa, você estará inves-
tindo em si mesmo, em seu futuro e no futuro 
de sua família. Finalmente, gostaríamos de 
convidar a todos a conhecer e participar da 

Total de cooperados

Funcionários da Unicamp
1.286

Funcamp
741

Quadro administrativo da 
Cooperativa  também é 

cooperado: 
1 gerente e 3 assistentes 

financeiros 

4 

2.0312.031

 O Ciclo 2011 de Palestras de Saúde do 
GGBS teve início em 21 de fevereiro, no 
auditório da AFPU. O primeiro tema abor-
dado, Doença de Alzheimer, provocou grande 
interesse da comunidade. 

Na ocasião, o professor José Ranali, Chefe 
de Gabinete e presidente do Conselho Orien-
tador do GGBS, abriu oficialmente o evento e 
comentou sobre a importância das palestras 
do ciclo de saúde: “É importante colocar em 
discussão temas de interesse da comunidade, 
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Alzheimer – tema abriu  Ciclo  2011 de Palestras de Saúde 
tanto no sentido da informação como no sentido 
preventivo”.

que alertou os presentes que o chamado Mal de 
Alzheimer é uma doença degenerativa para a 
qual não há um tipo de prevenção totalmente 
eficaz. Entretanto ter uma vida mental ativa, de-
dicar-se à educação, praticar atividades físicas, 
ter o controle de pressão alta, diabetes, coles-
terol e não ser fumante,  ajudam a prevenir ou a 

A palestra foi proferida pelo Dr. Marcio Balta-
zar, do Departamento de Neurologia, da FMC, 

postergar seu aparecimento. Outros aspectos 
da doença foram esclarecidos pelo pales-
trante, como as pesquisas em andamento, o 
tratamento, medicamentos, etc. Todas as dú-
vidas levantadas pelos presentes que foram 
elucidadas pelo Dr. Marcio.
     

Fique atento!

Novas palestras estão sendo agendadas 
pelo GGBS. Visite o site do órgão e fique infor-
mado: www.gr.unicamp.br/ggbs

No dia 15 de março é comemorado o Dia 
Mundial do Consumidor. É uma oportunidade 
para refletir sobre nossos direitos de consu-
midor. A data, no País, tem como referência a 
instituição do Código Brasileiro de Defesa do 
Consumidor (CDC), promulgado em 11 de 
setembro de 1990.
       

Para registrar a data, o GGBS promoveu 
um encontro no dia 14 de março, no Auditório 
do Centro de Tecnologia. O objetivo foi de 
esclarecer aos participantes alguns de seus 
direitos enquanto compradores de produtos e 
serviços. M

Na palestra a abordagem reforçou que a 
data deve ser lembrada por seu significado 
enquanto avanço dos direitos civis, mas que 
há muito a conquistar. 

A iniciativa do GGBS, que disponibiliza 
diversas parcerias comerciais e de serviços, 
visa orientar e prevenir contra abusos come-
tidos e riscos de um consumo desenfreado.

O advogado e filósofo Natan Rodrigues 
Leite, especialista em administração de em-
presas, esclarece que o Código de Defesa do 
Consumidor tem uma linguagem mais obje-
tiva e menos técnica, sendo de fácil compre-
ensão para a população. Em sua opinião, 
todo cidadão deve procurar conhecer o CDC 
e fazer valer as normas de proteção, já que há 
uma deficiência no que se refere à fis-
calização. “Quando um consumidor se sentir 
prejudicado por alguma ação comercial que 
desconsidere um direito garantido pela lei, 

Palestra 

inistrada pela advogada espe-
cialista em direitos do consumidor, Adriana 
Gonçalves Serra, a palestra abordou o tema 
“Negociação de Dívidas e Direito do Consu-
midor”.

DIREITOS DO CONSUMIDORDIREITOS DO CONSUMIDOR
Tema requer atenção permanente

tem que procurar imediatamente o serviço de 
atendimento ao cliente (SAC), a ouvidoria ou 
departamento que trate do relacionamento 
com o consumidor. Caso não seja solucio-
nado o problema, deve então procurar um 
órgão de proteção, como o Procon e, se ainda 
assim não for resolvido o conflito, deve-se 
então recorrer a justiça por outros meios”. 

É importante lembrar que a lei 12.291, de 
2010, obriga que estabelecimentos comer-
ciais e de prestação de serviços disponibilizem 
em local visível e de fácil acesso ao menos um 
exemplar do CDC para consulta dos con-
sumidores. O estabelecimento pode ser mul-
tado em até R$ 1.064,10 se não cumprir a 
ordem.

