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Grade de horários do Programa Mexa-seGrade de horários do Programa Mexa-se
O Programa de Convivência e Atividade Física na Unicamp –  “Mexa-se” tem o objetivo de  promover a saúde e a qualidade 
de vida através da prática de atividades físicas e de dança para funcionários e comunidade da Unicamp. 

OBSERVAÇÕES: Mesmo em horários 
noturnos de dança, teremos aulas gratuitas, 
mas deve respeitar e se inscreva no período 
de inscrições estabelecido e com 
apresentação da carteira funcional.

INSCRIÇÕES: No ato da inscrição é 
obrigatório apresentação de Atestado 
Médico Recente e ter passado por Avaliação 
Física com Marcos Bergantin ou Ricardo 
Guerra na Fisio-Cecom para início das aulas.   

INFORMAÇÕES: procure as 
bolsistas/estagiários diretamente nas 
Tendas. Pelo e-mail: mexacss@unicamp.br 
ou ou com os professores Carlos Zamai, 
Claudia Peres, Marcos Bergantin (telefone: 
3521-8999). 

Horários do primeiro
 semestre/2014

Agenda 2014 de corridas da Equipe Unicamp (GGBS/Labex)

Participação aberta a funcionários e docentes Unicamp/Funcamp. Acesse o site do GGBS (www.ggbs.gr.unicamp.br) para mais informações.

Corrida da Lua (Campinas/SP) – 22 de Fevereiro (já realizada)

Meia maratona Amil (Campinas/SP) – 23 de Março 

Corrida OBA (Campinas/SP) – 6 de Abril

Corrida do Boldrini (Campinas/SP)

Super revezamento FCA- Unicamp ( Limeira/SP)

(inscrições abertas)

Maratona Pão de Açúcar de revezamento (São Paulo/SP) - Setembro

Corrida Integração (Campinas/SP) – Setembro

Volta da Unicamp (Campinas/SP) – Outubro

Sargento Gonzaguinha (São Paulo/SP) – Novembro

Corrida de São Silvestre (São Paulo/SP) – Dezembro

O esporte é fator de qualidade de vida. Funcionários, docentes e alunos da Unicamp participam 
de forma expressiva de eventos desportivos, no segmento corrida e caminhada. Para que isso seja 
melhor planejado, o Labex - Laboratório de Bioquímica do Exercício, a pedido do  GGBS 
relacionou os eventos nos quais estaremos participando. Outros eventos, se forem considerados 
importantes, serão acrescentados. Veja a lista, organize-se e participe:

Qualidade de vida

Eventos especiais realizados 
em dezembro proporcionam 

integração à comunidade
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Agenda 2014 de corridas com participação da 
Equipe Unicamp (GGBS/Labex). Participe da equipe!
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Grade de horários do Programa Mexa-se
(atividades físicas e  dança )

Grade de horários do Programa Mexa-se
(atividades físicas e  dança )

Entrevista com o especialista 
em educação financeira

 Marcelo Segredo

Comunidade em foco:
As diferentes gerações de 

profissionais e as amizades 
consolidadas no ambiente 

de trabalho
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EDITORIAL

Expediente
O Informativo GGBS é uma publicação do Grupo Gestor 
de Benefícios Sociais - Unicamp, com distribuição interna 

gratuita aos servidores da Unicamp. 
 Colaborou nesta edição: Jhonatas Simião 

Tiragem: 10.000 exemplares.  
Informações: (19) 3521-5101 - www.ggbs.gr.unicamp.br 

Hora de colocar em definitivo o Simtec 
na agenda institucional e na caminha-
da profissional para a qual convergem 
muitos talentos. De múltiplos olhares 
e abrangentes saberes. Talentos que 
contribuem para que a Unicamp, qua-
se cinquentenária, cumpra com qua-
lidade e excelência, a Missão para a 
qual foi destacada. A multiplicidade de 
perfis que constituem o quadro profis-
sional da Unicamp é um patrimônio 
de valor. Rico e que permite resultados 
admiráveis. Instituição acadêmica de 
ponta no cenário brasileiro. Da mesma 
forma em contexto internacional quan-
do comparada com instituições que 
tenham o mesmo tempo de existência, 
até 50 anos. Resultados que contam 
com a participação de um qualifica-
do e diversificado quadro profissional. 
Nesta edição iniciamos uma série de 
abordagens que levarão em conta a 
amplidão geracional que compõe o 
plantel profissional da Unicamp. Desde 
os tempos da Santa Casa, ou do pré-
dio da antiga Supergasbrás, na Barão 
de Itapura. Dos tempos em que o atual 
campus de Campinas era quase todo 
canavial. Na Fop, unidade pioneira no 
tempo ou na Civil de Limeira – agora 
palco da mais significativa expansão 
recente da Unicamp. Convivem, entre 
os funcionários, gerações que inicia-
ram a universidade, também uma ge-
ração intermediária que consolidou o 
quadro e, mais recentemente, aqueles 
que passam a substituir aqueles da pri-
meira geração que, por direito, depois 
de cumprirem sua jornada profissional 
aqui, se aposentam. Esta série continu-
ará nas próximas edições e outra série, 
Vida após a aposentadoria, estarão 
nas próximas edições. Leia nesta edi-
ção, entre outros assuntos de seu in-
teresse e continue acompanhando nas 
próximas edições de uma informação 
que se abre para os vários olhares e 
saberes. Como o Simtec, cuja quinta 
edição acontece neste ano. Participe.

