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EDITORIAL

Música e
Aprendizado

“Aprendizado.” Foi assim que Otávio, 
aluno da Divisão de Educação Infantil e 
Complementar (Dedic), definiu a experiên-
cia de participar do Coral Unicamp Infantil 
durante entrevista ao Informativo GGBS. 
“A gente coloca na rádio e vai cantando 
no ‘embromation’, aqui nós aprendemos 
cantando e isso é bem legal”, Otávio com-
pletou. O Coral iniciado em outubro é uma 
iniciativa do Grupo Gestor de Benefícios 
Sociais (GGBS) em parceria com o maestro 
Wilson Nascimento e com a Dedic.

Lá, o aluno desenvolve e amplia seu 
repertório. Do ‘embromation’ das rádios, 
Otávio passa a cantar músicas como Free-
dom is coming, música tradicional do negro 
spirituals que é gravada por vários grupos 
vocais e coros do mundo e foi uma palinha 
do potencial musical apresentado durante o 
ensaio acompanhado pela equipe. As músi-
cas escolhidas para o Coral são, segundo o 
maestro Wilson Nascimento, “de alto nível 
cultural, acrescentam e ensinam”. Para isso, 
Nascimento não define limites. As músicas 
podem ser infantis ou adultas, mas precisam 
ter qualidade e incentivar a apreciação mu-
sical das crianças. A tarefa não é fácil. Mas, 
segundo Nascimento, sua missão é facilitar 
o canto e envolver quem participa.

Na coordenação, a conversa não é dife-
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 Outubro. É tempo de celebrar a quase metade 
de um século da existência oficial da Unicamp. Na 
Universidade, ocorrem milhares de eventos – cien-
tíficos, culturais, de segmentos profissionais, etc. 
– por ano. Eventos que abrem as portas da Uni-
versidade para a sociedade, além de possibilitar 
a integração à comunidade de alunos, docentes e 
funcionários. O GGBS realiza ou apoia parte desse 
conjunto significativo de eventos. 
Acontecimentos que trazem participação e dinamis-
mo ao cotidiano da Universidade divulgam conhe-
cimento, promovem salutar debate de ideias, são 
espaços de cultura, enfim, dão pulso adicional à 
vivência acadêmica. Uma parte da agenda de even-
tos é de responsabilidade do GGBS. É o caso da 
Copa GGBS, que mobiliza e integra centenas de 
funcionários e docentes, que, ao convidar seus fa-
miliares, tornam as manhãs, entre agosto e outu-
bro, mais divertidas, além de incentivar a prática 
desportiva.
 O mesmo vale para a tradicional Volta da Uni-
camp, evento do rol de parcerias do GGBS e que, 
além de funcionários e docentes, amplia para a 
participação de alunos, numa interessante vivência 
integradora.Em novembro acontecerá o Dia da Inte-
gração, organizado com a forte presença do Centro 
de Saúde da Comunidade (Cecom), que mostrará a 
dimensão relevante do sentido preventivo no campo 
da saúde. Parceria forte também com a Faculdade 
de Educação Física (FEF), que,nesta edição, apre-
senta o circo, que inspirou o livro O circo chegou.
 O Dia da Integração, previsto na Missão Insti-
tucional do GGBS,é um evento aberto a todos os 
funcionários, docentes e às respectivas famílias.Por 
reconhecer sua importância, esta edição do Infor-
mativo GGBS faz dele o tema de capa.Imperdível. 
Perto dos 50 anos, a Unicamp vê aposentar um 
grande número de colaboradores. Nesta atual 
gestão,foi implantado o Programa UniversIDADE, 
com o apoio do GGBS em vários momentos. A vida 
continua após a aposentadoria. E poder se dedicar 
à sociedade é um talento adicional. Caso de Teresa 
Azevedo, que faz da leitura uma forma de encantar. 
Caso também do Antonio Faggiani, o Toninho, que 
se despede do cargo de diretor da Diretoria Acadê-
mica (DAC) desde 1987, e se dedicará à produção 
de alimentos orgânicos. Valeu, Toninho! A Unicamp 
continuará sendo sua casa. Encara o desafio de 
substituí-lo Orlando Carlos Furlan, de reconhecida 
trajetória profissional no Instituto de Economia (IE). 
O importante é que o Toninho deixa um legado im-
pressionante de capacidade profissional e dedica-
ção. É funcionário emérito. Sucesso aos dois. 
 Esse mosaico de matérias, que expressa a di-
versidade de eventos, integração e reconhecimento, 
representativo de nossa cinquentona e jovem Uni-
versidade, está nesta edição e nas edições ante-
riores. Uma história contemporânea, composta de 
vários capítulos, escrita e organizada nesse formato, 
por profissionais de grande capacidade, alguns em 
formação. Uma escrita do agora e, claro,  para o 
registro da história.   

