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Dia Mundial sem Tabaco

Vinte de maio é dedicado ao Dia Mundial 
sem Tabaco. De acordo com a Organização 
Mundial da Saúde (OMS), esta substância 
mata anualmente mais de 6 milhões de 
pessoas, das quais 600 mil são fumantes 
passivos. A OMS também afirma que se 
medidas urgentes não forem tomadas, o nú-
mero de mortes pode subir para cerca de 8 
milhões até 2030. A Unicamp, por meio do 
programa Viva Mais, do Centro de Saúde da 
Comunidade (Cecom), realiza anualmente 
campanhas preventivas contra o consumo 
do tabaco. Este ano, a campanha tem seu 
foco no tratamento de pessoas dependentes 
de nicotina. 

O tratamento da dependência do tabaco 
deve ser realizado por meio de um acompa-
nhamento multiprofissional, com atendimen-
tos individuais, grupos motivacionais e de 
tratamento. Na Unicamp, o Cecom atende 

Notas2

Em 2016 a Unicamp completará seu cin-
quentenário e o GGBS, sua primeira déca-
da. Uma vasta e qualificada programação, 
que terá início em outubro deste ano, está 
sendo preparada para celebrar o marco do 
tempo da Unicamp. 
 O planejamento institucional do GGBS 
para 2015-2016, aprovado pelo conselho 
do órgão, leva muito em conta a progra-
mação especial do Unicamp Ano 50. Fará 
parte dela a sexta edição do Simpósio de 
Profissionais da Unicamp (Simtec), que 
acontecerá no segundo semestre de 2016. 
O referido evento, iniciado em 1997, e ago-
ra consolidado em sucessivas edições, todas 
marcantes, terá como tema os 50 anos e, 
nesse percurso, o trabalho dos colaborado-
res técnicos, administrativos e operacionais. 
Seu trabalho, individual e coletivo, faz parte 
disso. 
 É importante que todos comecem a re-
fletir e organizar sua participação, com 
pôsteres e exposições orais. Seu trabalho, 
em diversos aspectos, contribuiu e contribui 
para que a Unicamp, em apenas 50 anos, 
tornasse a importante instituição acadêmica 
que é, com liderança nacional e de reco-
nhecida dimensão internacional.  
 Os trabalhos de organização do Simtec 
terão início com uma reunião, presidida 
pelo reitor da Unicamp, José Tadeu Jorge. 
Ele que, na época do surgimento do Simtec, 
era pró-reitor de Desenvolvimento Universi-
tário e foi o grande idealizador e entusias-
ta incentivador do evento, dando estrutura 
para que a primeira edição ocorresse e tam-
bém para que fosse retomada em 2008. Um 
pouco do que foi planejado, olhando para a 
Missão Institucional do GGBS, já está publi-
cado nesta edição do Informativo GGBS, 
que passou a ter em sua equipe, com pa-
pel protagonista, a jornalista Maria Alice da 
Cruz, prata da casa. Das melhores. Os leito-
res podem acompanhar o planejamento nas 
matérias que informam o que aconteceu e o 
que acontecerá nesse período mais imedia-
to. 
 Na Missão Institucional é dado ao GGBS 
o desafio de motivar, integrar, promover de-
senvolvimento humano, educacional, social, 
profissional e cultural. 
 O planejamento visa alcançar você, com 
extensões importantes, em diversos casos, a 
seus familiares.

Missão Institucional 
e Planejamento alunos, funcionários e docentes interessa-

dos.  O Hospital de Clínicas (HC) assiste 
toda a comunidade, às quartas-feiras, das 
16 às 17 horas, no Ambulatório de Subs-
tâncias Psicoativas (Aspa). O GGBS auxilia 
os dependentes que precisam de remédios 
para o tratamento. Para isso o paciente deve 
entrar em contato com o Serviço Social do 
órgão e marcar uma avaliação.

Locais para informações e tratamento

Cecom - Grupo motivacional: quartas-feiras, das 16 às 
17 horas / Telefones: (19) 3521-9017 / 3521-9020 / 
3521-9021

HC / Aspa - Grupo motivacional: quartas-feiras, das 7h30 
às 8h30 - 2º andar do HC - Aspa / Telefone: (19) 3521-7514

GGBS - Auxílio na aquisição da medicação após avaliação 
do Serviço Social - das 8h30 às 17h30 / Telefone: (19) 
3521-4859