Olhares e Saberes  

‘Compartilhando diferentes olhares e saberes’, tema do Simpósio
 A quinta edição do Simpósio de Profis-
sionais da Unicamp - Simtec, o mais repre-
sentativo evento do conjunto de profissio-
nais da Unicamp acontece entre 16 e 18 
de setembro próximo, nas dependências do 
Centro de Convenções e Ginásio. 
 O Simtec,  realizado pelo Grupo Gestor 
de Benefícios Sociais (GGBS), com apoio da 
Agência de Formação Profissional da Uni-
camp (AFPU), é organizado pelos funcioná-
rios da Unicamp e integrantes das diversas 
carreiras da instituição com o objetivo de 
expor trabalhos e ações institucionais, de-
senvolvidas pelos componentes do quadro 
funcional durante as atividades diárias na 
instituição. 
 O evento conta com palestras de espe-
cialistas internos e externos, mesas-redon-
das, reunindo profissionais que apresenta-
ram experiências relacionadas aos sub-te-
mas do evento, apresentação de trabalhos 
com artigos submetidos e avaliados por co-
missão científica composta por acadêmicos 
experientes, cursos de curta duração (mini-
cursos) relacionados aos temas do Simpósio 
e atividades culturais.
 A criação do Simpósio atendeu uma de-
manda dos funcionários para que houves-

V Simtec abre inscrições a partir de 28/03

se um evento institucional que permitisse a 
exposição de trabalhos desenvolvidos com 
a participação do quadro técnico da Insti-
tuição e que isso fizesse avançar um proces-
so de ampliação do reconhecimento e da 
inserção desse segmento nas questões de 
finalidade da Universidade – a pesquisa, o 
ensino e a extensão em todas as áreas do 
conhecimento.

 O primeiro palestrante confirmado é vice-presidente de 
Finanças e CEO da holding de logística DGB, do Grupo 
Abril, Douglas Duran. O executivo cursou Administração de 
Empresas e se especializou em Finanças pela USP e tem em 
seu currículo mais de 35 anos de trabalho na Abril, desde 
1978. Duran se tornou referência para jovens em busca de 
orientação na carreira e lançou recentemente um livro com 
dicas para jovens profissionais, em que conta sua trajetória 
profissional e como passou de engraxate, vendedor de frutas, 
entregador de mercearia, boia-fria, caminhoneiro, garçom e 
açougueiro até se tornar um dos executivos mais poderosos 
do Grupo. Com uma vasta experiência profissional, o exe-
cutivo promete ser um dos destaques do evento. Para saber 
mais sobre Duran, acesse www.douglasduran.com.br 

Primeiro palestrante com presença confirmada

V Simtec abre inscrições a partir de 28/03

Oportunidade imperdível para você:

- Apresentar um trabalho – no formato de 
pôster e, por sugestão da Comissão Cien-
tífica do evento, também expor o trabalho 
em sessões ao vivo;

- Participar de palestras e mesas de refle-
xões, compartilhamento e atualização pro-
fissional;

- Ministrar e participar de minicursos;

- Ter acesso a serviços; 

- Interagir com uma programação cultural 
de qualidade, com participações internas e 
externas; 

- Homenagear uma personalidade de reco-
nhecida contribuição cultural ou social.

Visite o site do evento e informe-se.
www.simtec.gr.unicamp.br

Capa do livro 
biográfico de 

Douglas Duran, 
muito lido 
no mundo 

corporativo

Detalhe de palestra 
realizada no IV 

Simtec, em 2012. 
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 Marcelo Segredo* é um dos mais res-
peitados especialistas em finanças pessoais 
do Brasil. Recentemente esteve na Unicamp 
proferindo duas palestras de orientação 
sobre o tema. Suas abordagens tiveram 
grande impacto em um tema desafiador. O 
Informativo GGBS, visando ampliar alguns 
dos conceitos e atitudes trabalhadas nas re-
feridas palestras, publica a seguir uma en-
trevista, na qual Marcelo 
reitera algumas atitudes e 
orientações, como estra-
tégias para SAIR DO VER-
MELHO.

O que leva a um endi-
vidamento descontrola-
do?
Marcelo Segredo: Posso 
afirmar com proprieda-
de que 70% das pessoas 
devedoras encontram-
-se nessa situação sim-
plesmente pelo fato de 
viver um padrão de viva 
incompatível com a sua 
renda, ninguém gosta de 
ouvir e assumir isso, mas infelizmente é a 
realidade.O consumo inconsciente leva o 
indivíduo a fazer compras parceladas no 
cartão de crédito, financiamento de veículo, 
de imóvel, enfim enquanto as parcelas cou-
berem no orçamento ele está comprando. 
Existe outra parcela de devedores que entra 
nessa situação por motivos de desempre-
go pessoal ou familiar, problemas de saú-
de, divórcio, dentre outros fatores ao qual 
chamamos de “eventos fora de controle ou 
inesperados”.

Que medidas preventivas são possíveis 
de serem tomadas?
Marcelo Segredo: A medida é simples. Es-
teja sempre em alerta, e pense, mas pen-
se muito bem, antes de comprar qualquer 
coisa, e ao perceber que está perdendo o 
controle da situação procure por orienta-
ção especializada.

