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Feliz natal e um próspero ano novo a todos!Feliz natal e um próspero ano novo a todos!

Concurso de
desenho
natalino

Concurso de
desenho
natalino

Mensagem do GGBS

Concurso de desenho

Vencedores 
na categoria 
9 a 11 anos

Vencedores na categoria 6 a 8 anos

Ingrid Martins Stelutti (3° lugar)

Bruna 

Coimbra 

Costa 

(2° lugar)  

Tainá M. de Campos (1° lugar)

Por meio de enfeites, personagens e símbo-
los que representam a data comemorativa, os 
estudantes do Sistema Educativo da Unicamp 
soltaram a imaginação e retrataram a visão 
que possuem da época natalina. Realizado 
pelo setor de Relações Externas e Integração 
do GGBS, o propósito do concurso, que 
iniciou em novembro de 2008, foi estimular as 
crianças e adolescentes a desenvolver o lado 
criativo e a expressão artística, além de 
promover uma reflexão sobre os verdadeiros 
valores do Natal.

Dividido entre duas modalidades (alunos de 
06 a 08 anos e alunos de 09 a 11 anos), o 
concurso destacou valores como a solidarie-
dade, o amor e a paz. 

Os 165 trabalhos produzidos foram julga-
dos por uma comissão, composta pela peda-
goga supervisora da Creche da Área da Saúde 
(CAS), Márcia Aparecida P.S. Pinheiro, e pela 
artista plástica da FE, Maria Alice Giannoni. 

Entre os estudantes de seis a oito anos, os 
vencedores foram Caio Vinicius Pio da Silva (1° 
lugar), Meliane S. Franco (2° lugar) e Alan 
Vinícius da Silva (3° lugar). Das crianças e 
adolescentes com idade entre 09 e 11 anos 
que competiram, ganharam Tainá M. de 
Campos (1° lugar), Bruna Coimbra Costa (2° 
lugar) e Ingrid Martins Stelutti (3° lugar).

A artista plástica Maria Alice considera o 
projeto de grande importância. “Todos os 
alunos devem ser incentivados a realizar 
atividades dessa ordem, independentemente 
da capacidade de cada um. Com certeza o 
concurso favorece com que cada criança 
manifeste seus sentimentos com relação aos 
temas, neste caso “O Natal”. Todos os 
trabalhos devem ser valorizados e, na maioria 
das vezes, em suas manifestações estão 
estampadas suas realidades de vida. Todas as 
crianças possuem potenciais guardados em si 
e é necessário apenas aflorá-los”, revela.

Os estudantes selecionados receberão um 
kit de desenho e pintura. Também haverá uma 
exposição geral de todos os trabalhos inscri-
tos.

Alan (3° lugar)

Meliane S. Franco (2° lugar) 

Caio Vinicius Pio da Silva (1° lugar)

O final de mais um ano se aproxima e a equipe do 
GGBS, órgão que se relaciona com a comunidade 
universitária, trabalhou com afinco cumprindo sua 
Missão, no sentido estratégico do termo. Nesta 
época, em que fazemos um balanço de erros e acer-
tos, sabemos que o que foi feito não se fez sem o 
apoio de muita gente que faz parte desta comuni-
dade de talentos e de diversidade.

Que o seu Natal, seja qual for o formato de sua 
filosofia de vida, seja cheio de paz e harmonia, em 
companhia dos amigos e da família. E que a passa-
gem deste ano renove e revigore em todos nós a 
esperança de saúde, prosperidade, bem-estar e 
felicidade. Aqui entendido como direitos inerentes 
aos seres humanos.

São os nossos sinceros votos.

Dentro do espírito natalino, mas entendendo-o, 
enquanto sentimento, e dentro de todas as expres-
sões de fé, através de lápis de cor, giz de cera, 
canetinha, papel e muita criatividade, os alunos de 
06 a 11 anos das áreas educativas da Unicamp, 
soltaram a imaginação e esbanjaram talento no 1° 
Concurso de Desenho e Pintura “Pintando o Natal”. 
Confira pelas imagens e informações, na última 
pagina deste informativo. E assim, desta forma, na 
paz ensejada por nossas crianças, desejos de um 
2009 pleno de conquistas para a nossa comuni-
dade.
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Com garra e determinação os funcio-
nários da Unicamp e Funcamp com-
petiram e encerraram, nos dias 29 de 
novembro e 06 de dezembro, a segunda 
edição da Copa Master e a quinta edição 
da Copa GGBS de Futebol Society.