Eventos, Integração e  
Reconhecimento
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Expediente

rente. Para a coordenadora pedagógica do 
Programa de Integração e Desenvolvimento 
da Criança e do Adolescente (Prodecad), 
Juscelina Umbelina da Silva, a música tem 
que ser estimulada e incentivada. Logo, a 
iniciativa de formar um grupo de coral para 
os alunos, sugerida pelo GGBS, foi somada 
às oficinas do Programa e abraçada pelos 
professores.  

Nos ensaios, as crianças aprendem que 
cantar é um conjunto de elementos. Além do 
tom e ritmo, citados pela aluna Julia, é preciso 
também “disciplina”, como Nascimento des-
creve e exemplifica com as crianças durante 
a entrevista. “O coro tem várias coisas, é ne-
cessário ter o pé no chão, postura, equilíbrio, 
respiração correta.”

As atividades dos ensaios transformaram, 
segundo o aluno Alexandre, uma atividade 
muito normal que é cantar em casa. “Agora 
eu canto mais no chuveiro e às vezes uso o 
rodo como microfone”, contou.  Para Julia, o 
coral também extrapola os limites da escola 
ou de casa. “Aprender a cantar é um marco 
para toda vida”, afirmou. 

Os ensaios do Coral Unicamp Infantil 
acontecem às terças e quartas-feiras no Pro-
decad. Segundo Nascimento, o objetivo é 
levar os alunos para apresentações em breve. 
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Dia da 
Integração 

O Circo Chegou, e suas atividades não 
precisam mais necessariamente acontecer 
no picadeiro. Há palcos alternativos para 
que as práticas circenses se realizem e 
um deles pode ser a escola. Prova de que 
essa ideia já deu certo é o projeto Circo 
na Escola, coordenado pelo professor da 
Faculdade de Educação Física (FEF) da 
Unicamp e represente do Comitê Técnico 
da Federação Internacional de Ginástica 
(FIG) Marco Antonio Coelho Bortoleto. Os 
resultados do projeto estão reunidos no livro 
O Circo Chegou, a ser lançado no Dia da 
Integração e Cidadania da Unicamp, em 
7 de novembro,  a partir das 9 horas, na 
Praça da Paz. Sim, porque o circo também 
combina com praça. Com a cota de livros, 
os autores oferecem outras surpresas que, 
de tão surpreendentes, melhor segredar, 
de acordo com o coordenador do evento 
Armando Comunnale Júnior, diretor de 
Programas e Projetos do GGBS. 

Bortoleto não chega sozinho, e sim na 
companhia de uma equipe reconhecida 
e premiada mundialmente: a do Grupo 
Ginástico da Unicamp, o GGU, que abrirá 
o Dia da Integração, logo às 9 horas, com 
duas coreografias. Às 10 horas, haverá 
leitura do livro e apresentação circense 
por 30 minutos. Melhor reservar fôlego, 
pois, a começar por estes convidados, o 
dia promete. 
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A participação da FEF é sempre uma 
promessa cumprida, pois desde a primeira 
edição, a faculdade compartilha, de forma 
prazerosa, o conhecimento desenvolvido no 
ambiente acadêmico. “Participamos desde 
as primeiras edições. Já realizamos Rua do 
Lazer, apresentações de ginástica e circo na 
Casa do Lago, entre outras ações”, informa 
Bortoleto.