 Mirian Raquel Martins, Camila Zago Cas-
telli e Nadir Aparecida Gomes Camacho fo-
ram vice-campeãs na Corrida Oba, realizada 
no dia 12 de abril na Praça Arautos da Paz, 
próxima à Lagoa do Taquaral. Mirian fez a 
prova de corrida de 8 quilômetros em 34:55’ 
e foi vice-campeã na faixa etária de 30 a 34 
anos. A atleta também foi a mais bem colo-
cada da equipe de corrida do Labex/GGBS  
na corrida, com a 15ª colocação na classifi-
cação geral. 
 Na mesma prova, Camila completou a 
prova em 39:32’ e foi a segunda colocada 

na categoria feminina de 18 a 24 anos, e 
Nadir Aparecida Gomes Camacho foi vice-
campeã da faixa etária de 60 a 99 anos, com 
42:47’. 
 Ademir Antônio dos Santos foi o mais bem 
colocado na prova masculina. Ademir ficou 
na quarta colocação na faixa etária de 40 a 
44 anos, com 31:31’.
 Ao todo, 21 atletas da equipe participa-
ram do evento, que teve início às 8 horas 
da manhã na Praça Arautos da Paz e passou 
pela Avenida Norte/Sul. A Corrida Oba teve 
cerca de 3 mil competidores. 

Esporte

Equipe de Corrida 
Labex GGBS 
Unicamp

 A equipe organizadora da 
Copa GGBS programa-se para 
a edição 2015 do evento. Há 
13 anos, equipes de futebol de 
quase todas as unidades e ór-
gãos da Unicamp para compe-
tir e interagir. De quem será o 
troféu este ano? Aguarde infor-
mações na próxima edição ou 
na página do GGBS.

Copa GGBS Mexa-se
 O programa Mexa-se oferece diariamente di-
versas atividades físicas. Para participar, os interes-
sados devem apresentar encaminhamento médico 
ou concedido pela Fisioterapia do Cecom para 
agendar avaliação física com a fisioterapeuta do 
Mexa-se Cláudia Peres. As atividades são realiza-
das na Tenda 1, próxima à Reitoria, e na Acade-
mia ao Ar Livre, na Praça da Paz. 

A grade de horários para 2015 está disponível em  
http://mexase.cecom.unicamp.br

Mais informações: mexacss@unicamp.br 
Telefone: 3521-8999 (Carlos Zamai)

Campanha aborda dependência de nicotina
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Por uma universidade sustentável
O compromisso com a preservação ambiental 

torna-se mais claro quando os olhos se abrem 
e o ser humano constata que, como parte da 
natureza, pode ser vítima de sua própria omissão. 
Aqueles aos quais os recursos naturalmente se 
ofereciam em abundância passam a perceber, 
em meio à crise ambiental, como é conviver com 
carência de recursos básicos para sobrevivência: 
o medo da seca, por exemplo. Em situações crí-
ticas, as campanhas ganham mais visibilidade e 
as questões ambientais passam a ser discutidas 
diariamente. Mesmo assim, os encontros tradi-
cionais são importantes para refletir sobre o que 
se espera para o presente e o futuro. É com este 
propósito de reflexão e organização de soluções 
que toda a Unicamp se envolve na programação 
da Semana do Meio Ambiente 2015, de 26 a 29 
de maio, com o tema Construindo uma trajetória 
sustentável. A abertura oficial acontece na Praça 
da Paz, às 9h30, após atividade física com um 
grupo do Programa Mexa-se. Às 10 horas, a 
professora Rachel Stefanuto coordena um Café 
Mundial.

 ”A Humanidade enfrenta um perí-
odo de graves problemas ambientais 
e deve achar soluções urgentemente. 
A Semana do Meio Ambiente na 
Unicamp é também um momento de 
reflexão sobre as respostas possíveis”, 
declara o coordenador executivo do 
Grupo Gestor Universidade Sustentá-
vel (GGUS), Juliano Finelli.

Durante o evento, a comunidade é 
chamada a participar de atividades 
relacionadas à questão ambiental, 
como palestra sobre soluções hídri-
cas, ação contra o desperdício de 
alimentos e a diminuição do uso de 
copos descartáveis na Universidade, 
trote cidadania – com foco em coleta 
seletiva, experiência na preservação e proteção 
de animais selvagens e domésticos, recuperação, 
implantação e preservação de áreas verdes, pre-
venção de doenças como a dengue e busca de 
alternativas para geração de energia.