Em situação de endividamento já con-
solidado, que passos são possíveis para 
reverter a situação?
Marcelo Segredo: O consumidor deverá 
procurar o banco informando o quanto po-
derá dispor mensalmente para pagamento 
dessa dívida. Caso o banco não aceite, o 
consumidor deverá recorrer ao judiciário, 
afinal boa fé em querer pagar a dívida não 
lhe falta, e sim uma oportunidade de paga-
mento que não comprometa a subsistência 
familiar, e o dever do judiciário é atender a 
essa parcela da população.

As negociações com os bancos e insti-
tuições financeiras são viáveis?
Marcelo Segredo: Há muitas armadilhas, 
as quais o devedor apavorado pela pres-
são entra em desespero e acaba assinan-
do qualquer coisa, só para evitar que seu 
nome seja negativado. Os bancos não ofe-
recem redução alguma do saldo devedor, 
e sim apenas o parcelamento da dívida já 

existente e recheada 
de juros abusivos. 
A essa dívida, mais 
juros são aplicados 
em um novo parcela-
mento de longo pra-
zo. Agora pergunto: 
isso é negociação? 
Até onde eu sei e, se-
gundo os dicionários, 
“negociar” significa 
= fazer negociação 
de; ajustar; ser ne-
gociante – o que li-
teralmente não ocor-
re nessas situações. 
Falta ao consumidor 
conhecimento técni-

co e jurídico para impor-se. Mesmo fazen-
do uma negociação, em pouco tempo a 
pessoa volta a dever no cheque especial e 
no cartão de crédito, momento em que o 
banco lhe oferece renegociação total de 
dívida, agora maior, incorporando todos os 
contratos em um contrato único cobrando 
juros menores. Avalie com muito cuidado 
isso!

Como agir para ter uma vida financeira 
equilibrada?
Marcelo Segredo: Esse equilíbrio é alme-
jado por muitos e alcançado por poucos. 
Como diz o árbitro de futebol Arnaldo Ce-
sar Coelho “A regra é Simples” – gaste me-
nos do que você ganha; mas como fazer 
isso? Adoto um sistema em minha família 
que vem funcionando há muito tempo, do 
qual participam minha esposa e minha fi-
lha de 7 anos, que aliás é minha cobaia 
em educação financeira desde seus 2 ani-
nhos de idade.Antes de comprar qualquer 
coisa fazemos uma consulta familiar veri-
ficando se existem compras parcelas em 
andamento, quantas parcelas faltam, e 
principalmente qual o percentual da nossa 
renda está comprometido. Somente após 
esse consulta a compra é liberada ou não. 
Outro detalhe importante é que anotamos 
“tudo” que gastamos, desde um simples pi-
colé até mesmo a compras de maior valor, 
e assim sabemos para onde está indo cada 
centavo conquistado com muito suor.

O crédito consignado como deve ser 
avaliado e utilizado? 
Marcelo Segredo: Minha equipe defende a 
tese de que a margem dos 30% do con-
signado deve ser calculada sobre o salá-
rio base (sem adicionais e benefícios não 
incorporados em definitivo), exatamente 
como calcula a Unicamp. Os benefícios 
e adicionais podem ser retirados da renda 
a qualquer momento, situação em que o 
consumidor passaria a ter mais de 30% de 
seu salário retido, o que certamente trará 
descontrole financeiro ocasionando atrasos 
em outras contas já assumidas. Um erro 
gravíssimo é utilizar o consignado para pa-
gamento de outras dívidas. Fico assustado 
ao ver profissionais que se dizem especia-
listas da área financeira e gerentes orien-
tando a trocar de dívida cara por dívida 
mais barata, na prática isso não existe. Ja-
mais assuma uma dívida para pagar outra. 
O consignado vem sendo muito utilizado 
para isso.  Basta o consumidor entrar no 
crédito rotativo do cartão de crédito, no li-
mite do cheque especial, e ele acaba tendo 
a “brilhante ideia” de fazer um empréstimo 
consignado a ser pago em prazos ainda 
mais longos do que as dívidas já existentes 
para quitar as demais dívidas, pura ilusão.  
Dívida se paga com o que se ganha e não 
contraindo novas dívidas. 

Saia do Vermelho - Dicas de um especialista em finanças pessoais

Vou deixar aqui um desafio - anote todas as suas despesas 
por um período de  30 dias, e você perceberá que no final 

do mês já irá sobrar dinheiro. Após, envie seu resultado 
para meu e-mail: marcelo@marcelosegredo.com.br. 
O simples fato de você ter um compromisso consigo: 

anotar tudo, criará em seu subconsciente a necessidade 
de economizar. Faça esse teste. Seria interessante que 

toda a família participasse. Inclusive as crianças. A Gestão 
financeira familiar deve ser idêntica a gestão financeira 

empresarial, levada a sério e nos mínimos detalhes, 
caso contrário sucumbirá. Oriento também para que toda 
família tenha uma reserva financeira para manter-se por 

um período mínimo de 12 meses. Se você gasta R$ 5 mil 
para manter sua casa, logo precisa ter uma reserva de R$ 
60 mil guardados. Achou impossível? Eu digo que não, 
siga os passos acima e verá que terá resultados. Trata-se 

de uma mudança comportamental, só isso. Ao atingir esse 
objetivo sua família ganha em qualidade de vida.