Para o professor, todo e qualquer even-
to que permita ampliar a relação entre a 
comunidade interna e a externa é funda-
mental, uma vez que aproxima a Unicamp 
da sociedade. “Por outro lado, ‘integrar’ os 
trabalhadores dos diferentes setores e uni-
dades da Universidade, com suas famílias, 
é uma grande oportunidade para ampliar 
nossa percepção de que fazemos parte de 
um grande coletivo, de uma grande propos-
ta educativa, chamada Unicamp”, enfatiza.

E as promessas para esta edição são de 
muitas atividades, como acontece desde a 
2007, segundo Comunnale. E por falar em 
promessas, quem cumpriu aquela de cuidar 
da saúde depois das avaliações feitas na 
edição passada poderá provar que se com-
portou. Os profissionais da área de saúde 
da Unicamp retornam em 2015 para novas 
verificações de glicemia, pressão arterial, 
orientações sobre exame de mama, entre 
outras doenças que precisam de diagnósti-
co e acompanhamento. Colaboram nesta 

Evento reúne circo, ginástica, 
feira de saúde e serviços, em 

7 de novembro

Parceria entre o GGBS e Dedic dá
origem ao Coral Unicamp Infantil

parte do evento, o Centro de Saúde da 
Comunidade (Cecom), o Centro de Aten-
ção Integral à Saúde da Mulher José de 
Aristodemo Pinotti (Caism) e o Hemocentro.

Para os pequenos, é uma a oportunidade 
de brincar livremente em ambiente seguro, 
com a equipe do Serviço Social da Indústria 
(Sesi). A instituição participa com atividades 
recreativas como cama elástica, tênis de 
mesa, pebolim, fliperama de madeira, jogos 
silenciosos, dama, dominó, xadrez, circuito 
olímpico e xadrez gigante. No contratempo, 
a Integração se encerra com o samba do 
grupo Partido Alto de Campinas. 

Mais que promover um encontro, o Dia 
da Integração é uma forma de estender ao 
público externo os serviços oferecidos à co-
munidade acadêmica no dia a dia, acentua 
Comunnale. 

Para o coordenador do Grupo Gestor 
de Benefícios, Edison Cardoso Lins, a ma-
nutenção por oito anos de um evento na 
proporção do Dia da Integração corres-
ponde às diretrizes do Conselho Consultivo 
e à missão do órgão, desde que foi criado, 
em 2006. “O formato de grupo gestor tem 
permitido tratar de forma mais adequada 
as diversas ações e projetos. E as diretrizes 
definidas pelo Conselho, com participação 
de funcionários e docentes, também tem 
sido uma experiência altamente positiva e 
coerente com esse formato”, declara.

Marco Antonio Coelho 
Bortoleto, professor da 
Faculdade de Educação 
Física (FEF) da Unicamp e 
represente do Comitê 
Técnico da Federação 
Internacional de Ginástica 
(FIG), à direita; e Capa 
do projeto O Circo 
chegou, à esquerda

Apresentação do Coral Canarinhos da
Terra no Dia da Integração em 2014

Antonio Scarpinetti Divulgação

Nathani MotaFotos: Nathani Mota
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Família e dependência química
Profissionais do Serviço Social do GGBS 

apresentaram o Projeto Familiarizando no 23° 
Congresso Brasileiro da Associação Brasileira 
de Estudos de Álcool e outras Drogas (Abead) 
no mês de setembro. O projeto Familiarizan-
do auxilia famílias com casos de dependência 
química por meio de aconselhamento, indi-
vidual ou em grupo.

