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30 DE JUNHO
(sábado)

GINÁSIO DA UNICAMP
das 9 às 17h

Um evento preparado para a prática de 

integração e ações de cidadania. O evento 

ocorre num sábado e vai acontecer uma 

ação do GGBS com parcerias importantes: 

Poupatempo,  OAB e diversas parcerias 

internas : Cecom,  Prefeitura e FEF. Será a 

primeira edição de um evento destinado à 

integração, prestação de serviços e fomento da 

Cidadania. Esta ação pauta-se em um desafio 

detectado pelo Grupo de Trabalho que originou o GGBS, 

o de  fazer do Campus um espaço de vivência além das nossas 

obrigações profissionais cotidianas. Portanto no dia 30/06, das 

9 às 17 horas,  os professores, funcionários e alunos da 

Unicamp, além de moradores dos bairros adjacentes à Unicamp 

terão acesso aos seguintes serviços e ações:

Poupatempo – Emissão de primeira via de  para menores 

e carteira profissional para todos os interessados; 

OAB – orientação jurídica;

LAB – Laboratório de Acessibilidade, expondo diversos 

caminhos de reconhecimento prático do direito universal 

ao acesso efetivamente inclusivo para todos; 

Cecom – exames de diabetes, pressão alta, atividades 

lúdico-desportivas para a qualidade de vida e saúde.

Hemocentro – doação de sangue e orientações;

FEF – Caminhada da integração ( SOU 100% UNICAMP), 

Rua de Lazer e Escalada Esportiva;
Apresentações artísticas e culturais

RG

Venha e traga sua família. 
Haverá condução coletiva saindo de alguns pontos centrais.

UM DIA PARA INTEGRAÇÃO E CIDADANIA

Boletim Informativo GGBS - Unicamp - Distribuição Interna Gratuita  - Junho de 2007 - Ano I - nº 2

Confira também nesta edição:

NOVAS PARCERIAS AMPLIAM BENEFÍCIOS

SERVIDOR UNICAMP:
A Nossa Caixa oferece as melhores condições 
para você adquirir o imóvel dos seus sonhos!

Agora além das melhores condições para aquisição ou construção, você 
poderá reformar ou ampliar o seu imóvel, valorizando ainda mais o seu 

patrimônio. Conheça todas as vantagens abaixo:

Planos de Financiamento:

Plano com reajuste: Plano de Financiamento em que o saldo devedor e as 
prestações são reajustados, mensalmente, pelos índices de remuneração 
básica dos depósitos de poupança.

Plano com prestações fixas: Plano de financiamento com taxa de juros pré-
fixada, ou seja, sem reajuste do saldo devedor e das prestações de 
amortização e juros.

Valor máximo de Avaliação: Não existe limite, entretanto, imóveis de valor 
superior a R$700 mil dependem de prévia autorização da Cia. Seguradora

Outras operações realizadas pela Nossa Caixa:                                                                                                                                                       
Pagamento do preço total do imóvel e financiamentos com recursos  do FGTS 
(Aquisição e Construção de Imóveis Residenciais) de acordo com as regras 
estabelecidas pelo Conselho Curador do FGTS.

Para maiores informações consulte a  Central de 
Atendimento do Crédito Imobiliário: 0800-553525 

ou acesse www.nossacaixa.com.br

Limite e valor máximo de Financiamento

Taxa Efetiva Anual de Juros

Sistema de Amortização

Financiamento de Despesas com a operação: 
Poderão ser incorporados os valores das despesas com os custos cartorários e 
ITBI (Se houver), limitado a 3% do valor do financiamento, observando-se os 
limites específicos de cada operação.