DESAFIO

Marcelo Segredo – é Administrador de Empresas, Jor-
nalista e Consultor Financeiro.  É Educador Financeiro e 
palestrante sobre os temas “Consumo Inteligente” e “De-
fesa do Consumidor bancário”.  Ganhou destaque no ce-
nário internacional (Alemanha – DWTV) dado o trabalho 
relevante sobre os temas citados. É Diretor Presidente da 
Associação Brasileira do Consumidor, Colunista do Jornais 
SPNorte, Dia de Notícias, Revista ZN.  Para mais informa-
ções, acesse: www.marcelosegredo.com.br
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Diferentes gerações de profissionais
que nos é repassado 
quando começamos 
a trabalhar é depois 
retransmitido aos mais 
novos, com as mu-
danças provenientes 
do contato entre as 
gerações”, afirma.
 Daniel também é 
favorável à interação 
com os profissionais 
ainda mais novos que 
ele na Unicamp. “É 
sempre interessante trabalhar com novos fun-
cionários ingressantes, pois eles trazem uma 
visão distinta sobre os processos de trabalho. 
Alguns profissionais, em certos casos, não 
percebem algumas falhas, que muitas vezes 
são detectadas por aqueles que estão come-
çando a trabalhar agora”, diz o responsável 
pelos assuntos relacionados aos estudantes 
da Vice-Reitoria Executiva de Relações Inter-
nacionais.
 O profissional de Relações Públicas do 
Hospital de Clínicas da Unicamp, Antonio 
Alberto Ravagnani ou Beto, como é mais 
conhecido, está na Unicamp há 28 anos e 
também aprova a interação e a convivência 
geracional no ambiente de trabalho. “É uma 
experiência muito rica. Sempre há espaços 
para troca de experiências entre diversas pro-
fissões e funções. Constantemente trabalha-
mos com estagiários atualizados nos conhe-
cimentos, nos assuntos de informática, etc.”, 
diz. Para Beto, trabalhar na Unicamp abre 
muitas portas para o caminho profissional.
Beto é agradecido à 
Universidade pelas 
conquistas profissio-
nais. “A Unicamp me 
proporcionou inúme-
ras oportunidades, em 
particular pelas mi-
nhas conquistas pes-
soais, aqui fiz muitas 
amizades”. Segundo 
o profissional de Rela-
ções Públicas do HC, 
é um privilégio atuar 
na Unicamp, uma instituição muito respeita-
da e que é muito conceituada junto aos di-
versos segmentos da sociedade.C

O
M

U
N

ID
A

D
E
 E

M
 F

O
C
O

 Milhares de profissionais exercem suas ati-
vidades todos os dias na Unicamp, e não po-
deria ser diferente, são 22 unidades de ensi-
no e pesquisa divididas em dez institutos e 12 
faculdades que atendem aproximadamente 
quarenta mil alunos matriculados e uma po-
pulação flutuante que busca os serviços da 
Universidade todos os dias. 
 Para atender essas pessoas são necessá-
rios cerca de dez mil profissionais de diversas 
áreas. Alguns deles estão há pouco tempo 
na Universidade, ingressaram em concursos 
recentes, outros são estagiários, alguns estão 
há vários anos na Instituição e há aqueles que 
já adquiriram o direito à aposentadoria, mas 
preferem continuar fazendo o que gostam, 
como é o caso do funcionário Airton Louren-
ço, que ingressou por 
concurso no Instituto 
de Física “GlebWata-
ghin” em 1976, e que 
trabalha na Unicamp 
há 38 anos. “Traba-
lhar na Unicamp, no 
ambiente acadêmico 
de ensino e pesqui-
sa, se transformou ao 
longo dos anos numa 
experiência prazerosa 
de vida”, diz Airton.
 O profissional con-
siderado “da antiga”, como ele mesmo se 
intitula, tem facilidade para interagir no am-
biente de trabalho. Segundo Airton, os novos 
profissionais são importantes na instituição e 
a interação dos antigos com os mais novos 
é imprescindível. “É muito importante que a 
Universidade faça a reposição de funcioná-
rios de uma forma que os novos possam ter 
contato e possam trocar experiências com os 
egressos”, afirma.
 Essa interação também é apoiada pelos 
mais novos na instituição, como o responsá-
vel pelos assuntos relacionados aos estudan-
tes In/Out para Alemanha, Espanha, Norue-
ga, Portugal, Suécia, Suíça e Colômbia da 
Vice-Reitoria Executiva de Relações Interna-
cionais, Daniel Cantinelli Sevillano, que está 
na Unicamp como funcionário desde 2010.  
“É bem interessante trabalhar com várias 
gerações de funcionários, pois podemos 
aprender e ensinar ao mesmo tempo. Aquilo C
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 Em seu conjunto de profissionais, a 
Unicamp tem servidores de diversas ida-
des e tempo de trabalho. Esses profis-
sionais trabalham todos os dias, trocam 
experiências, conselhos e até ‘puxões de 
orelha’ nos corredores de uma das me-
lhores e maiores universidades do país. 
Alguns construíram laços de amizade tão 
estreitos na Universidade, que se torna-
ram amigos pessoais. É o caso dos ser-
vidores Célio José Cucatti, Eduardo Lo-
pes e Amarildo Pires Fonseca, que estão 
há cerca de três décadas na Unicamp e 
consolidaram uma amizade que poucos 
conseguem durante toda vida. 
 O profissional para assuntos admi-
nistrativos do Grupo Gestor de Benefí-
cios Sociais (GGBS), Célio José Cucatti, 
ingressou na Unicamp em 1973 como 
patrulheiro. Pos-
teriormente sou-
be do Concurso 
para Operador 
de Máquinas e foi 
aprovado. Célio 
está há mais de 
40 anos na Uni-
versidade e pas-
sou por diversas 
unidades, teve 
a oportunidade 
de jurar bandei-
ra para Zeferino 
Vaz, Reitor da Universidade na década 
de 60 e 70 e conta que conheceu seus 
amigos em reuniões sindicais, campeo-
natos de futebol e campanhas internas. 
 “Tenho na Unicamp amigos bem pró-
ximos, alguns frequentam minha casa e 
participam de festas da minha família”, 
conta o profissional do GGBS que acre-
dita na importância das amizades no am-
biente profissional.
 A Unicamp é estruturalmente muito 
grande, o que teoricamente poderia di-
ficultar o contato com os amigos. Mas 
não é o que acontece por aqui. “Sempre 
encontramos tempo para nos vermos de-
pois do expediente, dar conselhos. Mar-
camos encontros até no final de semana 
algumas vezes, vamos para barzinhos e 
assistir jogos de futebol”, diz Célio.
 O Profissional para assuntos adminis-
trativos da Casa do Lago, Amarildo Pi-