      

Portal do Consumidor

Foi desenvolvido pelo Governo Federal o 
'Portal do Consumidor', onde é possível ler 
notícias relacionadas, consultar órgãos de 
proteção e onde se localizam (Onde 
Reclamar), além de disponibilizar a versão 
digital do Código Brasileiro de Defesa do 
Consumidor. O site, no entanto, não recebe 
reclamações sobre produtos ou serviços. 
O endereço eletrônico é: 
http://www.portaldoconsumidor.gov.br

“..os 12 princípios do consumo consciente, divulgados pelo 
Instituto Akatu (www.akatu.org.br), instituição comunitária 
que tem como missão, mobilizar as pessoas para o uso do poder 
transformador dos seus atos de consumo consciente como 
instrumento de construção da sustentabilidade da vida no 
planeta. Tais princípios estão em uma cartilha... fazem parte 
desse conjunto:  

Planejar as compras, comprar menos e melhor, consumindo 
o necessário, refletindo sobre reais necessidades e tentando 
viver com menos. 
Avaliar os impactos do consumo no meio ambiente e na 
sociedade. 
Reutilizar  produtos. Antes de comprar veja se não é possível 
consertar ou transformar. 

O Ministério da Saúde, por meio do 
'Programa Farmácia Popular do Brasil', ho-
je conta também com a rede privada para 
atender mais de 2,5 milhões de cidades. 
Segundo o Ministério, o objetivo é comple-
mentar à política de assistência farma-
cêutica do Sistema Único de Saúde (SUS), 
transferindo mensalmente aos municípios 
recursos para adquirirem os remédios ne-
cessários.
        

Saúde Não Tem Preço

Dentro do programa foi criado o “Saú-
de Não Tem Preço”, no qual remédios para 
hipertensos e diabéticos são distribuídos 
gratuitamente. Os medicamentos podem 
ser retirados em qualquer estabelecimento 
conveniado à rede 'Aqui Tem Farmácia 
Popular'. Basta que o usuário apresente o 
CPF, um documento com foto e a receita 
médica dentro da validade de 120 dias a 
um dos postos. Segundo o Ministério, são 
mais de quinze mil drogarias conveniadas. 

"Farmácia Popular" distribui remédios para diabéticos e hipertensos
       

Aqui Tem Fármácia Popular

Resultado de um acordo estabelecido entre 
o Ministério da Saúde e sete entidades in-
dustriais e comerciais, 24 tipos de medica-
mentos passaram a ser distribuídos: para 
hipertensão, diabetes, asma, rinite, mal de 
Parkinson, osteoporose e glaucoma, além de 
fraldas geriátricas. 

A iniciativa visa beneficiar cerca de 33 
milhões de brasileiros hipertensos e 7,5 mi-
lhões de diabéticos. A ideia é manter os trata-
mentos médicos adequados e ajudar na me-
lhora do orçamento familiar que, segundo 
pesquisas, chegam a ter 12% da renda mensal 
comprometida com a compra de medicações. 

O 'Aqui Tem Farmácia Popular' oferece me-
dicamentos com descontos de até 90%, ex-
ceto para diabetes e hipertensão, que são 
gratuitos.  

O “Programa Farmácia Popular do Brasil” 
foi criado em 2004, para disponibilizar em 
unidades próprias medicamentos à popula-

Cartaz de divulgação do programa 
Saúde não tem preço

Trecho de artigo, de autoria do coordenador do GGBS, Edison Lins, 
publicado na edição de 13/03/2011 do  Jornal Correio Popular

12 princípios do consumo consciente
Fazer separação do lixo, pois reciclar ajuda a economizar 
recursos naturais e a gerar empregos. Isso vai obrigar as 
prefeituras a ampliar o serviço de coleta coletiva. 
Utilizar o crédito de forma responsável evitando 
endividamento fora do controle e além das possibilidades.
Informar-se e valorizar  as práticas de responsabilidade 
social das empresas. 
Não comprar produtos piratas, o que contribui para gerar 
empregos e combater o crime. 
Contribuir  para a melhoria dos produtos e serviços, 
enviando às empresas sugestões e críticas construtivas.  
Cobrar dos políticos, sobretudo naqueles que receberam 
seu voto, encaminhamentos que viabilizem a prática do 
consumo consciente.” 
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Esporte é saúde – programas e parcerias GGBS incentivam a prática Esporte é saúde – programas e parcerias GGBS incentivam a prática 

O ano começou agitado para a Equipe Unicamp (parceria Labex/GGBS). No dia 26 de fevereiro, os atletas 
participaram da tradicional Corrida da Lua, em sua 15º edição, na Lagoa do Taquaral em Campinas. 
Foram 39 corredores e duas caminhantes que conquistaram resultados satisfatórios e significativos. 
Destaque para os primeiros lugares: Nadir Camacho na categoria feminina de 50 a 99 anos e Jacy Gomes 
Ferreira na categoria masculina de 40 a 49 anos. No dia 27 de março foi realizada a Corrida Oba, na 
Lagoa do Taquaral. Os 45 atletas participantes da prova pela Equipe Unicamp conquistaram ótimos 
resultados, fazendo dessa prova mais um sucesso do calendário esportivo. 

 Confira os resultados das provas no site 
do GGBS: www.gr.unicamp.br/ggbs 

Integrantes da Equipe 

Unicamp, na Corrida Oba, 

realizada em 27/03.

