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uem nunca foi ao “mercado” com 
dinheiro colorido e teve de apre-

sentar o resultado à professora? Há muitas 
formas de ensinar a somar, mas também 
há muitas formas de ensinar que algumas 
somas podem subtrair principalmente no 
que tange ao poder aquisitivo. Por meio de 
atividades lúdicas, a criança pode compre-
ender que adquirir, em muitos casos, pode 
ser sinônimo de perder ou vice-versa. Cri-
anças mais conscientes podem vir a ser 
adultos menos endividados, e esta ex-
pectativa chamou a atenção do Serviço 
Social do GGBS. A partir deste mês, a 
equipe do Programa de Autonomia Finan-
ceira (Proaf) desenvolve atividades com 
escolares de 9 a 14 anos do Projeto de 
Integração e Desenvolvimento da Criança 
e do Adolescente (Prodecad), da Diretoria 
de Ensino (Dedic) da Unicamp, com o 
objetivo de promover educação financeira. 
“O intuito do Proaf não é oferecer uma 
receita de como evitar o endividamento, 
mas levar o servidor a refletir, consideran-
do que devemos compreender o endivida-
mento como um fenômeno que perpassa 
por questões de ordem econômica, social, 
cultural e emocional. No caso das crian-
ças, vamos tentar trabalhar com preven-
ção”, declara Camila Ferreira, assistente 
social do GGBS.

 Se os antigos dizem que a educação 
vem do berço, o comportamento finan-
ceiro pode ser trabalhado na escola. E por 
que não? Muitas famílias resistem em 
abordar o tema nesta faixa etária, mas 
para isso existe o lúdico. “Quanto mais 
cedo começar a trabalhar a educação 
financeira, menor o risco de endivida-
mento”, diz a assistente social do GGBS 
Camila Ferreira. Ela explica que a ideia de 
desenvolver as atividades com alunos sur-
giu de uma demanda do Proaf no GGBS, 
onde alguns pais estão entre os servidores 
atendidos, já que o programa promove 
atividades de educação financeira para os 

servidores da Universidade. A atenção se 
dá por meio de oficinas e atendimentos 
individualizados, com orientações ofereci-
das por uma equipe multidisciplinar forma-
da por assistentes sociais, psicólogo e eco-
nomista. “Muitas vezes, o orçamento fami-
liar está condicionado às exigências dos 
filhos. E o endividamento chega a condi-
ções muito sérias de comprometimento da 
renda familiar”, acentua. 

 Frutos de uma geração em grande parte 
já adepta da cultura da ostentação, onde o 
verbo ter é conjugado sem discernimento, 
crianças e adolescentes são seduzidos pelo 
brilho da tecnologia hightech e levados a 
se dobrar diante do apelo social e cultural. 
Camila lembra que contra o discurso que 

pode ser explorado na escola ou até mes-
mo em casa, há canais de TV lembrando o 
tempo todo que consumir é sinônimo de 
status. “As propagandas invadem a casa, e 
a criança sugere aos pais que comprem 
determinada marca de carro, por exemplo. 
E os pais muitas vezes já estão também 
seduzidos por essa cultura.”

 No Prodecad, segundo a assistente so-
cial, o lúdico já tem contribuído bastante 
para o consumo consciente, pois as crian-
ças são estimuladas, entre outras ações, a 
construir seus próprios brinquedos. Os tra-
balhos têm apoio da diretora do Prodecad, 
Fátima Ferreira, e a coordenadora peda-
gógica Juscelina Umbelina da Silva.

 Numa primeira etapa, a equipe do Proaf 
trabalhou com professores do Prodecad, 
segundo a assistente social do GGBS Ca-
mila Ferreira. As atividades tiveram colabo-
ração da advogada e mãe de uma aluna 
do sistema educativo Raquel Ribeiro. A 
preocupação com os filhos fez com que Ra-
quel desenvolvesse um projeto para cons-
cientizar os educadores para que tenham 
instrumentos para orientar as crianças. A 
equipe do Proaf em parceria com Raquel 
trabalhou com rodas de conversa nas quais 
são estimuladas reflexões a respeito do 
consumismo, da educação financeira e do 
consumismo infantil.
.

 Muitas vezes, a palavra “não“ pesa muito 
mais ao pai ou à mãe do que ao filho. A 
cultura da compensação pela ausência, na 
sociedade moderna, impede que os pais 
trabalhem a tolerância dos filhos, na opinião 
de Camila. “São assuntos complexos, que 
precisam ser abordados com muito cuidado, 
porque nossa intenção não é culpar, mas, 
como disse, prevenir”. 

 A educação financeira infantil está inserida 
na relação de dez tarefas prioritárias do 
Planejamento Estratégico do GGBS. Camila 
explica que nem todas as pessoas que 
procuram o Proaf estão endividadas, pois 
muitas querem justamente orientação para não 
chegar a situações graves. Durante o trabalho 
com os alunos, a equipe pretende promover 
rodas de conversa com os pais, mensalmente.