3

Evento oferece atividades diversificadas

Quem deseja participar de um “Rolê Am-
biental” pela Universidade deve se inscrever até 
25 de maio pelo endereço secret@unicamp.
br. Trata-se de um convite para conhecer as 
atividades realizadas na rotina da Divisão de 
Meio Ambiente pelas áreas verdes, limpeza ur-
bana, monitoramento de animais e educação 
socioambiental, segundo os organizadores. As 

vagas são limitadas. 
A engenheira florestal Camila 

Alonso e a pedagoga Janaína 
Fontebasso apresentam Wall-E 
(2008), o último dos robôs de-
signados a limpar o planeta, em 
atividade que aborda a questão 
da conscientização ambiental 
associada a um roteiro de entre-
tenimento. Este filme será apre-
sentado na sessão Cinema para 
as mães na Casa do Lago. No 
mesmo local, Camila também 
comenta, em 29 de maio, às 16 
horas, o filme “A Lei da água”, que 
aborda a relação entre a legisla-
ção ambiental e a conservação 
dos recursos naturais com a vida 

de cada cidadão. 
A Semana será enriquecida com a realização 

de atividades paralelas, como exibição de fil-
mes que relatam temas ambientais, na Casa 
do Lago; divulgação dos 15 anos da Coleta 

Seletiva nas Unidades da Unicamp do campus; 
coleta de lixo eletrônico, exposição fotográfica de 
Francisco de Assis da Silva no saguão da Diretoria 
Geral de Administração; circulação de banners 
pela Universidade;e apresentação de contador 
de histórias em abrigos de ônibus. 

De acordo com Gineusa Medeiros, membro da 
comissão organizadora do evento, desde 2014, 
as atividades da Semana do Meio Ambiente na 
Unicamp são integradas num mesmo evento, o 
que permite a inclusão de novas ações. “A carta 
de intenções escrita pela comunidade demonstra 
a preocupação com a questão ambiental e da 
sustentabilidade na Universidade nos próximos 
dez anos”, declara Gineusa.

A organização do evento está a cargo do Co-
letivo do Meio Ambiente, do qual fazem parte a 
Coordenadoria Geral da Universidade (CGU), 
o Centro de Saúde da Comunidade (Cecom), a 
Diretoria Geral de Recursos Humanos (DGRH); o 
Grupo Gestor Universidade Sustentável (GGUS); 
o Grupo Gestor de Benefícios Sociais (GGBS); a 
Prefeitura Universitária; a Pró-Reitoria de Extensão 
e Assuntos Comunitários (Preac); a Divisão de 
Educação Infantil e Complementar (Dedic), a 
Casa do Lago; a Comissão Interna de Prevenção 
de Acidente (Cipa), o Trote Cidadania, e o Instituto 
de Geociências.

A programação está disponível na página 
www.cgu.unicamp.br/ggus/semana_meio_ambiente.

 Dentro da proposta de debate sobre 
o tema, o autor Murilo Andrade Valle 
profere palestra e distribui exemplares 
de livros da Coleção Planeta a escola-
res de 8 a 14 anos da Divisão de Edu-
cação Infantil e Complementar (Dedic) 
da Unicamp.

Data: 26/5 
Horários: das 9h30 às 11 horas e das 
14h às 15h30
Local: Sala multiuso do Centro de Con-
vivência Infantil (Ceci)

A crise hídrica iniciada em 2014 levou o GGUS a 
lançar a Campanha “Eu e a Água na Universida-
de”. A iniciativa, que será permanente, segundo 
Gineusa Medeiros, abre portas para as pessoas 
refletirem sobre outros recursos naturais que 
também estão se esgotando. 

Apesar de tantas mobilizações anteriores, a 
comissão constatou que ainda é necessário 
oferecer orientações para a prática eficaz do 
consumo consciente.  Neste semestre, a Uni-
camp lançou o Plano de Contingência Água 
na Unicamp. “Todos nós, funcionários, alunos 
e docentes, temos a responsabilidade de contri-
buir no enfrentamento da crise hídrica”, acrescen-
ta Gineusa. O endereço eletrônico da campanha é  
www.cgu.unicamp.br/ggus/agua

AÇÃO

Juliano Finelli, coordenador executivo 
do GGUS: “momento de reflexão 

sobre as respostas possíveis”

Crise hídrica 

Arte sobre adesivo da campanha

Saúde ambiental começa cedo
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Equipe do Coletivo do 
Meio Ambiente, que 
está organizando o 