A programação do congresso reuniu apre-
sentações e palestras em torno do assunto 
“Álcool e suas interfaces: muitos temas, pouco 
debate”. Segundo a Organização Mundial 
da Saúde (OMS), 12,5% da população bra-
sileira consumiu álcool de forma excessiva 
ao menos uma vez durante o ano de 2010. 
A média mundial é de 7,5% para o mesmo 
período. De acordo com o último Relatório 
Global sobre Álcool e Saúde da Organiza-
ção, estima-se que o consumo de álcool no 
Brasil seja 40% maior que a média mundial.

O evento é uma proposta de atualização 
profissional sobre o problema e as principais 
inovações na área de acompanhamento e 
tratamento. A coordenadora do Programa 
de Atenção à Dependência Química (PADQ) 
do Serviço Social do GGBS, Petra Ferreira, 
concorda que participar do congresso é uma 
oportunidade de ampliar os conhecimentos 
sobre o assunto. 

“Esta é mais uma oportunidade de rever-
mos os estigmas e os mitos, trazendo para o 
debate temas relevantes, de forma atualizada, 
ética e justa, para agirmos de forma mais 
eficaz”, explica.  Conforme complementa a 
coordenadora, a necessidade da busca por 
conhecimento e pela capacitação serve para 
melhorar as políticas e os serviços prestados 
às famílias, aos educadores, aos especialistas 
e ao dependente, em especial. 

Serviço Social do GGBS apresenta projeto em Congresso da Abead
Sobre o projeto
O projeto Familiarizando serve como a 

extensão de apoio a funcionários e familia-
res atendidos pelo PADQ. Conforme explica 
Petra, o Serviço Social do GGBS procura so-
correr tanto funcionários da Universidade que 
sejam dependentes químicos quanto casos de 
servidores com familiares que façam uso de 
substâncias psicoativas. 

Os que buscam a ajuda oferecida pelo 
projeto recebem aconselhamento por meio 
dos encontros com a equipe, tanto de forma 
individual quanto em grupo. Erika Aparecida 
Bueno, psicóloga no Familiarizando, que 
também esteve no congresso, explica que as 
reuniões “procuram trazer mais do que infor-
mação, fazendo com que haja uma reflexão 
sobre o assunto”. 

Desde 2012, quando foi criado, o projeto 
surge como uma resposta à necessidade de 
não apenas tratar do dependente, como era 
feito até então, mas uma forma de preparar 
e reestruturar as famílias, para que estas 
sirvam de apoio aos familiares dependen-
tes, no sentido de estar apta para orientar e 
cuidar deles. “Entendemos que é importante 
tratar também da família, que, às vezes, está 
desestruturada”, diz Petra. 

“O número de encontros feitos neste 
ano, até o momento, é o dobro dos que 
aconteceram em todo o ano de 2014. O 
número de famílias atendidas nos mesmos 
períodos também saltou de quatro para 14, 
representando o maior número com o qual 
trabalhou o projeto e o mesmo que teríamos 
se somássemos a quantidade de atendimen-
tos às famílias desde seu início”, declara. 
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Danos 
Cerebrais

Petra Ferreira, 
Erika Aparecida 
Bueno e Dirce 
Borges durante 
Congresso

SERVIÇO SOCIAL SAÚDE

Arquivo pessoal

O uso abusivo e compulsivo de substân-
cias psicoativas impõe consequências ao 
cérebro humano. Na maioria das vezes, o 
comprometimento do sistema neurológico 
tem efeitos negativos na vida pessoal e so-
cial do usuário, de acordo com a pediatra 
Lília Souza Li, professora do Departamento 
de Pediatria da Faculdade de Ciências 
Médicas da Unicamp. Nesta edição do 
Informativo GGBS, Lília fala à equipe do 
projeto “Pense em Quem Pensa por Mim” 
sobre os efeitos dessas substâncias no 
cérebro e a interferência na vida social do 
dependente químico.

GGBS – Qual a probabilidade de um 
usuário dessas substâncias ter o sistema 
neurológico comprometido? 