Integrantes da Equipe 

Unicamp, na Corrida Oba, 

realizada em 27/03.

Programa pioneiro da Unicamp, 
promove busca da saúde pela 

atividade física 
O Programa de Convivência e 

Atividade Física, o Mexa-se, da Fa-
culdade de Educação Física (FEF) e 
do Centro de Saúde da Comunidade 
(Cecom), oferece informações de 
caráter preventivo e promove a saú-
de através da prática de atividades 
físicas junto à comunidade Unicamp. 

As atividades desenvolvidas pelo 
Mexa-se são alongamento, cami-
nhada monitorada, dança de salão, 
ginástica localizada e atividades es-
pecíficas para grupos especiais. As 
avaliações físicas, como pressão ar-
terial, peso, altura e índice de massa 
corporal e risco cardíaco são reali-
zadas para os participantes do pro-
jeto, que funciona de segunda a 
sexta, das 7h às 18h.

O Programa é gratuito e as 
inscrições devem ser realizadas na 
Estação de Atividades Físicas, na 
Praça das Bandeiras, ao lado da 
Praça da Paz.

Informe-se e participe!

MEXA-SEMEXA-SE

GRUPO 01 e 02 – CONDICIONAMENTO FÍSICO (Grupos 
Especiais)*

GRUPO 03 – CAMINHADA MONITORADA (Grupos 
Especiais)*

GRUPO 04 – ALONGAMENTO/AUTO-MASSAGEM

GRUPO 05 – GINÁSTICA LOCALIZADA

GRUPO 01 e 02 – CONDICIONAMENTO FÍSICO (Grupos 
Especiais)*

GRUPO 03 – CAMINHADA MONITORADA (Grupos 
Especiais)*

GRUPO 04 – ALONGAMENTO/AUTO-MASSAGEM

GRUPO 05 – GINÁSTICA LOCALIZADA

07:00 às 08:00h e das 08:00 às 09:00 horas – 2ª, 4ª e 6ª feiras
PÚBLICO ALVO: Hipertensão, diabetes, sobrepeso, sedentários
Local: Estação de Atividade Física e Praça da Paz
Profª. Pámela/Valdenice

07:00 às 08:00 h - 3ª e 5ª feiras
PÚBLICO ALVO: Hipertensão, diabetes, sobrepeso, sedentários
Loca: Estação de Atividade Física e Praça da Paz
Profª. Pámela/Valdenice e Cauê (2ª feira 9-13 hs)

09:00 às 10:00 h – 2ª, 4ª e 6ª feiras
PÚBLICO ALVO: funcionários, alunos e comunidade
Loca: Estação de Atividade Física e Praça da Paz
Profs. Pámela/Valdenice e Cauê (2ª feira 9-13 hs)

12:00 às 13:00h - 3ª e 5ª feiras
PÚBLICO ALVO: funcionários, alunos e comunidade
Loca: Estação de Atividade Física e Praça da Paz
Profª. Valdenice e Cauê (5ª feira)

GRUPO 06 – Dança de Salão (Hor. de almoço)

GRUPO 07 – Dança de Salão (Forró e Samba)

GRUPO 08 – GINÁSTICA LOCALIZADA/CONDIC. FÍSICO

GRUPO 09 – ALONGAMENTOS ESPECÍFICOS e Auto-
massagem (FEM)

GRUPO 06 – Dança de Salão (Hor. de almoço)

GRUPO 07 – Dança de Salão (Forró e Samba)

GRUPO 08 – GINÁSTICA LOCALIZADA/CONDIC. FÍSICO

GRUPO 09 – ALONGAMENTOS ESPECÍFICOS e Auto-
massagem (FEM)

12:00 às 13:00h - 4ª e 6ª feiras
PÚBLICO ALVO: funcionários, alunos e comunidade
Loca: Estação de Atividade Física e Praça da Paz

16:00 às 18:00h - 3ª e 5ª feiras
PÚBLICO ALVO: funcionários, alunos e comunidade
Loca: Estação de Atividade Física e Praça da Paz

16:00 às 17:00h – 17h - 18h - 2ª e 6ª feiras
PÚBLICO ALVO: funcionários, alunos e comunidade
Local: Estação de Atividade Física e Praça da Paz
Profs. Fredy e Cauê (3ª, 4ª e 6ª feiras 14-18 hs)

Dias: 2ª e 4ª feiras 11:45 as 12:15 hs)
PÚBLICO ALVO: funcionários, profs.
Local: FEM  -  Profª. Valdenice 

*GRUPOS ESPECIAIS (Sedentários, hipertensão, diabetes, 
cardiopatia) Informações/Sugestões: Carlos (16624) e Marco 
(18999) - E-mail lap@fef.unicamp.br

Estação de Atividades Físicas, na Praça das

 Bandeiras, ao lado da Praça da Paz.

Confira a programação de 

atividades do Mexa-se para 

o 1º semestre de 2011

Foto: Neldo Cantanti - Ascom - UnicampFoto: Neldo Cantanti - Ascom - Unicamp
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