evento



4 Informativo GGBS4

Programa Redescobrindo acolhe 
servidores aposentados da Unicamp

 Socializar, estimular a 
participação, incentivar a 
autonomia e propor o re-
encontro dos aposentados 
com o espaço universitá-
rio. Este é o objetivo do 
programa Redescobrindo, 
apresentado no dia 16 de 
abril, no Auditório II da 
Agência para a Formação 
Profissional da Unicamp 
(AFPU). Dentro do pro-
grama, o Serviço Social 
do GGBS realiza diversas 
atividades com servidores 
aposentados como pales-
tras, cursos, eventos, passeios, sessões 
de cinema e oficinas. “Ainda queremos 
ouvir sugestões de vocês e esperamos 
que tragam temas para serem discutidos 
e trabalhados”, explicou, no primeiro 
encontro, Selma Silva Cesário, geren-
te do Serviço Social. A ideia é adequar 
as atividades com as necessidades e os 
desejos apresentados por eles, além de 
propor ações para refletir a condição de 
aposentado com alternativas às questões 
cotidianas. 
 O programa surgiu após uma análi-
se dos atendimentos realizados no Ser-
viço Social. Segundo a assistente social 
do GGBS Kely Barbosa, os aposentados 
sempre apresentam demandas relacio-
nadas a saúde, cidadania, vida financei-
ra, convívio familiar e comunitário. Por 
isso, o Redescobrindo oferece uma ação 
coletiva para tratar desses problemas e 
outros comuns a eles. 
 O GGBS realizou 303 atendimentos 
com aposentados desde 2012. Além do 
Redescobrindo, a Unicamp também ofe-
rece um Programa de Preparação para 
a Aposentadoria por meio da Diretoria 
Geral de Recursos Humanos (DGRH) e 
o programa UniversIDADE, iniciado em 
2015, que oferece cursos para pessoas 
acima de 50 anos. 
 Um dos aspectos encontrados pelas 
assistentes sociais do GGBS foi a difi-
culdade que alguns funcionários encon-
traram em se desligar da Universidade. 
“Nós percebemos que existe uma carên-
cia depois que eles saem da Unicamp”, 
explicou Kely. A assistente social observa 

INSTITUCIONAL 

Maio
17 - Lançamento VI Simtec e II Conpuesp
21 - Palestra do Sebrae “Aprendendo e Empreendendo”
21 - Palestra “Responsabilidade Ambiental e Sustentabi-  
  lidade”
22 - Apresentação sobre Inclusão Social, com Dudu Gontijo
24 - Corrida Boldrini
29 - Palestra do Sebrae “Aprendendo e Empreendendo”

Junho
06 - Corrida Bradesco
10 - Ciclo de Palestras Saúde “Stress e Depressão”
16 - Lançamento do Programa Banco de Oportunidades e
  Empreendedorismo

Julho
13 a 17 - Férias no Museu
30 - Lançamento do programa “Profissionais que Inspiram”

Agosto
22 - Abertura da Copa GGBS de Futebol Society
25 - Ciclo de Palestras Saúde: “Câncer de Pele”
31 - Início da Semana da Nutrição

Setembro
13 - Corrida Integração
21 - Participação no III Seminário de Técnicos Administrati- 
       vos em Educação da UFRJ (Sintae)
26 - Aprimoramento em Radiologia Médica

Outubro
14 a 16 - 3ª Semana de Atividades Físicas do ‘Mexa-se’
18 - VI Volta da Unicamp
28 - Dia do Profissional do Serviço Público (Ciclo de Pales-   
  tras - Parceria G4)

Novembro
07 e 08 - Integração e Cidadania
16 a 20 - Semana da Consciência Negra

Dezembro
11 - Natal Solidário

Alguns projetos e atividades para 2016
- Publicação sobre a Experiência de Área de Benefícios 
  Corporativos na Universidade Pública
- Publicação Memória de Funcionários - Unicamp Ano 50
- Ciclo de Comemoração GGBS 10 Anos

Temas para refletir:
- Os Funcionários e a Academia
- Unicamp e o Primeiro Emprego
- A Prática do Voluntariado

Confira nossa 
programação 
de eventos

Participe!
Proposta do Serviço Social do GGBS é incentivar a autonomia e 

promover o reencontro de funcionários

que os funcionários também reclamam 
que não são valorizados pela Universida-
de que ajudaram a construir. “Eles falam 
que a Unicamp é assim hoje graças ao 
trabalho deles. Então, essa é a maneira 
que encontramos para eles participarem 
da vida social da Universidade”, afirma. 