Modalidade Percentual de Financiamento Financiamento Máximo

Aquisição Até 100% do menor valor entre a avaliação do imóvel ou compra / venda R$ 800 mil

Construção Até 90% do valor de avaliação final do imóvel ou 100% do custo da obra R$ 800 mil

Reforma Até 30% do valor de avaliação final do imóvel ou 100% do custo da obra R$ 100 mil

Plano de Financiamento Sistema de Amortização

Plano com Reajuste SAC - Sistema de Amortizações Constantes

Plano com Prestações Fixas TP - Tabela Price

Modalidade Avaliação ou Compra e Venda (o maior) Durante 36 meses Após

Até R$ 40 mil 7%

Até R$ 100 mil 8%

Até R$ 150 mil 10%

Acima de R$ 150 mil 11%

Reforma Qualquer valor 11% 11%

11%

Plano com Reajuste 

Aquisição ou 

Construção

Modalidade Prazo de Amortização Taxa de Juros

120 meses 11,50%

180 meses 12,50%

240 meses Divulgada mensalmente

Plano com prestações fixas

Aquisição ou 

Construção

M o d alid ad e Pr az o  Am o r tiz ação  Pr az o  Ob r as

A quis ição 240 mes es -

Cons truç ão 240 mes es 14 mes es

Ref orma 60 mes es 08 mes es

Pr az o s  M áxim o s

O Informativo GGBS é uma publicação do Grupo Gestor 
de Benefícios Sociais - Unicamp, distribuido internamente 
aos servidores da Unicamp. Tiragem desta edição: 11.000 
exemplares. Contato: Prédio da Reitoria III - Campus 
Unicamp - e-mail: ggbs@unicamp.br / Telefone para 
informações: (19) 3521-4854

EXPEDIENTE

Dia do Assistente Social

Reunião com ATU´s

GGBS organiza novas ações e 
conta com sua participação

Novas parcerias comerciais 
trazem benefícios 
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    PARCERIAS EDUCACIONAIS
Um campo de parcerias que o GGBS, 
pretende ampliar alcançando  mais 
escolas de Ensino Fundamental, Médio 
e Profissionalizantes, ampliando 
benefícios  para funcionários, docentes 
e seus dependentes. Sugestões são 
bem vindas. Fale Conosco!

Nova Parceria 
COLEGIO EDUCAP (Vila Nova) 
Desconto de 7,5% para funcionários e 
seus dependentes. Maiores informa-
ções pelo telefone 3242-5246.

    CANTINA ROMANOS
Almoço executivo à R$ 17,00 , já inclusos 
10% do garçom, um suco ou refrigerante e 
translado( ida e volta para empresa de 
van).
Obs.: é necessário fazer reserva.Valores 
especiais para Happy Hours
Av. Coronel Silva Teles, 620 – Cambuí - 
Campinas - Telefone: 3254-5858 
www.cantinaromanos.com.br

   HOTE RECANTO DOS PONEIS
Cidade de Socorro
Desconto de 10% nas diárias
Reservas pelo telefone (19) 3895-4479
www.recantodosponeis.com.br

   HOTEL CABREUVA RESORT
Desconto de 20% nas diárias
Rua São Judas Tadeu, 26 - Cabreuva
Telefone: 11-4528-8500
www.hotelcabreuva.com.br

   TEATRO TIM (Shopping D. Pedro)
Desconto de 25% para teatro adulto e 50% 
para Teatro infantil.
É obrigatório a reserva com um (1)  dia de 
antecedência, através do e-mail: 
eventos@teatrotim.com.br

   ALPS CENTRO –  IDIOMAS
Desconto de 15% sobre as mensalidades 
dos cursos de inglês e espanhol.
Rua Conceição, 151 – 1º andar - Telefone: 
3386-4210
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O GGBS tem o desafio de consolidar a área de gestão 
dos chamados Benefícios Espontâneos. Nesse sentido, o 
Conselho de Orientação, formado por funcionários e 
docentes, é uma inovação importante para atingir esse 
desafio. O funcionamento do Conselho se dá através 
decinco comitês (veja quadro ao lado).

Os comitês, além de redefinir os focos e conceitos das 
ações já desenvolvidas, terão o desafio de indicar e 
elaborar diretrizes visando a implementação de novos 
ações e programas.

GGBS inovando na gestão dos benefícios sociais

Apoio ao Desenvolvimento Educacional
Fomento aos Programas Especiais
Apoio ao Esporte e Lazer
Apoio à Saúde
Apoio ao 
Desenvolvimento 
Cultural

Comitês GGBS

Organizando novas ações: queremos falar com você
Confira abaixo algumas das ações que estarão e estão sendo implementadas pelo GGBS. Caso seu perfil se 
enquadra numa das modalidades abaixo e você queira participar, fale conosco. Estamos à sua disposição.