 Além da parceria com o Dedic, o progra-
ma também atua em parceria com a DGRH 
no Programa de Preparação para Aposenta-
doria (PPA) e no Programa Ingresso. Recen-
temente, também desenvolveu a primeira 
oficina de educação financeira no Programa 
UniversIDADE, voltado a pessoas acima de 
50 anos. 
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Pais acreditam que 
a frustração é 

irreversível

Raquel Ribeiro e Camila Ferreira:
conversa com educadores
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2  Aposentadoria: história de Osmar e Elenir

6  Saúde: artigo aborda gordura no cérebro

7  Simtec, Sest/Senat, VI Volta da Unicamp

8  Educação Financeira Infantil: Proaf na escola
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EDITORIAL

Aposentadoria não é o fim
Enfim, em casa. Mas sem se render ao 

ócio e muito menos aceitar o adjetivo 
“inativo”. Com a aposentadoria, o casal 
Osmar e Elenir alia o merecido descanso 
a atividades periódicas. Ele, aposentado 
desde março deste ano, realiza serviços em 
benefício próprio, enquanto Elenir, em casa 
desde outubro de 2014, ministra aulas de 
pintura. Com os filhos, Flávio e Fernando, 
já adultos e graduados, sobra tempo para 
viagens e passeios locais a dois.

Início
Osmar Pires já era um jovem trabalhador 

de 18 anos quando conheceu Elenir Apare-
cida Baggio Pires, aos 14 anos, na escola. 
Naquela época, já havia abandonado 
a farda do Círculo de Amigos do Menor 
Patrulheiro de Campinas e iniciava sua tra-
jetória na área de informática da Diretoria 
Geral de Recursos Humanos (DGRH). 

Se hoje tudo pode ser resolvido por e-mail 
ou bate-papos, na década de 1980, os 
dados da Unicamp eram enviados por fita 
magnética, a bordo de um veículo da Via-
ção Cometa, para o Serviço de Processa-
mento de Dados e o Escritório da Unicamp 
em São Paulo, conforme Pires. 

Meio
Pires orgulha-se, aos 56 anos, ao recor-

dar o encontro com o PDP10 (computador 
de muito grande porte), no início da década 
de 1980, e também o prenúncio de que 
um dia qualquer colaborador da Unicamp 
acessaria seu contracheque e outros dados 
em qualquer máquina ou dispositivo. Era 
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 A reorganização da área de benefícios, no 
formato GGBS, teve seu início em 2006. Um 
dos desafios então colocados era o de inovar a 
gestão dos chamados, na classificação da ciên-
cia administrativa, benefícios espontâneos, defi-
nidos na literatura técnica como aqueles em que 
não há obrigação legal, mas possuem relevân-
cia ímpar no desenvolvimento das organizações. 
O desafio da inovação é permanente. Assim, o 
Planejamento estratégico – Planes – torna-se 
etapa incondicional. E, de forma concomitan-
te, projetos vão surgindo. É o caso do proje-
to em início “Pense em quem pensa por mim”, 
com conteúdo de saúde, do qual o GGBS tem 
o privilégio de ser parceiro. Informações nesta 
edição. E há muitos outros projetos.  
 Desde 2011, visando ampliar o alcance do 
apoio a projetos relacionados à Missão Insti-
tucional que lhe é prevista, o GGBS passou a 
publicar, para nossa comunidade, editais de 
chamada a projetos, programas ou ações des-
tinadas ao público interno, mas com alcance 
externo. Desde então, incluindo o mais recente 
edital, mais de uma centena de projetos recebe-
ram apoio em significativo valor financeiro. Isso 
após os conselheiros do GGBS terem emitido 
pareceres sobre os projetos e ainda deliberarem 
sobre os mesmos em reunião plena do Conse-
lho. 
 No final de julho, em reunião que contou 
com a presença do reitor da Unicamp, José 
Tadeu Jorge, foram anunciados os 30 projetos 
contemplados. A pluralidade e o lado interes-
sante de cada um dos projetos foram destaca-
dos pelo reitor, exemplificando por meio de qua-
tro dos projetos aprovados. Pois bem, ao mesmo 
tempo em que se vai consolidando uma nova di-
nâmica, com análise abrangente e transparente, 
evidencia-se uma competência, em nossos qua-
dros, a preocupação com a melhoria da quali-
dade de vida, vinculados a questões de saúde, 
resgate da memória de segmentos da Unicamp, 
publicações, oferta de cursos. Evidencia-se tam-
bém, nos projetos, uma visão que aponta para 
o desenvolvimento acadêmico e tecnológico a 
serviço dessa importante melhoria. 
 Assim, além de inovar no formato, é visível 
o incentivo motivador. E o alcance interno é o 
mais universal possível. Afinal, praticamente 
todas as unidades e órgãos foram alcançados, 
de alguma forma, por projetos e ações apoia-
dos pelo sistema de editais. Em dezembro, um 
workshop mostrará essa pluralidade e seus re-
sultados. Desde já, a comunidade está convi-
dada para conhecer os resultados. Certamente 
muito positivos.

Planes, sistema de editais, 
novos projetos
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Expediente

mentira? Quem hoje não precisa acessar 
a página Vida Funcional da Unicamp no 
meio de um caminho?

Pode-se dizer que Pires e a tecnologia 
amadureceram juntos, daí a facilidade em 
falar sobre desenvolvimento tecnológico, 
especialmente na Unicamp. Revela-se um 
memorialista, já que esteve ao lado de 
personagens responsáveis pela história 
bem-sucedida de uma das melhores uni-
versidades do País. 

Aos 52 anos, Elenir dedica-se ao ar-
tesanato e hoje transmite tudo o quanto 
aprendeu a seus alunos, em casa. Para 
ela, a aposentadoria, apesar das saudades 
dos colegas, foi um refrigério, pois durante 
algum tempo, esteve com a saúde frágil. 

O convívio com os bebês na creche 
da área de saúde, quando ingressou em 
1986, durou oito anos, até que a técnica 
de enfermagem se transferiu para a Cen-
tral de Material do Centro de Saúde da 
Comunidade. 