res Fonseca, tam-
bém ingressou 
na Universidade 
após trabalhar 
como patrulhei-
ro e iniciou suas 
atividades como 
mensageiro, no 
Departamento de 
Economia e Pla-
nejamento Econô-
mico do Instituto 
de Filosofia e Ci-
ências Humanas 
(IFCH), hoje Instituto de Economia, há 36 
anos.
 Segundo Amarildo, foi fácil fazer ami-
zades na Unicamp e seus amigos do 
trabalho são bem próximos. “Sou uma 
pessoa muito comunicativa e extroverti-
da, faço amizade muito fácil. Como era 
patrulheiro e mensageiro ficava fácil fa-
zer amigos, tenho até hoje amizades que 
fiz logo que entrei na Unicamp”, diz.
 Amarildo conta que foi gratificante 
conhecer seus amigos na Universida-
de e muito útil também, pois aprendeu 
muito com cada um. “Acredito que tudo 
que sei profissionalmente aprendi aqui, 
desde datilografia, digitação, redação, 
comportamento, responsabilidade e 
comprometimento”, diz o profissional 
grato à Universidade. Segundo Amarildo 
é importante contar com amigos no local 
de trabalho para o bom relacionamento 
e andamento das atividades.
 O Assistente Técnico de Unidade do 
Instituto de Geociências (IG), Eduardo 
Lopes, está na Unicamp há 31 anos. Em 
1982 prestou concurso para Escriturário 
para atuar na Secretaria de Pós-Gradua-
ção do IFCH e também consolidou suas 
amizades mais importantes no trabalho. 
“Creio que estabeleci laços de amizade 
muito rápido na Unicamp. Primeiro no 
IFCH e depois como representante dos 
funcionários do Instituto. Como já era 
estudante da Faculdade de Matemática, 
tinha contato com várias pessoas, antes 
mesmo de ingressar como funcionário”, 
diz o Assistente Técnico.
 Segundo Eduardo a maior parte dos 
seus amigos na Universidade frequentam 
sua casa e estão inseridos na sua vida 

pessoal. “Muitas vezes ficamos dias, me-
ses e até anos sem encontrar algumas 
pessoas, mas o laço criado no passado 
é tão forte, que a impressão é que nos 
falamos na véspera”, revela. Para Eduar-
do ele constituiu uma família com uma 
vida profissional toda dedicada à Univer-
sidade. “Hoje meus filhos são adultos e 
meus amigos da Unicamp participaram 
muito intensamente de todas as etapas 
da minha vida. Tenho muito orgulho de 
ter amigos como os que tenho”. 
 As amizades nasceram na Unicamp, 
mas foram estendidas para o convívio 
pessoal, muitas vezes problemas pesso-
ais, conselhos e críticas são comparti-
lhadas com os amigos de trabalho, que 
agora são quase amigos de infância, de-
pois de tanto tempo de convivência.
 Em 2010, Eduardo foi assaltado e 
levou dois tiros, esteve entre a vida e a 
morte, ficando afastado por oito meses 
das atividades profissionais. Conta que 
recebeu o apoio de inúmeros amigos 
funcionários, docentes e alunos da Uni-
camp. “Os amigos mais próximos me 
visitavam com frequência nos hospitais 
que fiquei internado e alguns deles até 
passaram noites me acompanhando no 
leito hospitalar e em minha casa, outros 
me ligavam diariamente ou procuravam 
saber do meu estado de saúde”, conta 
Eduardo, que afirma que seus amigos 
sempre levaram mensagens de carinho 
e fé, assim como sua família, que teve 
papel decisivo nesse episódio.
 “Costumo dizer 
que a Unicamp 
é minha segun-
da mãe. Foi aqui 
que construí mi-
nha família, cresci 
espiritualmente e 
profissionalmente. 
As amizades têm 
papel decisivo 
nesse processo, e 
quando bem culti-
vadas, ajudam de 
forma significativa 
a resolver problemas e enfrentar desafios 
profissionais que fazem parte do coti-
diano. Sou muito grato a todos na Uni-
camp”, finaliza Eduardo.