Organizada pela área de Relações 
Externas e Integração do GGBS, as parti-
das realizadas no campo da escolinha do 
Palmeiras, foram prestigiadas por cerca de 
400 pessoas em cada jogo, dentre atletas 
e torcedores.

Disputada em três rodadas, a II Copa 
Master contou com a participação de 
quatro equipes (FEF, CEMEQ, Estados 
Unidos e E.C. Juventude). Na final compe-
tiram os times da FEF e do CEMEQ, e o 
placar terminou em 2 a 1 para a FEF. Com 
5 gols marcados durante o campeonato, o 
arti-lheiro da Copa Master foi Luís Paulo, 
do E.C. Juventude e o goleiro menos 
vazado por média dos jogos, foi Ademir, 
do CEMEQ.

Já na V Copa GGBS as equipes estiveram 
divididas em duas chaves, e os times com-
petiram entre si. Selecionados para a cha-
ve A estavam Alfa, SG e Convidados, 
Funcamp Adm. e UER-HC. Na chave B 
disputaram uma vaga na final, os times da 
FEF, Amigos da Unicamp, Unidos do HC e 
C.A. Funcamp. 

Na semi-final pelo grupo A, classifica-
ram-se as equipes Alfa e UER-HC e no 
grupo B, FEF e Amigos da Unicamp. 

Copas GGBS de futebol society e master premiam campeões 

Campanha arrecada 12 toneladas em doações

Em solidariedade às vítimas das en-
chentes de Santa Catarina, o setor de 
Serviço Social do GGBS promoveu, de 
01 a 05 de dezembro, uma campanha 
para a arrecadação de donativos. 

Segundo Selma Silva Cesário, diretora 
técnica da área que ordenou a iniciativa, 
até a tarde de sexta-feira (5/12), 12 
toneladas de materiais foram arrecada-
dos pela comunidade universitária, que 
respondeu aos apelos e foi bastante soli-
dária durante toda a campanha. 

Para intensificar as arrecadações, fo-
ram disponibilizados alguns postos de 
recolhimento nas unidades do HC, FCM, 
Funcamp, Restaurantes Universitários, 
DGRH, DGA e Nepo.

Os materiais recolhidos – dentre eles 
alimentos, roupas, calçados, água 
potável, medicamentos, materiais de 
higiene e limpeza, higiene pessoal, brin-
quedos, foram encaminhados para a 
Defesa Civil, por meio do transporte de 
três peruas Kombi da Universidade.   

Selma afirma que os funcionários do 
Serviço Social se surpreenderam com o 

Atenção funcionários já 
cadastrados e novos ingressantes 

em cursos de nível superior:

Acesse o site do GGBS e cadastre-
se no ProSeres (www.gr.unicamp.br/ggbs).

Através de parcerias com instituições 
de ensino superior, o Programa 
oferece benefícios exclusivos.

Mais informações: ramal14854

Para quem olha de fora, é difícil ima-
ginar que, numa carreta, é possível apren-
der dicas de alimentação saudável e eco-
nômica. Para quem entra nesse veículo, a 
primeira surpresa é com uma cozinha, 
repleta de todos os utensílios e eletro-
domésticos prontos para serem utilizados. 

E é nessa cozinha, transformada em 
uma sala de aula, que funcionários da 
Unicamp têm participado do programa 
educativo Alimente-se Bem, criado pelo 
SESI em 1999, e que incentiva a mudança 
de hábitos alimentares da população. 

O GGBS, com o objetivo de oferecer 
aos servidores essa opção de curso, fez 
uma parceria com o SESI e, assim, fechou 
dez turmas (totalizando cerca de 250 
funcionários), que participam cada uma, 
de dois encontros de duas horas e meia.

Nesses encontros, de acordo com a 
nutricionista Adriana Teodoro da Silva, 
que atua há cinco anos no programa Ali-
mente-se Bem e atualmente dá aulas na 
unidade móvel, os participantes recebem 
materiais para acompanhar as aulas e, ao 
mesmo tempo em que aprendem receitas, 
podem conferir dicas de como conservar 
melhor os alimentos.