Experiência
 Eclea da Silva Bueno de Miranda, 
aposentada da Unicamp, gostou da pro-
posta apresentada no evento. “Eu achei 
ótimo, porque a gente pode propor ativi-
dades e também ouvir as pessoas”, disse 
em entrevista ao GGBS. 
 Eclea entrou na Unicamp em 1974, 
na Santa Casa, onde atuou como aten-
dente de enfermagem e deu início a sua 
carreira na área da saúde. A sugestão 
que a agradou foi a proposta de um li-
vro com histórias vivenciadas por eles na 
Universidade. “A gente tem uma coisa 
dentro da gente que está acontecendo, 
tem muita coisa para falar e história para 
contar”, declara. 
 Os encontros do Redescobrindo serão 
realizados a cada 15 dias, às quintas-
-feiras, das 10 às 12 horas ou das 14 
às 16 horas. Todos os aposentados da 
Unicamp podem participar dos eventos; 
alguns participantes serão convidados 
pelo Serviço Social, mas também podem 
ser encaminhados pelas unidades. 
 As adesões ao Redescobrindo po-
dem ser feitas pelo telefone (19) 3521-
4856, com a equipe do Serviço Social do 
GGBS.

Selma Cesário, diretora do Serviço Social, apresenta o programa que propõe atividades 
para os aposentados da Unicamp

Informativo GGBS - Maio/2015
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A atuação social dos irmãos Gontijo
Uma conversa sobre ambiente e inclusão

 Sustentabilidade e palestra musicada 
estão entre as atividades agendadas pe-
los irmãos Eduardo e Leonardo Gontijo 
na Unicamp em maio. Em meio às ativi-
dades do 4º Fórum Internacional de Sín-
drome de Down, o instrumentista e o en-
genheiro ambiental atendem a um con-
vite do GGBS para a palestra “Gestão 
Ambiental e Sustentabilidade: e eu com 
isso?” (dia 21 de maio, às 14 horas) e a 
Palestra Musicada “Síndrome de Down: 
o desafio da inclusão” (22 maio, às 10 
horas), no auditório 2 da Agência de For-
mação Profissional da Unicamp (AFPU).
 Na palestra do dia 21, Leonardo abor-
dará o contexto relacionado a sustentabi-
lidade desde o surgimento da temática, 
com ênfase nos acontecimentos e nas 
normas importantes e os possíveis cami-
nhos a ser trilhados à luz do novo cenário 
mundial. “É sempre relevante tratar deste 
tema na universidade, pois tratamos, a 
meu ver, de questões importantes e que 
nos levam a pensar sobre o modo de nos 
colocar no mundo. A sustentabilidade é 
um caminho sem volta”, argumenta Leo-
nardo. 
 Ao olhar para o crescimento do públi-
co interessado no tema, nos eventos dos 
quais participa ou coordena, o crescente 
volume de publicações sobre o assunto 
e a abertura de cursos ligados à temá-
tica levam à constatação de que a edu-
cação promove a reflexão e a formação 
de cidadãos responsáveis, segundo Leo-
nardo. Em seu trabalho como consultor 
ambiental e como professor em cursos 
de graduação e pós-graduação, ele afir-
ma procurar sempre praticar aquilo que 
ensina e acredita. “A dedicação é total 
em prol de um mundo mais equilibrado e 
menos impactado”, reforça.
 Com relação a ações na área de ges-

tão e sustentabilidade, Leonardo acredita 
que a temática está cada vez mais em 
voga, além de ser objeto de matérias 
e debates nas mídias. “Vejo o governo 
ainda um pouco perdido em relação ao 
tema e posso citar algumas ações pon-
tuais como a redução dos impostos para 
equipamentos mais eficientes, redução 
do preço do álcool, incentivo a fontes 
renováveis via Proinfa. Acredito que o 
governo poderia ser um indutor muito 
mais eficaz, porém, ainda esbarramos na 
visão de curto prazo.”

Missão 
 Apesar de profissões distintas, os ir-
mãos Gontijo têm como missão comum 
ampliar as oportunidades de trabalho a 
jovens com síndrome de Down dentro de 
um projeto inspirado pela publicação do 
livro Mano Down: relatos de um irmão 
apaixonado, que Leonardo escreveu em 
homenagem a Eduardo. Desde então, 
raramente são vistos sozinhos num even-
to e levam, lado a lado, o nome da ONG 
Mano Down a diferentes lugares do Bra-
sil. Dia 22, às 10 horas, no auditório 2 
da AFPU, eles envolvem o público numa 
atividade enriquecida com comunicação 
e música. 
 A ideia inicial era promover as ativida-
des artísticas do instrumentista Eduardo, 
mostrando o quanto ele podia se desen-
volver e atuar, mas hoje a Mano Down 
tem uma missão muito mais abrangente 
e, da melhor maneira, Leonardo equaliza 
as atividades de engenheiro e o traba-
lho da ONG. Sua iniciativa, assim como 
o talento de Eduardo, conhecido como 
Dudu do Cavaco, fez com que as habi-
lidades musicais do irmão, incentivadas 
desde a infância, ganhassem visibilidade 
no meio artístico e ele pudesse atuar ao 