Amizades consolidadas em três décadas de trabalho
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Daniel C. Sevillano

Beto Ravagnani

Célio Cucatti

Amarildo Fonseca

Eduardo Lopes

Airton Lourenço
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 A Equipe Unicamp de Corridas (GGBS-LA-
BEX), composta por funcionários, docentes e 
alunos, faz parte de um projeto que começou 
em 2000, sendo uma iniciativa conjunta da 
professora titular do Departamento de Bioquí-
mica do Instituto de Biologia e coordenadora 
do Laboratório de Bioquímica do Exercício 
(LABEX), Denise Vaz de Macedo e da pesqui-
sadora do Laboratório de Estudos Avançados 
em Jornalismo (LABJOR), Vera Regina Toledo 
Camargo. A ideia era criar uma estrutura de 
aprendizado prático para graduandos e pós-
-graduandos do LABEX, a maioria deles do 
curso de Educação Física e 
propiciar aos funcionários a 
prática da modalidade como 
agente de promoção de qua-
lidade de vida e saúde.
 De lá pra cá, passaram-
-se 14 anos e o projeto que 
no início começou modesto, 
hoje conta com 37 atletas 
que mudaram de vida graças 
ao projeto. Segundo a Coor-
denadora do projeto, Denise 
Vaz de Macedo, todos os trei-
namentos, como avaliações 
físicas e outras análises como 
composição corporal e exa-
mes são de responsabilidade 
dos pesquisadores do LABEX. 
Os atletas ainda têm o acom-
panhamento de profissionais 
competentes como técnico de 
acompanhamento nutricional, 
prevenção de lesões com aulas 
de Lian Gong e fisioterapeuta. 
Os treinos acontecem na pista 
de atletismo da Faculdade de Educação Físi-
ca (FEF), em outros locais da Unicamp, e no 
próprio LABEX.

Casos de sucesso

 O técnico de Informática do Instituto de 
Matemática e Estatística (IME), Flávio Ro-
drigues de Andrade, começou a correr em 
1990, com o objetivo de perder peso. “Co-
mecei a praticar minhas primeiras voltinhas 
no bosquinho da FEF, faz bastante tempo, já 
são 24 anos de corrida”, diz. Logo ele perce-
beu os benefícios da corrida, como a quali-
dade de vida, disposição, aumento da auto-
estima, boa forma e saúde.
 Flávio acredita que o apoio do GGBS e 
Labex é muito importante, pois assim ele con-
seguiu voltar a correr e participar de competi-
ções. O GGBS oferece apoio financeiro para 
os servidores nas inscrições das corridas e o 
Labex, por sua vez, dá o suporte necessário 
no que se refere à parte técnica e de prepara-
ção física. Flávio foi um dos atletas do LABEX-
-GGBS participantes da 89ª São Silvestre, re-
alizada no dia 31 de dezembro de 2013, em 
São Paulo. Num universo de 25 mil inscritos, 
ele se classificou em 1597º lugar, com tempo 
o de 1:12:04.

 “É uma experiência incrível. Acho que todo 
corredor deveria participar da São Silvestre, 
é uma prova totalmente diferente, a festa é 
linda, milhares de pessoas incentivando du-
rante todo o percurso e a festa que os atletas 
fazem é uma coisa linda, chega a arrepiar. 
Para quem nunca participou, eu recomendo”, 
diz Flávio.
 O técnico de informática afirma que in-
centiva a família e amigos a correr e melho-
rar os hábitos de vida. “Na minha família, por 
exemplo, eu era o único corredor. Hoje, atra-
vés do meu incentivo muitos já estão corren-

do. Minha esposa,  meus 
seis irmãos, agora todos 
correm, além dos cunha-
dos e amigos”. Segundo 
Flávio, antes todos leva-
vam uma vida sedentá-
ria e nem sonhavam em 
correr.
 A profissional de Administração da Se-
cretaria da Pós-Graduação da Faculdade 
de Educação, Nadir Aparecida Gomes Ca-
macho, é outro exemplo para os servidores 
que ainda levam uma vida sedentária. Nadir 
obteve, na São Silvestre de 2013,  a sétima 
colocação na categoria feminina, na faixa 
estária de 55 até 59 anos, com tempo de 
1:22:45. A profissional da Unicamp é tam-
bém uma atleta federada pela Federação 
Paulista de Atletismo de São Paulo.
 Nadir conta que começou sua vida de 
atleta com a natação, aos seis anos de ida-
de, ainda em sua terra natal, São José do Rio 
Preto, e só começou a correr aos 35 anos de 
idade a convite de uma academia, quando 
participou pela primeira vez da Corrida Inte-
gração de Campinas e ganhou sua primeira 
medalha. Além da corrida, a profissional da 
Unicamp realiza diversas outras atividades 