Parceria com Sesi traz programa "Alimente-se Bem" ao Campus

Filhos de funcionários participam de atividades realizadas pelo GGBS
Lazer, cultura e aprendizado. É com a 

união desses três itens que o GGBS tem se 
prontificado a apoiar atividades que 
envolvem não só os funcionários, mas 
também seus dependentes. Exemplo de 
família beneficiada é a da funcionária da 
Faculdade de Ciências Médicas da 
Unicamp, Silvana Castro De Checchi. Ela 
e seu marido, Clodoaldo Galiano De 
Checchi, não mediram esforços para que 
o filho, Stéfano De Checchi, de 11 anos, 
participasse das atividades realizadas pelo 
GGBS. 

Neste ano, Stéfano, que estava na 5ª 
série, pôde participar do SBPC Jovem e do 
projeto Férias no Museu. Segundo 
Silvana, essas participações foram de 
grande importância no desenvolvimento 
de seu filho. “Ele conheceu algumas 
matérias dos próximos anos e aguçou a 
curiosidade sobre ciências, história, 
geografia e outras disciplinas”.

No SBPC Jovem, o estudante aprendeu 
a calcular o consumo de energia elétrica 
dos aparelhos, fazer origamis, entende 
como é feito o treinamento de astro-
nautas, como são as células do corpo 
humano, entre outras informações. No 
Férias no Museu, adquiriu conhecimentos 
da vegetação dos ecossistemas, conceitos 
de nanotecnologia e, também, pôde 
vivenciar uma nova experiência. “Foi uma 
atividade onde aprendemos muitas 
coisas. Gostei também de almoçar no 

“Outro ponto interessante são as 
receitas econômicas, que buscam utilizar 
os alimentos de forma integral. Como é 
época de natal, também ensinamos pra-
tos natalinos, que usam produtos que 
uma dona de casa conhece, combinados 
de uma maneira diferente”, ressaltou.  

A auxiliar de nutrição da creche da 
área de saúde, Cândida Donizete de Sou-
sa, participou dessas aulas e disse ter a-
prendido receitas que não conhecia, co-
mo o bolo Petit Gateaut de Laranja. Com 
um total de receita de R$ 10,72 e 
rendendo12 porções, o bolinho fez su-

cesso entre os participantes. “Gostei muito 
do bolo. Além disso, durante a criação do 
doce aprendemos dicas de como ma-
nusear alimentos”.

Outra funcionária que relatou ter gos-
tado do programa “Alimente-se Bem“ foi 
Luzia Pavani, que é Assistente Técnica de 
Direção da Inova. “Achei interessante tra-
balhar essas questões de alimentação. O 
SESI tem esses cursos de melhor aproveita-
mento do alimento, que conta com ótimas 
receitas. Além disso, foi um curso rápido, 
prático e que ensinou como combinar ali-
mentos”. 

'bandejão' no dia que teve feijoada”, 
destacou Stéfano. 

Silvana enfatizou ainda que a realiza-
ção dessas atividades é muito importante. 
“Recomendo que todos os pais ou 
responsáveis incentivem seus filhos a 
participarem destas atividades, que 
possibilitam um maior desenvolvimento 
intelectual e social das crianças e jovens. 
Também espero que este projeto continue 
e que contemple um maior número de 
jovens”. 

Entre 26 e 30 de janeiro, o Museu 
Exploratório de Ciências realiza o 
programa “Férias no Museu”. Esta é a 
segunda edição organizada junto com 
o GGBS. O programa é destinado aos 
filhos dos funcionários da Unicamp e 
Funcamp, entre 10 e 15 anos. A pro-
posta desta nova edição está relacio-
nada ao tema Meio Ambiente. 

A equipe do museu vai agrupar os 
jovens por idade (10 a 12 anos e 13 a 
15 anos) e eles vão participar da Nano-
Aventura, do Pequeno Grande Desafio 
e, também, de oficinas, como Sepa-
rando Plásticos para Reciclar,  Adapta-
ção dos Seres Vivos, Montagem de 

Funcionários atentos às dicas 
da nutricionista do Sesi 

uma Bússola e demais atividades. 

Nos dias 27 e 30 de janeiro os pais 
dos participantes de cada faixa etária 
serão convidados para o encerramento 
do Pequeno Grande Desafio. As equipes 
apresentarão os projetos desenvolvidos, 
que serão avaliados para premiação. 
Para finalizar, haverá um lanche de con-
fraternização. 