Continuidade
Após interromper a trajetória, em 2011, 

para tratamento de um câncer, Elenir pas-
sou a sonhar com flexibilidade e autonomia 
para administrar seu tempo. 

Apesar de todos os benefícios que o mundo 
do trabalho proporciona, voltar para ele, 
somente para matar saudades dos amigos. 
“Sinto falta das colegas de trabalho, mas hoje 
quero me dedicar ao artesanato e à família”, 
remata. Até porque o fim de uma etapa é o 
início de outra e a continuidade da vida. 

COMUNIDADE EM FOCO
N

athani M
ota

Elenir & Osmar
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Elenir & Osmar

GGBS contempla 30 projetos em edital

Em cerimônia com o reitor José Tadeu 
Jorge, em 23 de julho, o Grupo Gestor de 
Benefícios Sociais (GGBS) divulgou os 30 
projetos selecionados pelo Edital de 2015. 
A sétima edição do Edital recebeu 97 
projetos e teve 83 proponentes, o maior 
número até então (veja lista ao lado). 

Segundo o reitor José Tadeu Jorge, o 
edital contempla o papel do GGBS em 
pensar na área de recursos humanos e 
de benefícios de uma maneira diferente, 
que foge dos padrões clássicos. “A ideia 
dos editais vem nessa linha de sair do 
papel tradicional da área do benefício 
ao estimular ideias que permitam novas 
ações na vida da universidade”, afirmou. 

O GGBS teve início em 2006 e realiza 
os editais desde 2011. O coordenador 
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do GBBS, Edison Cardoso Lins, afirmou 
durante evento que o principal objetivo 
do grupo é aprimorar o funcionamento 
e o gerenciamento dos Editais para que 
mais servidores da Unicamp sejam be-
neficiados. Para o diretor administrativo 
e financeiro do GGBS, Ricardo Trainotti, 
é impossível mensurar quantas pessoas 
são atingidas pelo Edital. “Eu arrisco dizer 
que virtualmente todos os funcionários da 
universidade foram atingidos por esses 
projetos em algum momento”, disse. 

José Tadeu Jorge também destacou 
o reconhecimento de diversas áreas do 
conhecimento que é permitido a partir 
do edital. “Há projetos que abrangem 
aspectos e perspectivas distintas e análises 
de situações na universidade. Certamente, 
esses projetos têm extrema riqueza e con-
templam todo o leque de entendimentos 
e opiniões das pessoas que compõem a 
universidade”.

Em sétima edição, grupo 
recebe 97 propostas

N
athani M

ota

 Edison Cardoso Lins e José Tadeu Jorge em evento de divulgação do Edital 2015

• Livro de Memórias
• Educação Física na Educação Infantil
• Atendimento Inicial às Urgências e Emergências 

no Ambiente Escolar
• Oficinas Culturais
• Domingo no Lago - Manhãs com Arte Especial  

Outubro – Mês Das Crianças
• Parceria Entre o Espaço Cultural Casa do Lago e o 

Cpqba/Unicamp
• Pintando a Cultura Brasileira: A Infância  

Retratada Em Romero Britto e Ivan Cruz
• Livro “Atividade Física – Saúde – Qualidade de  

Vida: Pesquisas e Relatos de  Experiências”
• Livro Eletrônico “Desenvolva o Pensamento Ló-

gico e Sua Criatividade Criando Aplicativos Para 
Celulares Utilizando o App Inventor”

• Encontro de Integração Corporativa dos  
Colaboradores da DGA

• Projeto Piloto No Restaurante da Saturnino
• Fórum/Palestra com Temas Relacionados ao So-

frimento Psíquico no Trabalho
• 1ª Edição do INTEGRAFOP
• Ciclos de Palestras para Funcionários do Depto de 

Biologia Estrutural e Funcional
• Desenvolvimento de Ações Motivacionais, Cul-

turais e Desportivas para Promoção de Quali-
dade de Vida dos Colaboradores do Caism

• Vivências Culturais
• Degustação: A Cultura e a Comida da Índia a 

Partir de Sessões de Cinema e Oficinas Culinárias
• Oficinas Musicais Permanentes “Música no Prode-

cad”
• Oficina de Origami Modular
• IV Evento Setembro Azul da Unicamp
• Oficinas de Comunicação Alternativa e Aumenta-

da, Narração de Histórias e Programação Com-
putacional por Crianças

• Recepção aos Ingressantes e Homenagem aos 
Aposentados da FE - Unicamp 2015

• Livro “Liderança: Uma Escolha de Atitude”
• Jornada de Enfermagem em Urgência e Emer-

gência do HC Unicamp
• Revista “Saberes Universitários”
• Mobilização Pró-Saúde da População Negra
• Palestras e Oficinas Oferecidas pelo Sesi
• Curso / Utilização de Bicicletas
• Material Didático Sobre Obesidade
• Publicação Eletrônica “A Prática na  Percepção 

dos Elementos Musicais”
• Apresentações Culturais No Ambiente Da Biblio-

teca Central Cesar Lattes
• Corrida para Docentes e Funcionários das Unida-

des Cotil, FCA, FT e Planta Física

Resultados
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Gestão de Benefícios

Perto de completar dez anos de cria-
ção, o Grupo Gestor de Benefícios Sociais 
(GGBS) da Unicamp traça seu Planeja-
mento Estratégico para os próximos três 
anos.Inserido no denominado G4 – grupo 
dos quatro órgãos que tratam de gestão de 
pessoas na Unicamp, que inclui também 
a Diretoria Geral de Recursos Humanos 
(DGRH),o Centro de Saúde da Comunida-
de (Cecom) e a Agência para a Formação 
Profissional da Unicamp (AFPU) –, o órgão 
elenca entre as dez tarefas prioritárias 
para este triênio a revisão das parcerias; 
o desenvolvimento de um novo sistema de 
consignações; a restauração do conselho 
do Programa de Apoio ao Servidor Estu-
dante (ProSeres); a inclusão do módulo  
de educação financeira infantil dentro do 
Programa de Autonomia Financeira (Proaf) 
e o fortalecimento com órgãos do G4 (lista 
completa de tarefas na página 5).