Lília – Regiões envolvidas em prazer e 
gratificação no sistema nervoso são os prin-
cipais alvos dos efeitos desejados das pes-
soas que usam drogas. Diversas atividades 
estimulam o centro de prazer e recompensa 
no cérebro, inclusive atividades considera-
das essenciais para nossa sobrevivência, 
tais como comer, atividade sexual, como 
também jogar, beber, fumar entre outras, 
mas drogas, lícitas e ilícitas estimulam estas 
regiões de uma maneira muito mais intensa 
do que outras atividades.

Atualmente sabemos que o cérebro 
sofre profundas transformações durante 

a infância e a adolescência e somente 
adquire sua maturidade por volta dos 25 
anos. Ações relacionadas com emoção e 
gratificação estão associadas com atividade 
na amígdala e núcleo accumbens e controle 
da impulsividade com o córtex pré-frontal. 
O amadurecimento do córtex pré-frontal é 
o último a se desenvolver, ocorrendo por 
volta dos 25 anos, e resulta em melhor 
controle sobre impulsividade, onde a gra-
tificação é postergada e o entendimento 
das consequências de seus atos mais 
claras. Desequilíbrio entre estes sistemas 
durante a adolescência resulta em maior 
vulnerabilidade e maior susceptibilidade 
dos adolescentes à ação motivacional de 
álcool e drogas. 

Sabemos que quanto mais cedo um 
indivíduo começa a usar drogas maior é 
o risco de ele ter problemas com elas. Por 
exemplo, se uma pessoa começar a con-
sumir bebidas alcoólicas aos 13 anos, ela 
tem 50% de chance de não conseguir parar 
de usar, apesar de apresentar problemas 
físicos, sociais e psicológicos. Este risco 
também é alto para outras drogas e parece 
que o risco vai reduzindo com a idade e, 
a partir de 21 anos, o risco cai para 10%. 

GGBS – Os efeitos no cérebro mudam 
de uma para outra droga?

Lilia – De um modo geral, todas as 
drogas levam a dano cerebral; o que muda 
entre as diversas drogas é a rapidez com 
que este dano se instala e as manifestações. 
Algumas drogas como o álcool, inalantes, 
benzodiazepínicos e heroína são depresso-
ras do sistema nervoso e dão uma sensação 
de calma, torpor, sonolência, ansiedade, 
depressão e problemas com memória. 
Cocaína, nicotina (cigarro) e anfetaminas 
são estimulantes e levam a euforia, hiper-
vigilância, agitação, alucinações, ideias de 
perseguição e convulsão.  Maconha, LSD e 
êxtase são drogas perturbadoras que levam 
à alucinação visual, auditiva, distorção da 
realidade e delírio. Por exemplo, estudos 
populacionais acompanhando pessoas 
entre os 15 e 38 anos encontraram que 
pessoas consumidoras de maconha apre-
sentavam uma redução do coeficiente de 
Inteligência (QI). Quando os indivíduos 
tinham usado a droga durante a adoles-
cência (entre os 10 e 19 anos), esta perda 
de QI era irreversível, mesmo naqueles que 
paravam de usar após alguns anos. Nos 
indivíduos que começaram o uso após os 
20 anos, esta perda de QI era reversível, 
ou seja, melhorava quando eles pararam 
o uso. Outra manifestação frequente nas 
pessoas usando maconha são doenças 
mentais como depressão e esquizofrenia, 
que podem estar associadas à concen-
tração do composto ativo da droga (THC 
– tetrahidrocanabinol), tempo e intensida-
de de uso. É comum em pessoas etilistas 
depressão, insônia, alteração do humor.

GGBS – Como estas consequências 
implicam a vida pessoal e social do 
usuário?