As inscrições vão até 19 de dezembro.

Acesse o link no site do GGBS, no endereço: 
www.gr.unicamp.br/ggbs e preencha o 
formulário (atenção: as vagas são limitadas).

Mais informações com Heloysa, pelo ramal 
17875, no horário das 10 às 19 horas.

Inscrições abertas para o Férias no Museu 

PROSERES 
Programa Institucional de Apoio ao Servidor Estudade

Silvana, funcionária da FCM, estimula seu filho 
Stéfano a participar de eventos no Campus

Aguardada, a partida final ficou por 
conta dos times da FEF e UER-HC. A 
disputa entre o 1° e 2° lugar terminou 
com um placar de 11 a 0 para a FEF, 
campeã das duas competições.

Neste campeonato, o jogador Renato, 
da UER-HC, foi o artilheiro da com-
petição com 15 gols e o goleiro menos 
vazado foi Edson, da equipe Amigos da 
Unicamp.

A novidade dos dois eventos, que 
contaram com o apoio da Alfa Financeira 
e da GoldFarb, foi a entrega de um troféu 
para a equipe que recebeu menos pena-
lidades durante os jogos. Na Copa, os 
times que ganharam nos três primeiros 
lugares receberam troféus e medalhas e, 
na Copa Master, os dois primeiros colo-
cados também foram contemplados com 
estes prêmios. 

resultado e número de itens arrecadados e 
destaca a contribuição da segurança do 
campus, dos Restaurantes Universitários e 
do Departamento de Meio Ambiente e Re-
ciclagem. 

Doação de uniformes

Para estimular a prática esportiva, o 
GGBS disponibilizou dois jogos de 
uniformes esportivos aos funcionários 
da Secretaria Geral da Universidade e 
à equipe da Editora Unicamp. As entre-
gas aconteceram nos dias 7 de novem-
bro e 1 de dezembro. Os materiais se-
rão utilizados para os servidores prati-
carem futebol.

Equipes da FEF se destacam e conquistam o 1° lugar nas duas modalidade da competição 

Solidariedade: posto no saguão de entrada da DGA 
recebeu grande quantidade de doações

SG recebe 
uniformes

Inscrições abertas
para 2009
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Com garra e determinação os funcio-
nários da Unicamp e Funcamp com-
petiram e encerraram, nos dias 29 de 
novembro e 06 de dezembro, a segunda 
edição da Copa Master e a quinta edição 
da Copa GGBS de Futebol Society.

Organizada pela área de Relações 
Externas e Integração do GGBS, as parti-
das realizadas no campo da escolinha do 
Palmeiras, foram prestigiadas por cerca de 
400 pessoas em cada jogo, dentre atletas 
e torcedores.

Disputada em três rodadas, a II Copa 
Master contou com a participação de 
quatro equipes (FEF, CEMEQ, Estados 
Unidos e E.C. Juventude). Na final compe-
tiram os times da FEF e do CEMEQ, e o 
placar terminou em 2 a 1 para a FEF. Com 
5 gols marcados durante o campeonato, o 
arti-lheiro da Copa Master foi Luís Paulo, 
do E.C. Juventude e o goleiro menos 
vazado por média dos jogos, foi Ademir, 
do CEMEQ.

Já na V Copa GGBS as equipes estiveram 
divididas em duas chaves, e os times com-
petiram entre si. Selecionados para a cha-
ve A estavam Alfa, SG e Convidados, 
Funcamp Adm. e UER-HC. Na chave B 
disputaram uma vaga na final, os times da 
FEF, Amigos da Unicamp, Unidos do HC e 
C.A. Funcamp. 

Na semi-final pelo grupo A, classifica-
ram-se as equipes Alfa e UER-HC e no 
grupo B, FEF e Amigos da Unicamp. 

Copas GGBS de futebol society e master premiam campeões 

Campanha arrecada 12 toneladas em doações

Em solidariedade às vítimas das en-
chentes de Santa Catarina, o setor de 
Serviço Social do GGBS promoveu, de 
01 a 05 de dezembro, uma campanha 
para a arrecadação de donativos. 

Segundo Selma Silva Cesário, diretora 
técnica da área que ordenou a iniciativa, 
até a tarde de sexta-feira (5/12), 12 
toneladas de materiais foram arrecada-
dos pela comunidade universitária, que 
respondeu aos apelos e foi bastante soli-
dária durante toda a campanha. 