Algumas das ações anunciadas já 
despontam aos olhos dos usuários, mas, 
de acordo com o coordenador do órgão, 
Edison Cardoso Lins, o Planes contribui 
para aprimorar um processo que já apre-
senta avanços importantes resultantes de 
quase dez anos de trabalho. O principal 
resultado das oficinas, na opinião do coor-
denador, é o balanço positivo do que já é 
feito, sob a ótica do alcance e do impacto 
que provoca tanto no grupo gerencial 
quanto no compartilhamento com unida-
des e órgãos da Universidade. “O Planes 
é traçado a partir da missão principal do 
GGBS, que é a concessão de benefícios 
espontâneos, os quais não são legalmen-
te obrigatórios, mas a Unicamp oferece 
como forma de melhorar a qualidade de 
vida dos servidores”, declara. A proposta 
é ouvir a comunidade por meio de meca-
nismos de interação, segundo Lins.

GGBS traça planos para próximos três anos

Em reunião do Conselho Orientador 
do grupo para apresentação das metas, 
realizada em abril deste ano, a professora 
Teresa Atvars ressaltou que é importante 
cada órgão se enxergar dentro do pro-
cesso de qualificação por meio do qual 
a Universidade entrega profissionais bem 
capacitados à sociedade. “É preciso pensar 
de que forma o GGBS deve trabalhar para 
que a Unicamp entregue para a sociedade 
pessoas bem formadas”, disse Teresa. 

Muitos dos benefícios administrados 
pelo GGBS são conhecidos, mas, segun-
do o diretor financeiro do órgão, Ricardo 
Trainotti, há serviços, como auxílio-
-funeral,acompanhamento psicológico, 
orientação para autonomia financeira, 
que muitos colaboradores desconhecem, 
apesar das frequentes divulgações. A re-
formulação da área de comunicação, em 
andamento, pode melhorar a interlocução 
entre os usuários e o grupo gerencial, ao dar 
maior visibilidade aos serviços disponíveis 
à comunidade, conforme disse Trainotti, 
durante a apresentação das metas.Para 
cumprimento desta tarefa, estão em pro-
dução um Manual de Serviços e um vídeo 
institucional do grupo.

Para o chefe de Gabinete da Unicamp, 
Paulo Cesar Montagner, é importante 
que o papel do GGBS avance para uma 
abrangência geral dos servidores. Após 
a apresentação, ele destacou o trabalho 
que o órgão já desenvolve e pontuou a 
necessidade de reestruturação da central 
de atendimento e o trabalho de educação 
financeira nas escolas.

As oficinas do Planes GGBS contaram 
com orientação da pró-reitora de Desen-
volvimento Universitário (PRDU) da Uni-
camp, professora Teresa Atvars, e tiveram 

como facilitadores os próprios membros 
do grupo gerencial do órgão.

Ações atendem todos  
os servidores

Entre as ações bem-sucedidas nestes 
dez anos da Portaria, o coordenador do 
GGBS, Edison Cardoso Lins, destaca a 
concessão de auxílio-alimentação como 
uma das mais abrangentes por alcançar 
todos os colaboradores (funcionários e 
docentes),em conexão com a DGRH. Os 
planos de saúde, odontologia, e em con-
dições de custo diferenciadas, segundo 
Lins, alcançam cerca de 10 mil vidas. Ele 
também ressalta o apoio a projetos de 
unidades e órgãos da Unicamp pelo Edital 
anual e pelo ProSeres, em perspectiva de 
desenvolvimento educacional e eventos 
diversos para motivação e integração 
profissional. O Simpósio de Profissionais 
da Unicamp, com periodicidade bianual, 
é um evento pioneiro no cenário das 
universidades públicas brasileiras, no que 
diz respeito à divulgação de produções de 
autoria de funcionários.

No que se refere aos planos de saúde 
e odontológicos, o papel do Programa de 
Assistência à Saúde do Servidor (PASS)vai 
além da intermediação da contratação do 

Selma Aparecida Silva Cesário
Gerente do Serviço Social

“A integração nas oficinas fez com que 
cada gerente compreendesse onde sua 
área pretende chegar. Importante ter o 

olhar do outro.”

Jessé Targino da Silva
Diretor do Posto GGBS/HC e do RH do órgão

“Quando planejamos, torna-se possível 
estabelecer as prioridades, além de pre-

ver os riscos e poder minimizá-los.”

Armando Comunnale Júnior
Diretor de Programas e Projetos

“Para a área de Programas e Projetos do GGBS, o 
Planes é de suma importância, pois é através dele 

que podemos definir metas e prioridades para 
atender cada vez mais e com qualidade todos os 

funcionários e docentes da Unicamp.”
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- Revisão das parcerias
  - Redefinição dos critérios para credenciamento
 - Avaliação periódica das parcerias
 - Melhorar a divulgação das parcerias

- Atendimento / Protocolo
 - Centralizar atendimento telefônico
 - Homogeneizar o atendimento
 - Recompor equipe de atendimento

- Comunicação
 - Contratação de um profissional
 - Aprimoramento do boletim
 - Elaboração de manual de serviços
 - Revisão da identidade visual do site GGBS
 - Melhorar divulgação de eventos/ações
 - Produção de vídeo institucional

- Novo sistema de consignados
 Desenvolver um novo sistema informatizado de 

consignação possibilitará mais agilidade ao pro-
cesso de averbação, reforçando a segurança dos 
sistemas e a confiabilidade das informações. O 
novo sistema também ofecererá aos funcionários 
um maior acesso às informações sobre os seus con-
tratos com consignação (ativos e encerrados).