Lilia – O uso de qualquer droga resulta 
em consequências físicas e pode alterar o 
modo como a pessoa interage com outras. 
Quanto mais frequente e maior quantidade 
de uso de drogas, maiores as consequên-
cias na saúde física, mental, financeira e 

social do indivíduo. De acordo como a 
pessoa usa a droga em termos de risco ela 
pode ser considerada de baixo risco para 
problemas com a droga, de médio risco ou 
de alto risco.  Quando os riscos se elevam 
a relação da pessoa com a droga já não é 
saudável e o tempo com que ela gasta com 
o uso da droga ou em função deste uso au-
menta e progressivamente ela vai trocando 
coisas que antes ela considerava prazerosas 
para gastar maior tempo usando droga. As 
drogas comprometem outros órgãos vitais 
além do cérebro: fígado, coração, pulmão, 
sistema vascular e sistema reprodutivo le-
vando a falência destes órgão. Além disso, 
o uso de drogas está associado a doenças 
sexualmente transmissíveis seja por compor-
tamento sexual de risco quando sob efeito 
das drogas ou pelo compartilhamento de 
seringas quando usando drogas injetáveis. 
Algumas drogas reduzem os reflexos e coor-
denação e estima-se que 20% dos aciden-
tes de trânsito indivíduos estão sob efeito 
de maconha e 50%, sob efeito de álcool. 

GGBS – O envolvimento da família 
é importante?

Lilia – A família é fundamental no acom-
panhamento e suporte das pessoas com 
problemas de uso de drogas, entretanto 
ela também é parte do problema. O risco 
aumenta para crianças que possuem pais 
com estilos parentais, ou seja, modo de 
interação com os filhos considerados não 
adequados. Estilos parentais permissivos de 
educação – seja indulgente, onde a criança 
recebe autonomia demais numa idade em 
que isso não é adequado e os pais deixam 
ela fazer o que quer na hora que quer, sem 
limites; seja negligente onde os pais não 
cuidam e não dão o apoio mínimo para o 
desenvolvimento adequado da criança – 
estão associados a maior risco de uso de 
drogas. Muitos tratamentos  esperam que 
a família mude este tipo de comportamento 
e comecem a ter mais controle sobre os 
filhos, a darem limites, o que é muito difícil 
e requer apoio emocional para a família 
também.

Pensa em Quem Pensa por Mim

Pense em Quem Pensa por 
Mim ouve Lília Li 

Lília Souza Li, pediatra

Arquivo pessoal

CONSUMO
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 A Revista Saberes Universitários re-
cebe, até 23 de novembro de 2015, 
submissões de trabalhos relacionados 
ao desenvolvimento das atividades 
técnicas e administrativas no âmbito 
universitário. A participação é aberta 
a funcionários de universidades bra-
sileiras e estrangeiras, mas docentes 
e pesquisadores também podem sub-
meter trabalhos desde que os temas 
estejam de acordo com as atividades 
contempladas pela publicação. 
 Os originais devem ser submeti-
dos via on line, conforme template 
disponível na página eletrônica da 
revista (http://www.sbu.unicamp.br/
seer/ojs/index.php/saberes). Traba-
lhos enviados por outros meios não 
serão considerados, de acordo com 
a editora-chefe da publicação, Ade-
milde Félix. 
 Organizada com as seções Arti-
go, Revisão, Comunicação, Debate, 

Informativo GGBS - Outubro 2015 7HOMENAGEM

Corrida Integração 
Atleta da equipe Labex-GGBS-Uni-
camp, Mirian Raquel Martins, foi a 
quarta colocada na categoria geral fe-
minina dos 5 km na Corrida Integração 
realizada no dia 27 de setembro. Ao 
todo, 21 atletas da equipe participaram 
da 32º edição da prova, que teve ceca 
de 7 mil atletas participantes em duas 
opções de percurso de corrida, 5 km e 
10 km. Camila Zago Castelli na pro-
va de 5 km e Nadir Aparecida Gomes 
Camacho na prova de 10 km conquis-
taram a 1ª colocação em suas faixas 
etárias, entre 20 e 24 anos e 60 e 64 
anos, respectivamente. 