Para intensificar as arrecadações, fo-
ram disponibilizados alguns postos de 
recolhimento nas unidades do HC, FCM, 
Funcamp, Restaurantes Universitários, 
DGRH, DGA e Nepo.

Os materiais recolhidos – dentre eles 
alimentos, roupas, calçados, água 
potável, medicamentos, materiais de 
higiene e limpeza, higiene pessoal, brin-
quedos, foram encaminhados para a 
Defesa Civil, por meio do transporte de 
três peruas Kombi da Universidade.   

Selma afirma que os funcionários do 
Serviço Social se surpreenderam com o 

Atenção funcionários já 
cadastrados e novos ingressantes 

em cursos de nível superior:

Acesse o site do GGBS e cadastre-
se no ProSeres (www.gr.unicamp.br/ggbs).

Através de parcerias com instituições 
de ensino superior, o Programa 
oferece benefícios exclusivos.

Mais informações: ramal14854

Para quem olha de fora, é difícil ima-
ginar que, numa carreta, é possível apren-
der dicas de alimentação saudável e eco-
nômica. Para quem entra nesse veículo, a 
primeira surpresa é com uma cozinha, 
repleta de todos os utensílios e eletro-
domésticos prontos para serem utilizados. 

E é nessa cozinha, transformada em 
uma sala de aula, que funcionários da 
Unicamp têm participado do programa 
educativo Alimente-se Bem, criado pelo 
SESI em 1999, e que incentiva a mudança 
de hábitos alimentares da população. 

O GGBS, com o objetivo de oferecer 
aos servidores essa opção de curso, fez 
uma parceria com o SESI e, assim, fechou 
dez turmas (totalizando cerca de 250 
funcionários), que participam cada uma, 
de dois encontros de duas horas e meia.

Nesses encontros, de acordo com a 
nutricionista Adriana Teodoro da Silva, 
que atua há cinco anos no programa Ali-
mente-se Bem e atualmente dá aulas na 
unidade móvel, os participantes recebem 
materiais para acompanhar as aulas e, ao 
mesmo tempo em que aprendem receitas, 
podem conferir dicas de como conservar 
melhor os alimentos.

Parceria com Sesi traz programa "Alimente-se Bem" ao Campus

Filhos de funcionários participam de atividades realizadas pelo GGBS
Lazer, cultura e aprendizado. É com a 

união desses três itens que o GGBS tem se 
prontificado a apoiar atividades que 
envolvem não só os funcionários, mas 
também seus dependentes. Exemplo de 
família beneficiada é a da funcionária da 
Faculdade de Ciências Médicas da 
Unicamp, Silvana Castro De Checchi. Ela 
e seu marido, Clodoaldo Galiano De 
Checchi, não mediram esforços para que 
o filho, Stéfano De Checchi, de 11 anos, 
participasse das atividades realizadas pelo 
GGBS. 

Neste ano, Stéfano, que estava na 5ª 
série, pôde participar do SBPC Jovem e do 
projeto Férias no Museu. Segundo 
Silvana, essas participações foram de 
grande importância no desenvolvimento 
de seu filho. “Ele conheceu algumas 
matérias dos próximos anos e aguçou a 
curiosidade sobre ciências, história, 
geografia e outras disciplinas”.

No SBPC Jovem, o estudante aprendeu 
a calcular o consumo de energia elétrica 
dos aparelhos, fazer origamis, entende 
como é feito o treinamento de astro-
nautas, como são as células do corpo 
humano, entre outras informações. No 
Férias no Museu, adquiriu conhecimentos 
da vegetação dos ecossistemas, conceitos 
de nanotecnologia e, também, pôde 
vivenciar uma nova experiência. “Foi uma 
atividade onde aprendemos muitas 
coisas. Gostei também de almoçar no 

“Outro ponto interessante são as 
receitas econômicas, que buscam utilizar 
os alimentos de forma integral. Como é 
época de natal, também ensinamos pra-
tos natalinos, que usam produtos que 
uma dona de casa conhece, combinados 
de uma maneira diferente”, ressaltou.  

A auxiliar de nutrição da creche da 
área de saúde, Cândida Donizete de Sou-
sa, participou dessas aulas e disse ter a-
prendido receitas que não conhecia, co-
mo o bolo Petit Gateaut de Laranja. Com 
um total de receita de R$ 10,72 e 
rendendo12 porções, o bolinho fez su-

cesso entre os participantes. “Gostei muito 
do bolo. Além disso, durante a criação do 
doce aprendemos dicas de como ma-
nusear alimentos”.