- Atualização da portaria e restauração do 
conselho do ProSeres

 A portaria do programa deverá passar por uma 
revisão/atualização, com propostas de  melhorias 
para ampliar o alcance do ProSeres tanto no ofe-
recimento de novos cursos e parcerias quanto no 
público a que se destina. Um novo conselho será 
nomeado e deverá ser mais atuante.

- Incluir módulo de educação financeira infan-
til no Proaf

 Oferta de módulo de educação financeira para 

crianças matriculadas no Prodecad, administrado 
pela Diretoria de Educação Infantil (Dedic) da 
Unicamp. Esta frente envolve alunos, professores 
e responsáveis.

- Atualizar / Fortalecer relação com Órgãos 
do G4

 Ampliar e reforçar ações conjuntas com DGRH, Ce-
com e AFPU.

- Reativar Programa de Banco de Oportuni-
dades e Empreendedorismo

 O Programa Banco de Oportunidades deve ser 
revisto e atualizado para, então, ser novamente 
disponibilizado aos funcionários. O objetivo do pro-
grama será disponibilizar espaço para que funcio-
nários ofereçam serviços e/ou demandas, criando 
oportunidades de complementação de renda.

- Lançamento do Programa Profissionais que 
Inspiram

 Deverá ser criado um espaço de debate de temas 
específicos, com a participação da comunidade, 
privilegiando a troca de experiências entre os par-
ticipantes. Trata-se de um complemento aos pro-
gramas existentes como Proseres, Redescobrindo, 
Banco de Oportunidades e Proaf.

- Lançamento do Programa Redescobrindo
 Mantém servidores aposentados atendidos pelo 

GGBS informados sobre direitos, programas e ser-
viços públicos, promovendo autonomia ao aposen-
tado. A equipe também encaminha os funcionários 
para projetos da Unicamp como o UniversIdade.

- Orçamento e Finanças
 - Divisão orçamentária
 - Redução de gastos com telefonia
 - Redução de gastos com transporte

plano. Cabem ao GGBS também a análi-
se de relatórios da Unimed e a aprovação 
de indicações de serviços domiciliares.
Diante disso, uma das propostas para os 
próximos anos é contar com profissionais 
do Centro de Saúde da Comunidade 
(Cecom) para análise dos relatórios e tam-
bém para a indicação de atendimentos.
Esta cooperação faz parte da proposta de 
fortalecimento das ações em parceria com 
os órgãos do G4. 

Alguns projetos já são compartilhados 
no G4, entre eles o desenvolvimento de 
novo sistema de consignação do GGBS 
e algumas atividades no Programa de 
Pré-Aposentadoria (PPA) com a Diretoria 
Geral de Recursos Humanos. Em pauta 
está também a retomada das homenagens 
aos servidores aposentados.

Dentro do projeto de apoiar a forma-
ção de colaboradores, o GGBS e a AFPU 
redefinem a parceria na administração de 
solicitações de apoio para participação 
em feiras, congressos, simpósios, entre 
outros. A proposta é que estas atuações 
externas sejam veiculadas à participação 
dos servidores no Simpósio de Funcioná-
rios, no Prêmio Paepe e, quando pertinen-
tes, replicadas em unidades e órgãos da 
Universidade.

Genesio Jatobá
Gerente do Posto do GGBS em Limeira

“O posto de Limeira foi criado com o objetivo de 
facilitar e aproximar o acesso dos servidores dos 

campi do município aos serviços e programas dis-
ponibilizados pelo órgão. O Planes é de extrema 

importância para melhorar este atendimento.”

José Rodrigues de Oliveira
Diretor da área de Desenvolvimento 

“No grupo, cuido da viabilização de sonhos, 
ao buscar parceiros para que profissionais da 

Universidade desenvolvam seus projetos de vida. 
O Planes vem nortear as ações para que estes 

sonhos se realizem.” 

Ricardo Trainotti
Diretor Administrativo e Financeiro

“O Planes foi elaborado dentro da missão do 
GGBS, que é promover a integração e o bem-

-estar daqueles que buscam e utilizam a linha de 
Benefícios Espontâneos e dos participantes dos 

Programas Especiais.”

Planejamento Estratégico 
2015-2016

Teresa Atvars, Montagner e Lins: dez anos de benefícios espontâneos

PLANES - PLANEJAMENTO  ESTRATÉGICO
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Estudos abordam efeitos da gordura no cérebro