Programa de Mobilidade
A Vice-Reitoria Executiva de Relações 
Internacionais (Vreri) da Unicamp con-
templou, em 2015, 37 funcionários 
por meio do edital do Programa de 
Mobilidade de Funcionários Técnicos 
Administrativos. O objetivo do edital 
é propiciar estágios de curta duração 
em universidades estrangeiras visando 
o desenvolvimento e aprimoramento 
das atividades administrativas da Uni-
versidade. Este ano, a Vice-Reitoria 
teve um aumento de 29% nas propos-
tas para seu programa de editais em 
comparação com 2014.

VI Volta da Unicamp
A VI Volta da Unicamp estima que 
1.600 pessoas participem das corridas 
de 5 km ou 10 km e da caminhada de 
5 km. Segundo José Vitor Viera Salga-
do, um dos organizadores e idealiza-
dores da Volta, um público de quase 
4 mil pessoas devam comparecer ao 
evento, que tem início em frente da 
Faculdade de Educação Física (FEF) 
da Unicamp.

Simtec
O Simpósio de Profissionais da Uni-
camp (Simtec) foi convidado para par-
ticipar do 3º Seminário de Integração 
dos Técnicos Administrativos em Edu-
cação da Universidade Federal do Rio 
de Janeiro (UFRJ), que acontecerá nos 
dias 26 e 27 de outubro. Vera Toledo, 
uma das organizadoras do Simtec, 
acredita que o convite é um reconhe-
cimento do êxito das cinco edições do 
Simpósio que evidenciam a importân-
cia dos profissionais que coloboram 
para o crescimento da Unicamp e exe-
cutam um trabalho científico de alto 
nível.
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Grupo da Nova Medicarium orienta sobre adesões

Pretérito

 A cerimônia de transferência de 
posto de coordenador da Diretoria 
Acadêmica (DAC), de Antonio Faggia-
ni para Orlando Carlos Furlan, emo-
cionou pela história de vida de quem 
deixa o cargo, após 48 anos de ser-
viços prestados à Universidade, e de 
quem chega, apesar de contabilizar 
mais de três décadas de trabalhos re-
alizados na Unicamp. Toninho, como 
é conhecido, passa o cargo para o fi-
lho de Dirce Furlan, mãe de Orlando, 
que o recebeu na DAC há mais de 40 
anos. A posse ocorreu no dia 2 de ou-
tubro, no auditório da AFPU.
 Toninho é alguém reconhecido não 
só por aqueles com quem trabalhou e 
serviu, funcionários e alunos, mas pela 
instituição.Em abril de 2009, Toninho 
recebeu o prêmio de Servidor Emérito, 
um dos maiores prestígios que um fun-
cionário pode ganhar.
 Na cerimônia de sua premiação, 
fez um discurso no qual declarou que 
não tinha a intenção de aposentar tão 
cedo, a menos que se sentisse ser “um 
estorvo” para a Universidade. Agora, 
com 68 anos, Toninho continua a ser 
um ícone e referência, conforme pon-
tua Álvaro Penteado Crósta, coorde-
nador-geral da Unicamp. “O Toninho 

Presente

Futuro

 A adesão à cooperativa de farmácia 
Nova Medicarium estará disponível 30 
dias antes de sua inauguração, prevista 
para o primeiro semestre de 2016. Os 
interessados podem preencher formulá-
rio eletrônico pelo site do GGBS ou da 
cooperativa. Com a adesão, ascenden-
tes e descendentes de funcionários, do-
centes e alunos da Unicamp e da Fun-
dação de Desenvolvimento da Unicamp 
(Funcamp) terão acesso a medicamen-
tos e outros produtos farmacêuticos que 
serão comercializados pela Nova Medi-
carium a preços abaixo do valor prati-
cado pelas farmácias convencionais.  
 Durante a apresentação da Medica-
rium, o reitor afirmou que a Nova Medi-
carium representa o “modelo Unicamp 
de funcionar”, pois ao mesmo tempo 
em que contribui para a qualidade de 
vida e tranquilidade das pessoas, o 
projeto valoriza o estabelecimento de 
parcerias e a formação de profissionais 
qualificados e preparados. 
 Os colaboradores terão acesso a 
produtos dos seguintes laboratórios e 
distribuidores: EMS, Sanofi Medley, Ap-
sen, Bayer, Biolab, Phizer, Novartis, 
Astrazeneca, Boehringer Ingelheim, 