Outra funcionária que relatou ter gos-
tado do programa “Alimente-se Bem“ foi 
Luzia Pavani, que é Assistente Técnica de 
Direção da Inova. “Achei interessante tra-
balhar essas questões de alimentação. O 
SESI tem esses cursos de melhor aproveita-
mento do alimento, que conta com ótimas 
receitas. Além disso, foi um curso rápido, 
prático e que ensinou como combinar ali-
mentos”. 

'bandejão' no dia que teve feijoada”, 
destacou Stéfano. 

Silvana enfatizou ainda que a realiza-
ção dessas atividades é muito importante. 
“Recomendo que todos os pais ou 
responsáveis incentivem seus filhos a 
participarem destas atividades, que 
possibilitam um maior desenvolvimento 
intelectual e social das crianças e jovens. 
Também espero que este projeto continue 
e que contemple um maior número de 
jovens”. 

Entre 26 e 30 de janeiro, o Museu 
Exploratório de Ciências realiza o 
programa “Férias no Museu”. Esta é a 
segunda edição organizada junto com 
o GGBS. O programa é destinado aos 
filhos dos funcionários da Unicamp e 
Funcamp, entre 10 e 15 anos. A pro-
posta desta nova edição está relacio-
nada ao tema Meio Ambiente. 

A equipe do museu vai agrupar os 
jovens por idade (10 a 12 anos e 13 a 
15 anos) e eles vão participar da Nano-
Aventura, do Pequeno Grande Desafio 
e, também, de oficinas, como Sepa-
rando Plásticos para Reciclar,  Adapta-
ção dos Seres Vivos, Montagem de 

Funcionários atentos às dicas 
da nutricionista do Sesi 

uma Bússola e demais atividades. 

Nos dias 27 e 30 de janeiro os pais 
dos participantes de cada faixa etária 
serão convidados para o encerramento 
do Pequeno Grande Desafio. As equipes 
apresentarão os projetos desenvolvidos, 
que serão avaliados para premiação. 
Para finalizar, haverá um lanche de con-
fraternização. 

As inscrições vão até 19 de dezembro.

Acesse o link no site do GGBS, no endereço: 
www.gr.unicamp.br/ggbs e preencha o 
formulário (atenção: as vagas são limitadas).

Mais informações com Heloysa, pelo ramal 
17875, no horário das 10 às 19 horas.

Inscrições abertas para o Férias no Museu 

PROSERES 
Programa Institucional de Apoio ao Servidor Estudade

Silvana, funcionária da FCM, estimula seu filho 
Stéfano a participar de eventos no Campus

Aguardada, a partida final ficou por 
conta dos times da FEF e UER-HC. A 
disputa entre o 1° e 2° lugar terminou 
com um placar de 11 a 0 para a FEF, 
campeã das duas competições.

Neste campeonato, o jogador Renato, 
da UER-HC, foi o artilheiro da com-
petição com 15 gols e o goleiro menos 
vazado foi Edson, da equipe Amigos da 
Unicamp.

A novidade dos dois eventos, que 
contaram com o apoio da Alfa Financeira 
e da GoldFarb, foi a entrega de um troféu 
para a equipe que recebeu menos pena-
lidades durante os jogos. Na Copa, os 
times que ganharam nos três primeiros 
lugares receberam troféus e medalhas e, 
na Copa Master, os dois primeiros colo-
cados também foram contemplados com 
estes prêmios. 

resultado e número de itens arrecadados e 
destaca a contribuição da segurança do 
campus, dos Restaurantes Universitários e 
do Departamento de Meio Ambiente e Re-
ciclagem. 

Doação de uniformes

Para estimular a prática esportiva, o 
GGBS disponibilizou dois jogos de 
uniformes esportivos aos funcionários 
da Secretaria Geral da Universidade e 
à equipe da Editora Unicamp. As entre-
gas aconteceram nos dias 7 de novem-
bro e 1 de dezembro. Os materiais se-
rão utilizados para os servidores prati-
carem futebol.