6 SAÚDE

 Artigo publicado na edição 010 da Re-
vista “Na Lagoa” por profissionais orien-
tados pelo neurologista Li Li Min mostra 
como o consumo de alimentos hipercaló-
ricos descompensa o sistema cerebral. O 
exagero ao provar dessas chamadas “de-
lícias” facilita o risco de depressão, Alzhei-
mer e Acidente Vascular Cerebral (AVC). 
Nesta edição, o GGBS publica um resu-
mo da matéria publicada originalmente na 
revista em dezembro de 2014 e assinada 
pelos redatores Germanna Lima Righeto, 
Marilisa de Melo Freire Rossilho, Renata 
Nascimento, Rodrigo Oliveira Andrade, 
Romina Cácia e Tatiana Venancio.
 De acordo com os autores, em 2008, a 
Organização Mundial da Saúde (OMS) in-
dicava que cerca de 1,5 bilhão de adultos 
apresentavam sobrepeso e, destes, mais 
de 200 milhões de homens e aproxima-
damente 300 milhões de mulheres eram 
obesos.
 Conforme dados do Instituto Brasileiro 
de Geografia e Estatísti ca (IBGE), no Bra-
sil, pouco mais de 50% dos homens com 
mais de 20 anos estão acima do peso, e 
entre as mulheres, o número chega a 48%. 
As por centagens de obesos no Brasil são 
12,4%, entre os homens, e 16,9%, entre 
as mulheres, de acordo com a publicação. 
 Numa declaração aos redatores, o mé-
dico Lício Velloso, pesquisador e coorde-
nador de estudos sobre doenças metabóli-
cas do Laboratório de Sinalização Celular 
da Universidade Estadual de Campinas 
(Unicamp), aponta duas causas para a 
questão: “As pessoas têm procurado cada 
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vez mais atividades profissionais seden-
tárias. Todos querem trabalhar com o cé-
rebro, ganhar bem e fazer menos esforço 
físico. Além disso, nosso padrão alimentar 
mudou e passamos a incorporar o padrão 
norte-americano”, explica.
 Algumas pessoas, quando expostas a 
dietas hipercalóricas, perdem gradativa-
mente o controle neural e passam a consu-
mir mais calorias do que gastam, tornando-
-se obesas com o decorrer do tempo. Os 
redatores explicam que as gorduras satura-
das agem no sistema nervoso central, numa 
região que controla a fome e o gasto de 
energia: o hipotálamo. “O acúmulo dessas 
gorduras no corpo provoca uma inflama-
ção que afeta os neurônios da região. Se a 
inflamação persistir pode resultar na morte 

das células nervosas. Quando isso ocorre, 
há desequilíbrio das populações de neurô-
nios no hipotálamo que regulam a vontade 
de comer e o gasto de energia”, relatam.
 
Depressão
 A relação entre o consumo de alimentos 
gordurosos e a depressão foi constatada 
em uma pesquisa recente realizada pela 
Universidad de Las Palmas de Gran Cana-
ria e pela Universidad de Navarra, ambas 
na Espanha, e coordenada pela doutora 
em medicina preventiva Almueda Sanchez-
-Villegas. Foram estudadas 8.964 pessoas 
durante seis anos. Indivíduos que se ali-
mentavam com comida fast-food tinham 
51% de risco de desenvolver depressão em 
relação àqueles que não comiam.

Complicações
 Além da inflamação no hipotálamo, a 
obesidade pode gerar outras complica-
ções de saúde e é comumente associada 
a outras doenças como diabetes, hiperten-
são arterial, arteriosclerose e esteatose he-
pática (acúmulo de gordura no fígado que 
pode gerar cirrose e até câncer do órgão). 
A ingestão demasiada de gordura pode 
também ser responsável por Mal de Alzhei-
mer, doença degenerativa do sistema ner-
voso caracterizada por perda de memória, 
e Acidente Vascular Cerebral (AVC), que 
provoca um óbito a cada seis segundos no 
mundo, de acordo com a OMS.

Matéria originalmente publicada na edição 010 da Revista “Na 
Lagoa” (páginas 40 e 42). A versão completa pode ser conferida em                                    
www.revistanalagoa.com 

 Um livro de lançamento recente. A 
experiência nele relatada, extraída da 
vida real, traz ensinamento e esperan-
ça. Prefaciado pelo médico da Unicamp 
Paulo Eduardo Velho, o livro narra uma 
emocionante, e dolorida, trajetória. 
Desde as primeiras dores, o diagnóstico 
e o tratamento complexo. As situações 
relatadas nas páginas no livro fazem 
saber a importância de sempre cultivar-
mos o lado melhor da vida. Isso pode 
produzir uma reserva no momento da 
adversidade. 
 Uma coisa boa é a amizade, em es-
pecial as construídas no cotidiano pro-
fissional, ou no ambiente corporativo (o 
autor trabalha numa grande multinacio-
nal da Região Metropolitana de Cam-

pinas), onde, por vezes, surgem situações 
nem sempre positivas ou esperadas.  E na 
hora do enfrentamento de situações difí-
ceis, como uma grave doença, caso narra-
do na obra aqui recomendada, as amiza-
des tornam-se elementos de grande ânimo.  
 No texto de apresentação, dr. Paulo 
Eduardo Velho diz que “as histórias não co-
meçaram no capítulo um nem acabam no 
último deles, mas elas mostram um pou-
co do que permitiu a Sebastião enfrentar 
o câncer e seu tratamento e nos motivam 
a, como ele fez, enraizar pela vida o que 
pode nos manter em pé nos dias difíceis, 
quando a chuva forte vem e quer derrubar 
a casa que construímos...”. É isso. Vale ler. 
É a dica. O GGBS está agendando uma 
palestra com o autor e protagonista desta 
grande aventura de superação, o Sebastião 
Molina Sanches, o “Tião”.