lado de outros músicos. 
 Com todos os esforços, de acordo com 
Gontijo, dirigentes de escolas insistem na 
mesma desculpa de quando Eduardo era 
criança: “Não estamos preparados para 
recebê-los’.” Mas certamente Dudu do 
Cavaco, assim como outros jovens exem-
plares em suas áreas de atuação, mos-
tram que estão aqui para muito mais.
 Como parte do projeto, a ONG 
lançou uma agenda de 2015 na qual 
crianças com síndrome de Down posam 
ao lado de profissionais mineiros bem-
-sucedidos em campos de atuação como 
futebol, música, artes plásticas, dança, 
bombeiros, gastronomia, cabelos, ma-
quiagem, jardinagem, fotografia, MMA 
e moda. “Ver mais de 30 pessoas com 
Down participarem de projeto como este 
é muito emocionante porque as fotos são 
ensaios da vida e esta foi uma oportu-
nidade de eles se sentirem importantes, 
úteis para a sociedade. Ao mesmo tem-
po em que achamos estar ajudando, 
estamos aprendendo com a dedicação 
e profissionalismo deles, com a energia 
que eles passam, pois eles levaram mui-
to a sério. Isso nos enche de esperança 
porque a brincadeira da produção pode 
se tornar realidade”, declara Leonardo 
Gontijo.

Palestra Gestão 
Ambiental e 

Sustentabilidade: 
e eu com isso?

Leonardo Gontijo

Dia 21 de maio
Às 14 horas

Auditório 2 da AFPU

Serviço
Palestra Musicada 

Síndrome de Down: 
o desafio da 

inclusão
Dudu do Cavaco

Dia 22 de maio
Às 10 horas

Auditório 2 da AFPU

Dudu e Leonardo Gontijo

Informativo GGBS - Maio/2015
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Benefícios do ‘coaching’

6 ORIENTAÇÃO

 O coaching era um conceito des-
conhecido por Juliana Borcato, en-
fermeira do trabalho do Serviço Espe-
cializado de Segurança e Medicina do 
Trabalho (Sesmt) da Unicamp, quando 
ela se inscreveu no minicurso 
“Coaching de Liderança e As-
sertividade no Trabalho” minis-
trado no dia 12 de março du-
rante as comemorações do Dia 
Internacional da Mulher, orga-
nizado pelo GGBS, pela Direto-
ria Geral de Recursos Humanos 
(DGRH) e Centro de Saúde da 
Comunidade (Cecom). Hoje, 
ela fala com propriedade so-
bre o tema, pois, ao final das 
atividades, foi sorteada para 
participar de cinco sessões de 
coaching com Cirlene Venturini, 
coach (treinadora, em tradução 
livre, ou orientadora de processo), 
psicóloga e funcionária da Divisão 
de Planejamento e Desenvolvimento 
(DPD) da DGRH. 
 O interesse pela oficina surgiu pela 
afinidade com o conteúdo do MBA 
em Gestão de Pessoas e Liderança 
em que está matriculada. “Gostei 
proposta, pois não sabia muito sobre 
coaching e fui conhecer durante a 
palestra”, explica. 
 Processo de desenvolvimento hu-
mano, pautado em diversas ciências 
como psicologia, sociologia e neuro-
ciência, e que utiliza técnicas de ad-
ministração e gestão de pessoas para 
orientar na conquista de determinado 
objetivo, o coaching também já cau-
sou estranheza a Cirlene. A psicólo-
ga, que trabalha com desenvolvimen-
to de recursos humanos há 30 anos, 
conheceu o coaching há cinco anos. 
“Eu não sabia o que era, tinha muitas 
dúvidas e achava que coaching es-
taria vinculado a psicoterapia breve, 
por isso decidi procurar mais a res-
peito”, conta. Cirlene participou de 

um grupo de estudos da Associação 
Brasileira de RH (ABRH) por quatro 
anos para entender o processo e em 
2014 fez um curso do Instituto Brasi-
leiro de Coaching (IBC) para conse-
guir uma certificação internacional e 
atuar como coach. 
 Essa não é a única afinidade en-
tre Juliana e Cirlene. Em um processo 
que se caracteriza pela troca de expe-
riências, as funcionárias encontraram 
várias afinidades. “Um terapeuta ge-
ralmente não fala da sua vida pesso-
al, é mais um monólogo do que um 
diálogo, mas no coaching, nós pode-

mos compartilhar e aprender juntas”, 
explica Cirlene. 
 No primeiro encontro, Juliana tra-
çou um objetivo que deveria ser rea-
lizado ao fim das cinco semanas de 
treinamento. “Até para meu objetivo, 
eu vim meio perdida porque eu que-
ria tanta coisa, mas com a ajuda de 
Cirlene, consegui lapidar minhas 
vontades e traçar um objetivo”, 