físicas durante a semana, como natação e 
ginástica. Quando perguntada sobre os be-
nefícios que conquistou com a vida saudá-
vel, Nadir não tem dúvidas. “Melhorou muito 
minha saúde, perdi peso, fico mais disposta 
o dia todo. Meu humor que já era bom, me-
lhorou ainda mais. Meu trabalho rende mais, 
mesmo acordando todos os dias às cinco 
horas da manhã para treinar e depois tra-
balhar”, afirma a atleta e servidora que tem 
mais de 800 premiações, entre troféus e me-
dalhas.
 Segundo Nadir, graças ao incentivo do 
GGBS, os servidores atletas podem fazer o 
que gostam e representar a Universidade. “As 
pessoas gostam de saber que existem funcio-
nários, alunos e professores que trabalham, 
estudam, lecionam e ainda encontram tempo 
para hábitos de qualidade de vida e prática 
da atividade física”.
 Os colegas de corrida reconhecem em 
Nadir uma ‘Guerreira’ e ‘Campeã’, pois em 
todas as competições ela fica no mais alto lu-
gar do pódio, em sua faixa etária. Na corrida  
internacional de São Silvestre, a sua melhor 
classificação foi um 4º lugar, dentro da sua 

faixa etária. A atleta participou, 
ao todo, de 12 edições da fa-
mosa corrida. 
 “É Emocionante participar 
de uma corrida internacional 
como a São Silvestre. A adrena-
lina vai a mil. Esquecemos até 
da longa espera em pé para a 
largada, sem poder se alongar, 
aquecer ou ir ao banheiro, pois 
se sairmos do lugar não tem 
como voltar”, disse. 
 Para a Coordenadora do 
projeto, Denise Vaz de Macedo, 
o apoio do GGBS é fundamen-
tal. “Esse apoio é imprescindível 
para que nossos funcionários 
atletas tenham ótimos desempe-
nhos nas provas. Além disso, o 
apoio do GGBS tem garantido 

melhor qualidade de vida, saúde, socializa-
ção e desempenho também no ambiente de 
trabalho”, ressalta. 
 O evento mais recente com particpação 
da Equipe foi a Corrida da Lua, em Campi-
nas, no último dia 22 de fevereiro de 2014. 
Como sempre, a Equipe  Uniamp obteve óti-
mos resultados. Nossos parabéns!
 Para participar do projeto é necessário ser 
funcionário da Universidade, ter experiência 
com corrida de rua de no mínimo três anos, 
ter iniciado a prática de corridas por reco-
mendação médica e não ser ex-atleta pro-
fissional.  Além disso, ter disponibilidade de 
tempo para os treinamentos e outras ativida-
des previstas. Informe-se!

Equipe Unicamp de Corridas: muitas histórias e conquistas

O técnico de Informática do IME, Flávio de 
Andrade, na corrida São Silvestre 2013

Nadir Camacho, 
da Faculdade 
de Educação

Confira na última página a agenda de corridas da Equipe 
Unicamp em 2014. Participe você também!



7Informativo GGBS

Eventos especiais proporcionam integração e lazer à comunidade 

“Farras nas férias” em clima  
de Copa do Mundo

 A sétima edição do Programa terminou 
no final de janeiro, em clima festivo, pro-
metendo voltar no próximo ano ainda mais 
animado. Em ano de Copa do Mundo, o 
tema não poderia ser outro, já que o maior 
evento esportivo será realizado no Brasil. 
 O Programa teve início em 2007, visan-
do apoiar a Diretoria de Educação Infan-
til e Complementar (DEdIC/DGRH) para 
o programa de férias coletivas da equipe 
pedagógica do PRODECAD/UNICAMP. E 
é oferecido anualmente no mês de janeiro, 
sempre com o apoio do GGBS, e conta 
com um variado programa de atividades 
lúdicas e educativas e culturais que atende 
um grupo de aproximadamente 50 crian-
ças semanalmente, atingindo a média de 
200 crianças durante o período total de 
execução do projeto.

Em dezembro foi realizada a 
campanha “Natal Solidário”, 
uma iniciativa do Grupo Gestor 
de Benefícios Sociais (GGBS), 
que objetivou arrecadar ali-
mentos para a Casa do Bom 
Pastor, localizada em Barão 
Geraldo, que recebe e hospe-
da pacientes de outras cidades 
em tratamento, que são aten-
didos nos hospitais públicos de 
Campinas, principalmente na 
Unicamp. O objetivo da Insti-
tuição é proporcionar condi-
ções adequadas de tratamento 
aos pacientes de câncer, caren-
tes, fornecendo-lhes, de forma 
gratuita, assistência, conforto, 
carinho e amparo, e contribuir 
para a recuperação da saúde.

Fat Family lota Praça  
da Paz

 Como parte das atividades 
do “Natal Solidário”, o grupo 
Fat Family realizou um show 
que animou os servidores, na 
Praça da Paz da Unicamp. O 
evento reuniu também fãs e 
admirados da banda e foi um momento de 
integração ao som de músicas e coreografias 
que marcaram época, em momentos de vi-
vência com música de qualidade. 
 Celinho, Suzete, Cátia, Sueli, Deise e Si-
mone cantaram cerca de uma hora antigos 
e novos sucessos com um repertório de mú-

sicas populares, gospel e temas de final de 
ano. O grupo musical atraiu a atenção do 
Brasil no final da década de 90, precisa-
mente em 1998, com sucessos que ficaram 
marcados na memória de muitas pessoas. A 
família de Sorocaba fez sucesso em progra-
mas de televisão e são reconhecidos pela ca-
pacidade vocal, inspirados em grupos norte-

-americanos.
 Durante a apresentação 
do grupo foram arrecadados 
alimentos não perecíveis, que 
foram doados para a Casa do 
Bom Pastor, entidade contem-
plada pelo projeto “Natal Soli-
dário”. 