Novos cursos a caminho
Com esta atividade o GGBS inicia uma série de palestras e 
cursos de curta ou média duração, voltados para as 
temáticas do escopo da área, tais como o foco na 
qualidade de vida e trabalho. O GGBS está objetivando 
atualização nesses temas e interação de diversas ações e 
fomento de ações de qualidade de vida e de trabalho.

Em comemoração ao Dia do Assis-
tente Social (15 de maio), no dia 16 de 
maio o GGBS, através do Serviço 
Social da área, promoveu o curso 
“Desafios do Trabalho do Assistente 
Social: a Relação entre a Política, a 
Assistência e o Trabalho em Rede”. O 
curso foi ministrado pelo Dr. Vicente de 
Paula Faleiros, docente da Universida-
de Católica de Brasília, referência na-
cional e internacional na abrangente 
temática do Serviço Social. Desta 
forma o Serviço Social, dentro dos 
objetivos traçados para o GGBS, pro-
moveu uma maior integração entre os 
profissionais da área que atuam na 
Unicamp e agregou ao evento, qualifi-
cação e atualização profissional. 
            Flagrantes realizados durante o evento

No Dia do Assistente Social, integração e atualização profissional

Desenvolvimento de Projetos Culturais
Se você participa de algum grupo musical (qualquer mo-
dalidade), teatro, etc, entre em contato com o GGBS. 
Queremos ver com você a perspectiva de desenvolvimento 
de projetos e ações culturais. Envie um e-mail para 
ggbs@reitoria.unicamp.br ou ligue no ramal 1-4899 ( fale 
com Armando ou Leandro). 

Banco de Oportunidades : Cadastre-se
Um primeiro passo já está sendo dado através do 
Programa Experimental do Menor-Aprendiz. E visando 
organizar e divulgar um banco de prestação de serviços 
solicitamos informações dos interessados (funcionários ou 
seus familiares), que se disponham a realizar prestação de 
serviços diversos (administrativos, cuidados com crianças e 
idosos, área de construção civil, serviços domésticos 
diversos, digitação, etc.). Os interessados devem contatar 
o Rodrigo através do ramal 14858.

 P A R F 
Programa de Ampliação  da Renda Familiar

Este Programa visa fomentar oportunidades de 
empreendedorismo e de ampliação da renda 
familiar através da prestação complementar de 
diversos serviços profissionais para funcionários ou 
familiares fora do seu horário de trabalhos. Nesse 
contexto, estamos mantendo contato com o 
Sebrae, Caixa Federal, Nossa Caixa, Banco do 
Brasil e instâncias governamentais nos diversos 
níveis que atuem na linha de micro crédito para 
efetuar parceria. Divulgaremos em breve uma 
agenda de palestras temáticas pertinentes ao PARF. 
Aguarde!Desenvolvimento de Projetos Educacionais

Estamos interessados em cadastrar funcionários que te-
nham tempo e interesse em colaborar com a implantação 
de um cursinho pré-vestibular para funcionários ou de-
pendentes. Se você tem formação em alguma área 
pertinente à preparação para o vestibular e esteja dis-
posto a participar deste projeto, envie uma mensagem 
para o e-mail proseres@unicamp.br, ou fale com o 
Rodrigues através do ramal 1-8065  

Reunião entre GGBS, Caixa Federal e CooperUnicamp dá 
início à discussão visando parcerias para o PARF-

Programa Ampliação da Renda Familiar.

Eventos especiais estão sendo organizados pelo GGBS

Em 2008 o ProSeres completará 15 anos. Queremos resgatar esta 
interessante experiência e registrar depoimentos de superação de desa-
fios rumo a qualificação educacional nos segmentos do ensino superior.

Em breve mais informações. Aguarde!

 2º SIMTEC – Simpósio de Técnicos da Carreira de Apoio ao Ensino, 
Pesquisa e Extensão  e demais carreiras correlatas. 