conta. 
 A definição do objeti-
vo é relevante no resultado, 
pois é a partir dela que Cir-
lene utiliza os instrumentos 
necessários para medir a for-
ça de mudança, reconhecer 
problemas e buscar soluções. 
Os instrumentos são ativida-
des didáticas para o coachee 
(como é chamada a pessoa 
em treinamento) enxergar si-
tuações cotidianas de forma 
consciente. “Na rotina, nós 
atropelamos um monte de 
coisas, mas aqui temos opor-

tunidade de rever o que fazemos”, ex-
plica. Com o tempo, os instrumentos 
se tornam desnecessários e o “apren-
diz” entra em uma segunda etapa em 
que as tarefas são interiorizadas. “É 
um processo de mudança, a partir da 
quinta sessão você não precisa mais 
de um comando para realizar uma 
tarefa”, afirma. 
 A mudança já pode ser notada du-
rante as semanas de coaching, segun-
do Juliana. Ela declara que mudou 
muito desde o começo das sessões e 
que isso é percebido por outras pes-
soas também. “No trabalho, as pes-
soas vieram falar que mudei, e isso é 
muito legal. Eu mudei minhas atitudes 
e os outros estão percebendo”, diz. O 
que aprendeu é usado hoje nas ses-
sões e em outros momentos de sua 
vida, conforme Juliana. “O coaching 
faz você refletir o tempo todo, então 
a cada sessão eu saio com a cabe-
ça cheia e penso onde posso aplicar 
isso. Não é só no trabalho, na minha 
vida pessoal e na minha pós-gradua-
ção também”, afirma. 

Enfermeira aproveita 
sessões sorteadas no 
Dia Internacional da Mulher

A enfermeira Juliana Borcato (esq.) e a treinadora 
de coaching Cirlene Venturini
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Orlando Furlan lança livro sobre atitudes

EDITAL GGBS 

Reitor José Tadeu Jorge prestigia lançamento do livro.

 A atitude de participar do Edital do Gru-
po Gestor de Benefícios (GGBS) para au-
xílio a projetos, em 2014, proporcionou a 
realização de um sonho a Orlando Carlos 
Furlan, assistente técnico de Direção do Ins-
tituto de Economia (IE): a publicação do li-
vro Atitude Vencedora faz toda a diferença. 
Consumidor de literaturas diversificadas, em 
17 de abril, no auditório do IE, foi ele quem 
deu os autógrafos ao lançar sua primeira 
obra literária. A cerimônia de lançamento 
contou com a presença de amigos, paren-
tes e personalidades da Universidade, entre 
elas o reitor José Tadeu Jorge. 
 Furlan introduz o leitor no tema logo nas 
primeiras linhas ao descrever a vida como a 
soma das decisões diárias do ser humano. 
Em seguida, argumenta que é primordial 
o valor de escolher a atitude correta para 
decidir os ditames existenciais, pessoais, 
familiares e profissionais. “Atitude pode ser 
não ser tudo, mas faz a diferença”, enfati-
za, ao dar indícios da leitura proposta ao 
longo das quase 150 páginas seguintes, 
nas quais, além de refletir sobre o tema, o 
autor oferece ao leitor alguns passos para 
escolher atitudes em prol de suas conquis-
tas tanto no campo profissional quanto so-
cial.  “Para mim, a atitude é a força motriz 
da vida de qualquer pessoa. Ela tem poder 
de ser melhor amiga ou pior inimiga. Em 
minha trajetória, percebo que ela pode ofe-
recer resultados extraordinários ou muito 
negativos”, inicia Furlan.
 Resultados os quais Furlan experimentou 
na prática, desde que se inseriu, ainda ado-
lescente, no mundo do trabalho. Na estrada 
profissional, ao receber convites promisso-
res aos quais seus colegas estavam tecnica-
mente capacitados, passou a indagar sobre 
a escolha por seu nome e refletir sobre a 
forma como as pessoas ao seu redor se re-
lacionavam com o trabalho. Percebeu que, 
mesmo reconhecidos pela competência, 
alguns colegas não eram convidados a as-
sumir os chamados cargos de confiança. “A 
resposta se revelava na atitude. Ela era o di-
ferencial para a escolha. Constatei rapida-
mente que pessoas com atitudes proativas, 
positivas, vencedoras tinham mais facilida-
de de crescer no ambiente profissional.Isso 
me levou a buscar literatura sobre o tema”.
Advogado, professor universitário especiali-
zado em gestão e estratégia de empresas 
pelo Instituto de Economia da Unicamp e 
agora escritor, Furlan enfatiza que a atitude 
deve superar as condições reinantes. “Não 
é a condição que faz com que eu reaja po-
sitiva e negativamente; é a atitude que faz 