Reitor José Tadeu Jorge durante 
apresentação da cooperativa

é a própria história da Unicamp. Ele só 
está se aposentando por força legal”.
 Para esta nova fase de aposenta-
doria, Toninho planeja se ocupar em 
um ramo diferente. Ele sonha cultivar 
produtos orgânicos e logo acrescenta, 
brincando: “Serei o maior produtor or-
gânico do planeta Terra!”. Pela história 
de determinação e crescimento conta-
da por ele até aqui, Toninho é aplau-
dido de pé por todo o auditório ao fim 
de seu discurso.

 Furlan, até então servidor do Institu-
to de Economia (IE), explica os planos 
para a gestão que se inicia. Ele com-
para um juiz de futebol que faz bem a 
sua função com o trabalho que pre-
tende realizar à frente da DAC. “Se ele 
(o juiz) está fazendo bem seu trabalho, 
ninguém o percebe. Somente quando 
ele trabalha mal é que o povo perce-
be que ele existe. Queremos uma DAC 
imperceptível”, brinca. Por isso mes-
mo, o exemplo de profissional apon-
tado por Furlan para servir de espelho 
e inspiração no novo cargo é um si-
lencioso herói. “Quero, em particular, 
citar um profissional especial: Antonio 
Faggiani”, disse, emocionado.
 Quem começou a carreira como 
servente, entrou para a história da 
Universidade quando não havia quase 
nada o que contar e, por fim, atingiu 
o cargo de coordenador deixa a dica 
que o levou por esse caminho. “Por 
mais simples que seja o trabalho que 
você faça, sinta orgulho em realizá-lo, 
pois você está colaborando para o de-
senvolvimento da Unicamp e para a 
formação de melhores profissionais”, 
conclui.

Valeu, 
Toninho!

Antonio Faggiani passa coordenadoria  
da DAC a Orlando Furlan

Nathani Mota

Relato de Experiência e Resenha, a 
publicação aceita somente textos iné-
ditos, em português, inglês ou espa-
nhol. 
 De acordo com Ademilde, o novo 
periódico surgiu com a motivação 
de ser um espaço de exposição de 
trabalhos que antes tinham apenas 
uma visibilidade interna, na esfera da 
Universidade somente. “A revista é a 
expressão de um amadurecimento no 
campo das pesquisas. E pretendemos 
aliar nela essa crescente demanda 
por mais espaço à qualidade de um 
bom trabalho”, esclarece.
 Regiane Alcântara, editora-executi-
va, esclarece que “o lançamento da 
revista acontece em março de 2016, 
ano em que Unicamp completa 50 
anos. E é em meio às comemorações 
que o primeiro número da revista será 
publicado, em edição especial im-
pressa e também no formato digital”. 

Divulgação de saberes
‘Revista Saberes Universitários’ recebe artigos para primeira edição 

Cristália Produtos Químicos Farma-
cêuticos Ltda, Servimed, Drogacenter, 
Hypermarcas, Pharmakim, Solfarma, 
Capricho e Fralmax Distribuidora de 
Produtos Higiênicos Ltda. (Além de vá-
rios órgãos da Unicamp, o projeto tem 
apoio da Caixa de Assistência dos Ad-
vogados de São Paulo/OAB, da ADV 
Administração, da SD Automação Co-
mercial e do Conselho Regional de 
Farmácia São Paulo).

Fotos: Daniela Martins

Furlan e 
Faggiani
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