Em reunião com os ATU´s, ações compartilhadas
Em reunião realizada no dia 22 

de maio com os ATU´s das unida-
des de ensino, pesquisa e áreas 
centrais, o GGBS  promoveu uma 
apresentação sobre a área e 
iniciou um processo de descentra-
lização de alguns procedimentos, 
propondo uma revisão compar-
tilhada de vários de seus processos 
vinculados às suas ações e progra-
mas. O resultado imediato espera-
do é uma maior inserção institucio-
nal das ações de escopo do órgão, 
que está subordinado ao Gabinete 
do Reitor. O GGBS responde, 
desde novembro de 2006, pelos 
chamados benefícios espontâneos, 
que a Universidade dispõe para 
seus servidores. O principal objeti-
vo da área é aprimorar as ações já 
existentes, bem como implementar 

novos programas e ações. 
O professor José Ranali, Chefe de 
Gabinete e também Presidente do 
Conselho de Orientação do 
GGBS, disse na reunião que "o 
envolvimento dos ATU´s nas ações 
do órgão é de fundamental impor-
tância para melhoria dos serviços". 
Quando necessário, as ações do 
GGBS serão pautadas no fórum 
dos ATU´s que a PRDU realiza 
periodicamente. No encontro, Edi-
son Lins, secretário-executivo do 
Conselho do GGBS e também 
responsável pela coordenação 
administrativa do órgão, avaliou 
que "é muito importante tornar as 
atividades e programas desen-
volvidos pelo GGBS mais conhe-
cidos e integrados com os pro-
pósitos institucionais".

Prof. Ranali, presidente do Conselho de 
Orientação do GGBS, fala aos presentes 

ATU’s são convidados a participar das ações e 
divulgar os programas do GGBS 
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11%

Plano com Reajuste 

Aquisição ou 

Construção

Modalidade Prazo de Amortização Taxa de Juros

120 meses 11,50%

180 meses 12,50%

240 meses Divulgada mensalmente

Plano com prestações fixas

Aquisição ou 

Construção

M o d alid ad e Pr az o  Am o r tiz ação  Pr az o  Ob r as

A quis ição 240 mes es -

Cons truç ão 240 mes es 14 mes es

Ref orma 60 mes es 08 mes es

Pr az o s  M áxim o s

O Informativo GGBS é uma publicação do Grupo Gestor 
de Benefícios Sociais - Unicamp, distribuido internamente 
aos servidores da Unicamp. Tiragem desta edição: 11.000 
exemplares. Contato: Prédio da Reitoria III - Campus 
Unicamp - e-mail: ggbs@unicamp.br / Telefone para 
informações: (19) 3521-4854

EXPEDIENTE

Dia do Assistente Social

Reunião com ATU´s

GGBS organiza novas ações e 
conta com sua participação

Novas parcerias comerciais 
trazem benefícios 
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    PARCERIAS EDUCACIONAIS
Um campo de parcerias que o GGBS, 
pretende ampliar alcançando  mais 
escolas de Ensino Fundamental, Médio 
e Profissionalizantes, ampliando 
benefícios  para funcionários, docentes 
e seus dependentes. Sugestões são 
bem vindas. Fale Conosco!

Nova Parceria 
COLEGIO EDUCAP (Vila Nova) 
Desconto de 7,5% para funcionários e 
seus dependentes. Maiores informa-
ções pelo telefone 3242-5246.

    CANTINA ROMANOS
Almoço executivo à R$ 17,00 , já inclusos 
10% do garçom, um suco ou refrigerante e 
translado( ida e volta para empresa de 
van).
Obs.: é necessário fazer reserva.Valores 
especiais para Happy Hours
Av. Coronel Silva Teles, 620 – Cambuí - 
Campinas - Telefone: 3254-5858 
www.cantinaromanos.com.br

   HOTE RECANTO DOS PONEIS
Cidade de Socorro
Desconto de 10% nas diárias
Reservas pelo telefone (19) 3895-4479
www.recantodosponeis.com.br

   HOTEL CABREUVA RESORT
Desconto de 20% nas diárias
Rua São Judas Tadeu, 26 - Cabreuva
Telefone: 11-4528-8500
www.hotelcabreuva.com.br

   TEATRO TIM (Shopping D. Pedro)
Desconto de 25% para teatro adulto e 50% 
para Teatro infantil.
É obrigatório a reserva com um (1)  dia de 
antecedência, através do e-mail: 
eventos@teatrotim.com.br

   ALPS CENTRO –  IDIOMAS
Desconto de 15% sobre as mensalidades 
dos cursos de inglês e espanhol.
Rua Conceição, 151 – 1º andar - Telefone: 
3386-4210
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