por Edison Lins

Livro: A vida vem em ondas
Autor: Sebastião Molina Sanches

Número de páginas: 224
Preço: R$ 39,90
Formato: 16X23

Distribuição: Pontes Editores 
e na internet

Dica de Leitura

D
ivulgação
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 Parte da programação do Unicamp Ano 50, o 
VI Simpósio de Profissionais da Unicamp (Simtec) 
destaca entre suas atividades uma homenagem a 
50 funcionários que contribuíram para a constru-
ção da Universidade. 
 O Simtec é uma das iniciativas conjuntas da 
Unicamp em que o servidor passa da ficha téc-
nica para o espaço dedicado ao nome do autor. 
Por meio de comunicação oral, pôsteres, mini-
cursos, palestras, oficinas e atividades culturais, 
ele transmite conhecimentos baseados em sua 
produção diária na Unicamp. Diante disso, a co-
missão organizadora, em cerimônia de abertura 
realizada em junho deste ano, anunciou a produ-
ção de uma publicação contendo a história bem-
-sucedida de 6 edições do evento, que se destaca 
por ser o único dentro de uma Universidade pú-
blica a evidenciar a produção de seus servidores 
e, por consequência, inserir o quadro técnico nas 
atividades-fim de pesquisa, ensino e extensão. 
Acompanhe as informações sobre o Simtec nas 
próximas edições e no site do GGBS. 

Simtec destaca 50 funcionários

Informativo GGBS - Agosto/2015

 

Futebol Solidário

Partida da 14º edição da Copa 
na sede do time Boca Juniors

Jessica N
ogueira

Copa GGBS tem início 
em 15 de agosto

Pretérito

 
O Serviço Social do Transporte (Sest) e o Serviço 
Nacional de Aprendizagem do Transporte (Senat) 
são os novos parceiros da Unicamp, por meio do 
GGBS. O contrato prevê a aplicação de valores 
especiais para procedimentos médicos e odonto-
lógicos e a utilização das áreas de lazer. Entre as 
especializações oferecidas estão nutrição, psico-
logia, fisioterapia e odontologia.
 As informações sobre tabelas de preços po-
dem ser consultadas com a equipe de Área de 
Atendimento do GGBS. Os valores constantes 
da tabela, porém, são referenciais e o total a ser 
cobrado pelos procedimentos depende de ava-
liação e orçamento fornecido pelos profissionais 
diretamente aos usuários.
 Para a utilização das áreas de lazer, o usuário 
deve pagar até o dia 10 mensalidades no valor 
de R$ 35. As carteirinhas – uma para lazer e outra 
para procedimentos – devem ser adquiridas pelo 
valor de R$ 8 cada uma. 
 Na área de capacitação, os usuários devem 
consultar os próprios serviços para obter informa-
ções sobre programas, calendários e valores de 
cursos disponíveis.

Parceria Sest/Senat

 A Copa GGBS de Futebol Socie-
ty chega à 15ª edição e recebe apoio 
do secretário municipal de Esportes da 
Prefeitura de Campinas, Dário Saadi. 
A abertura acontece em 15 de agos-
to, às 8 horas, na sede do time Boca 
Juniors, em Barão Geraldo. A cerimô-
nia de abertura é aberta ao público, já 
as partidas, estas estão reservadas aos 
atletas que a cada ano ampliam a lista 
de inscrições, segundo o diretor de Pro-
gramas e Projetos do GGBS, Armando 
Comunnalle Júnior. 
A Copa divide-se nas categorias vetera-
no (acima de 35 anos) e máster (acima 
de 40 anos) e integra toda a comunida-
de universitária, além de atrair pessoas 
da comunidade externa para acompa-
nhar as partidas. 
 Uma oportunidade de conhecer o 
colega além do ambiente oficial de tra-
balho, pois de acordo com Comunnalle 
Júnior, além de promover qualidade de 
vida, o campeonato acaba sendo palco 
de integração. As relações, muitas ve-
zes, vão além das quadras e acabam, 
segundo o diretor, em confraternização 
depois da missão de defender a equipe. 
A proposta de integração está na ideali-
zação do evento e nem mesmo a equipe 
organizadora, no início, imaginava que 

teria tantos anos de trabalho pela frente 
na organização de um encontro futebo-
lístico. “A Copa GGBS surgiu justamen-
te da ideia de promover a aproximação 
de funcionários, docentes e familiares, 
pois durante a competição, os partici-
pantes trazem as famílias para partici-
par”, declara. 

Hora de tirar a gravata
A tão sonhada ideia da democracia no 
esporte, em que qualquer ser humano 
tem o direito de mostrar que pode “ba-
ter uma bolinha”, se realiza no campe-
onato, que premia, mas não exclui.  Se-
gundo Comunnale, muitos se revelam 
boleiros de fim de semana, desde pro-
fissionais das unidades de ensino, área 
de saúde, administração, até represen-
tantes da Reitoria. 
E por falar em democracia, há somen-
te uma exigência para se incluir nesta 
festa: a doação de cestas básicas por 
parte das equipes. Momento em que 
é impossível andar pelo GGBS e não 
lembrar que é preciso estar em dia com 
a gentileza e a solidariedade, como na 
Campanha do Agasalho, que arreca-
dou quase 800 quilos de roupas. No 
caso da Copa, o futebol  alimentará fa-
mílias carentes atendidas por uma Or-
ganização Não Governamental (ONG) 
de Campinas. Até porque, já que “bola 
na trave não altera o placar”, melhor 
marcar vários gols em prol da vida. 