Equipes da FEF se destacam e conquistam o 1° lugar nas duas modalidade da competição 

Solidariedade: posto no saguão de entrada da DGA 
recebeu grande quantidade de doações

SG recebe 
uniformes

Inscrições abertas
para 2009
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Feliz natal e um próspero ano novo a todos!Feliz natal e um próspero ano novo a todos!

Concurso de
desenho
natalino

Concurso de
desenho
natalino

Mensagem do GGBS

Concurso de desenho

Vencedores 
na categoria 
9 a 11 anos

Vencedores na categoria 6 a 8 anos

Ingrid Martins Stelutti (3° lugar)

Bruna 

Coimbra 

Costa 

(2° lugar)  

Tainá M. de Campos (1° lugar)

Por meio de enfeites, personagens e símbo-
los que representam a data comemorativa, os 
estudantes do Sistema Educativo da Unicamp 
soltaram a imaginação e retrataram a visão 
que possuem da época natalina. Realizado 
pelo setor de Relações Externas e Integração 
do GGBS, o propósito do concurso, que 
iniciou em novembro de 2008, foi estimular as 
crianças e adolescentes a desenvolver o lado 
criativo e a expressão artística, além de 
promover uma reflexão sobre os verdadeiros 
valores do Natal.

Dividido entre duas modalidades (alunos de 
06 a 08 anos e alunos de 09 a 11 anos), o 
concurso destacou valores como a solidarie-
dade, o amor e a paz. 

Os 165 trabalhos produzidos foram julga-
dos por uma comissão, composta pela peda-
goga supervisora da Creche da Área da Saúde 
(CAS), Márcia Aparecida P.S. Pinheiro, e pela 
artista plástica da FE, Maria Alice Giannoni. 

Entre os estudantes de seis a oito anos, os 
vencedores foram Caio Vinicius Pio da Silva (1° 
lugar), Meliane S. Franco (2° lugar) e Alan 
Vinícius da Silva (3° lugar). Das crianças e 
adolescentes com idade entre 09 e 11 anos 
que competiram, ganharam Tainá M. de 
Campos (1° lugar), Bruna Coimbra Costa (2° 
lugar) e Ingrid Martins Stelutti (3° lugar).

A artista plástica Maria Alice considera o 
projeto de grande importância. “Todos os 
alunos devem ser incentivados a realizar 
atividades dessa ordem, independentemente 
da capacidade de cada um. Com certeza o 
concurso favorece com que cada criança 
manifeste seus sentimentos com relação aos 
temas, neste caso “O Natal”. Todos os 
trabalhos devem ser valorizados e, na maioria 
das vezes, em suas manifestações estão 
estampadas suas realidades de vida. Todas as 
crianças possuem potenciais guardados em si 
e é necessário apenas aflorá-los”, revela.

Os estudantes selecionados receberão um 
kit de desenho e pintura. Também haverá uma 
exposição geral de todos os trabalhos inscri-
tos.

Alan (3° lugar)

Meliane S. Franco (2° lugar) 

Caio Vinicius Pio da Silva (1° lugar)

O final de mais um ano se aproxima e a equipe do 
GGBS, órgão que se relaciona com a comunidade 
universitária, trabalhou com afinco cumprindo sua 
Missão, no sentido estratégico do termo. Nesta 
época, em que fazemos um balanço de erros e acer-
tos, sabemos que o que foi feito não se fez sem o 
apoio de muita gente que faz parte desta comuni-
dade de talentos e de diversidade.

Que o seu Natal, seja qual for o formato de sua 
filosofia de vida, seja cheio de paz e harmonia, em 
companhia dos amigos e da família. E que a passa-
gem deste ano renove e revigore em todos nós a 
esperança de saúde, prosperidade, bem-estar e 
felicidade. Aqui entendido como direitos inerentes 
aos seres humanos.

São os nossos sinceros votos.

Dentro do espírito natalino, mas entendendo-o, 
enquanto sentimento, e dentro de todas as expres-
sões de fé, através de lápis de cor, giz de cera, 
canetinha, papel e muita criatividade, os alunos de 
06 a 11 anos das áreas educativas da Unicamp, 
soltaram a imaginação e esbanjaram talento no 1° 
Concurso de Desenho e Pintura “Pintando o Natal”. 
Confira pelas imagens e informações, na última 
pagina deste informativo. E assim, desta forma, na 
paz ensejada por nossas crianças, desejos de um 
2009 pleno de conquistas para a nossa comuni-
dade.
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