Concurso de  
Decoração Natalina

 Visando estimular a 
criatividade e propiciar maior 
integração nas unidades e ór-
gãos da Universidade, o GGBS 
promoveu em dezembro de 
2013 um Concurso de Deco-
ração Natalina. A premiação 
dos vencedores ocorreu no dia 
13 de dezembro, na festa do 
“Natal Solidário”.  
Confira os vencedores: 
1º Lugar: CEMIB (Área de Gnotobio-
logia) -  
2º Lugar: CAISM (Serviço de Arquivo 
Médico e Estatística) -  
3º Lugar: PRP

Detalhe da decoração natalina do CEMIB,  
primeira colocada no concurso

NATAL SOLIDÁRIO

Atividades recreativas para filhos de funcionários e docentes no período de férias 
“Férias no Museu”  

 O Museu Exploratório de Ciências da 
Unicamp, recebeu cerca de 200 crianças, 
entre os dias 13 e 24 de janeiro para o 
evento Férias no Museu, realizado durante 
as férias de verão. O objetivo do projeto é 
apresentar as atividades desenvolvidas no 
órgão e divulgar o conhecimento científi-
co de maneira lúdica e divertida para os 
participantes.
 Realizado desde 2008, com o apoio 
do GGBS, o programa oferece atividades 
a filhos (crianças ou adolescentes) dos 
estudantes, funcionários e docentes da 
Unicamp e Funcamp. Durante o evento, 
que durou duas semanas, foram realiza-
das atividades recreativas, orientadas por 
monitores. A próxima edição acontece em 
julho próximo.
 

No site do GGBS (www.ggbs.gr.unicamp.br)você encontra mais 
informações e fotos de todos os eventos destacados nesta página. 

Crianças participam de atividade  
do Férias no Museu 

Decoração especial no encerramento
do Farra na Férias
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Grade de horários do Programa Mexa-seGrade de horários do Programa Mexa-se
O Programa de Convivência e Atividade Física na Unicamp –  “Mexa-se” tem o objetivo de  promover a saúde e a qualidade 
de vida através da prática de atividades físicas e de dança para funcionários e comunidade da Unicamp. 

OBSERVAÇÕES: Mesmo em horários 
noturnos de dança, teremos aulas gratuitas, 
mas deve respeitar e se inscreva no período 
de inscrições estabelecido e com 
apresentação da carteira funcional.

INSCRIÇÕES: No ato da inscrição é 
obrigatório apresentação de Atestado 
Médico Recente e ter passado por Avaliação 
Física com Marcos Bergantin ou Ricardo 
Guerra na Fisio-Cecom para início das aulas.   

INFORMAÇÕES: procure as 
bolsistas/estagiários diretamente nas 
Tendas. Pelo e-mail: mexacss@unicamp.br 
ou ou com os professores Carlos Zamai, 
Claudia Peres, Marcos Bergantin (telefone: 
3521-8999). 

Horários do primeiro
 semestre/2014

Agenda 2014 de corridas da Equipe Unicamp (GGBS/Labex)

Participação aberta a funcionários e docentes Unicamp/Funcamp. Acesse o site do GGBS (www.ggbs.gr.unicamp.br) para mais informações.

Corrida da Lua (Campinas/SP) – 22 de Fevereiro (já realizada)

Meia maratona Amil (Campinas/SP) – 23 de Março 

Corrida OBA (Campinas/SP) – 6 de Abril

Corrida do Boldrini (Campinas/SP)

Super revezamento FCA- Unicamp ( Limeira/SP)

(inscrições abertas)

Maratona Pão de Açúcar de revezamento (São Paulo/SP) - Setembro

Corrida Integração (Campinas/SP) – Setembro

Volta da Unicamp (Campinas/SP) – Outubro

Sargento Gonzaguinha (São Paulo/SP) – Novembro

Corrida de São Silvestre (São Paulo/SP) – Dezembro

O esporte é fator de qualidade de vida. Funcionários, docentes e alunos da Unicamp participam 
de forma expressiva de eventos desportivos, no segmento corrida e caminhada. Para que isso seja 
melhor planejado, o Labex - Laboratório de Bioquímica do Exercício, a pedido do  GGBS 
relacionou os eventos nos quais estaremos participando. Outros eventos, se forem considerados 
importantes, serão acrescentados. Veja a lista, organize-se e participe:

Qualidade de vida

Eventos especiais realizados 
em dezembro proporcionam 

integração à comunidade

07

Agenda 2014 de corridas com participação da 
Equipe Unicamp (GGBS/Labex). Participe da equipe!

Agenda 2014 de corridas com participação da 
Equipe Unicamp (GGBS/Labex). Participe da equipe!

Grade de horários do Programa Mexa-se
(atividades físicas e  dança )

Grade de horários do Programa Mexa-se
(atividades físicas e  dança )

Entrevista com o especialista 
em educação financeira

 Marcelo Segredo

Comunidade em foco:
As diferentes gerações de 

profissionais e as amizades 
consolidadas no ambiente 

de trabalho
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Confira nesta edição:

Última PáginaÚltima Página

Anote na sua agenda!