 As inscrições para a 6º edição da Volta da 
Unicamp serão iniciadas na primeira semana de 
setembro. A corrida, que ocorrerá no dia 18 de 
outubro, terá inscrições limitadas. A largada está 
prevista para a 8 horas, em frente da Faculdade 
de Educação Física. As palestras, que são parte 
da programação do evento, ocorrerão no dia 14 
de outubro, às 19 horas, no Ginásio Multidiscipli-
nar.  Mais informações no site:  
www.ggbs.gr.unicamp.br/voltadaunicamp

VI Volta da Unicamp

Presente

Futuro

Notas
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uem nunca foi ao “mercado” com 
dinheiro colorido e teve de apre-

sentar o resultado à professora? Há muitas 
formas de ensinar a somar, mas também 
há muitas formas de ensinar que algumas 
somas podem subtrair principalmente no 
que tange ao poder aquisitivo. Por meio de 
atividades lúdicas, a criança pode compre-
ender que adquirir, em muitos casos, pode 
ser sinônimo de perder ou vice-versa. Cri-
anças mais conscientes podem vir a ser 
adultos menos endividados, e esta ex-
pectativa chamou a atenção do Serviço 
Social do GGBS. A partir deste mês, a 
equipe do Programa de Autonomia Finan-
ceira (Proaf) desenvolve atividades com 
escolares de 9 a 14 anos do Projeto de 
Integração e Desenvolvimento da Criança 
e do Adolescente (Prodecad), da Diretoria 
de Ensino (Dedic) da Unicamp, com o 
objetivo de promover educação financeira. 
“O intuito do Proaf não é oferecer uma 
receita de como evitar o endividamento, 
mas levar o servidor a refletir, consideran-
do que devemos compreender o endivida-
mento como um fenômeno que perpassa 
por questões de ordem econômica, social, 
cultural e emocional. No caso das crian-
ças, vamos tentar trabalhar com preven-
ção”, declara Camila Ferreira, assistente 
social do GGBS.

 Se os antigos dizem que a educação 
vem do berço, o comportamento finan-
ceiro pode ser trabalhado na escola. E por 
que não? Muitas famílias resistem em 
abordar o tema nesta faixa etária, mas 
para isso existe o lúdico. “Quanto mais 
cedo começar a trabalhar a educação 
financeira, menor o risco de endivida-
mento”, diz a assistente social do GGBS 
Camila Ferreira. Ela explica que a ideia de 
desenvolver as atividades com alunos sur-
giu de uma demanda do Proaf no GGBS, 
onde alguns pais estão entre os servidores 
atendidos, já que o programa promove 
atividades de educação financeira para os 

servidores da Universidade. A atenção se 
dá por meio de oficinas e atendimentos 
individualizados, com orientações ofereci-
das por uma equipe multidisciplinar forma-
da por assistentes sociais, psicólogo e eco-
nomista. “Muitas vezes, o orçamento fami-
liar está condicionado às exigências dos 
filhos. E o endividamento chega a condi-
ções muito sérias de comprometimento da 
renda familiar”, acentua. 

 Frutos de uma geração em grande parte 
já adepta da cultura da ostentação, onde o 
verbo ter é conjugado sem discernimento, 
crianças e adolescentes são seduzidos pelo 
brilho da tecnologia hightech e levados a 
se dobrar diante do apelo social e cultural. 
Camila lembra que contra o discurso que 

pode ser explorado na escola ou até mes-
mo em casa, há canais de TV lembrando o 
tempo todo que consumir é sinônimo de 
status. “As propagandas invadem a casa, e 
a criança sugere aos pais que comprem 
determinada marca de carro, por exemplo. 
E os pais muitas vezes já estão também 
seduzidos por essa cultura.”

 No Prodecad, segundo a assistente so-
cial, o lúdico já tem contribuído bastante 
para o consumo consciente, pois as crian-
ças são estimuladas, entre outras ações, a 
construir seus próprios brinquedos. Os tra-
balhos têm apoio da diretora do Prodecad, 
Fátima Ferreira, e a coordenadora peda-
gógica Juscelina Umbelina da Silva.

 Numa primeira etapa, a equipe do Proaf 
trabalhou com professores do Prodecad, 
segundo a assistente social do GGBS Ca-
mila Ferreira. As atividades tiveram colabo-
ração da advogada e mãe de uma aluna 
do sistema educativo Raquel Ribeiro. A 
preocupação com os filhos fez com que Ra-
quel desenvolvesse um projeto para cons-
cientizar os educadores para que tenham 
instrumentos para orientar as crianças. A 
equipe do Proaf em parceria com Raquel 
trabalhou com rodas de conversa nas quais 
são estimuladas reflexões a respeito do 
consumismo, da educação financeira e do 
consumismo infantil.
.

 Muitas vezes, a palavra “não“ pesa muito 
mais ao pai ou à mãe do que ao filho. A 
cultura da compensação pela ausência, na 
sociedade moderna, impede que os pais 
trabalhem a tolerância dos filhos, na opinião 
de Camila. “São assuntos complexos, que 
precisam ser abordados com muito cuidado, 
porque nossa intenção não é culpar, mas, 
como disse, prevenir”. 

 A educação financeira infantil está inserida 
na relação de dez tarefas prioritárias do 
Planejamento Estratégico do GGBS. Camila 
explica que nem todas as pessoas que 
procuram o Proaf estão endividadas, pois 
muitas querem justamente orientação para não 
chegar a situações graves. Durante o trabalho 
com os alunos, a equipe pretende promover 
rodas de conversa com os pais, mensalmente.

 Além da parceria com o Dedic, o progra-
ma também atua em parceria com a DGRH 
no Programa de Preparação para Aposenta-
doria (PPA) e no Programa Ingresso. Recen-
temente, também desenvolveu a primeira 
oficina de educação financeira no Programa 
UniversIDADE, voltado a pessoas acima de 
50 anos. 
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Pais acreditam que 
a frustração é 

irreversível

Raquel Ribeiro e Camila Ferreira:
conversa com educadores
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