diferença. Por exemplo, as pessoas com 
atitudes positivas encaram a vida de forma 
mais encorajadora, se relacionam melhor 
com os colegas e têm maneira diferente de 
enfrentar os desafios e obstáculos da vida.” 
Para ele, apesar de sofrer o mesmo im-
pacto que qualquer ser humano, a pessoa 
com atitude positiva encara as adversidades 
como oportunidades de crescimento.
 Furlan enfatiza que apesar de não subs-
tituir competência e experiência, a atitude 
é responsável por colocar um profissional 
em nível de excelência, pois muitas vezes 
o empregador prefere assumir riscos com 
profissionais menos experientes, mas com 
atitudes proativas, a ter de administrar cons-
tantes problemas de relacionamento em 
ambiente de trabalho gerados por atitudes 
negativas.“Há pequenos atos dos quais os 
profissionais não se dão conta, mas quem 
está ao redor enxerga. Pessoas muito críti-
cas, inflexíveis, com extrema dificuldade de 
compartilhar suas experiências e seus co-
nhecimentos estão fadadas à estagnação.”
 A dificuldade de muitas pessoas em per-
ceberem o todo levou o autor a elencar, no 
último capítulo, algumas escolhas importan-
tes para uma trajetória profissional e pessoal 
bem-sucedida. “Algumas pessoas têm mais 
facilidade para observar. A mudança, po-
rém, só virá com a avaliação das atitudes 
atuais, que é o primeiro passo. É preciso 
vigiar pensamentos, pois eles se tornarão 
nossa fala. A fala se torna hábito e nossos 
hábitos se tornarão nosso caráter”, orienta. 
 Ao assumir um compromisso de mudan-
ça, na opinião do autor, a pessoa retoma 
seu autocontrole antes de fazer uma decla-
ração. Uma sugestão dele é a anotação do 
que se pretende mudar e o acompanha-
mento diário de ações que levem à concre-
tização de tal plano de mudança de hábitos. 
Uma boa saída é confidenciar a alguém as 
vitórias e os percalços. Claro, alguém de 
fato confiável.
 Amparado pela literatura, Furlan conclui 
a conversa com uma história de pai e filho 
em que os dois personagens fazem um pac-
to de passar uma semana sem falar mal de 
alguém. Para lutar contra esse “mau hábito”, 
decidem tirar o relógio do punho esquerdo 
para o direito cada vez que o praticassem. 

À noite, ao se questionarem, assumem um 
ao outro terem feito a mudança várias vezes 
ao dia, porém, a partir desta constatação, 
passam a vigiar diariamente para reduzir 
a mudança do relógio.“Preciso pensar que 
posso mudar, fazer algo novo diariamente. 
Vivendo um dia de cada vez e mudando 
meu padrão de pensamento. Desenvolver 
bons hábitos. Esta é a forma como me ali-
mento; se eu me alimentar de boas semen-
tes, frutos geminarão a seu tempo. Enfim, é 
preciso lembrar diariamente que as escolhas 
são nossas”, reflete. 
 A escrita foi fundamental para Furlan ven-
cer um momento de adversidades, às quais 
ele, quase a esmorecer, decidiu responder 
com a literatura. “Tomei conhecimento do 
edital e, como desejava publicar este livro, 
encontrei nessa atividade de escritor uma 
forma não somente de vê-lo publicado, mas 
de desviar meus pensamentos para coisas 
boas. O edital surgiu num momento certo, e 
eu tive a atitude de reagir e publicar”, rema-
ta.

Serviço
• Livro Atitude Vencedora faz toda a dife-

rença
• Autor: Orlando Furlan
• Edição: Grupo Gestor de Benefícios So-

ciais (GGBS), Instituto de Economia e 
Universidade Estadual de Campinas

• Páginas: 160

GGBS lança novo Edital
 Conforme deliberação do seu Con-
selho de Orientação, o GGBS publica 
novo edital visando o recebimento de 
propostas, com ações vinculadas à Uni-
camp, para o período de agosto-novem-
bro/2015.
 As propostas deverão ser encaminha-
das até 26/06/2015, pelo site do GGBS. 
 Acesse www.ggbs.gr.unicamp.br e 
confira mais informações.

Revisão de hábitos pode decidir 
ditames existenciais, pessoais, 
familiares e profissionais

COMUNICADO
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