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Uma segunda-
feira que trouxe mais 
alegria a 160 crian-
ças acolhidas pela 
Associação Benefi-
cente Nova Espera-
nça (ABNOESP). Por 
meio da iniciativa do 
Serviço Social do 
GGBS, no último dia 
2 2 / 0 6 ,  f o r a m  
doados à instituição 
1800 peças de rou-
pas infantis, juvenis e 
de adulto, cobertores e roupas de 
cama e 152 pares de sapatos, 
arrecadados na Campanha do A-
gasalho deste ano.

Nesta primeira etapa, todos os 
materiais recolhidos dos postos de 
arrecadação da Unicamp foram 
contabilizados e destinados à As-
sociação, que desenvolve o tra-
balho de promover atividades para 
crianças e jovens de 3 a 18 anos, 
nos períodos em que não estão 
estudando. O objetivo principal é 
tirá-los e das ruas.

A Campanha do 
Agasalho é uma inici-
ativa do Fundo de Soli-
dariedade e Desenvol-
v imen to  Soc i a l  e  
Cultural de São Paulo. 
D e s d e  2 0 0 8 ,  a  
Unicamp, por meio do 
GGBS, tornou-se parcei-
ra da ação.

A arrecadação, que ini-
ciou no dia 20/05, se en-
cerra no dia 10/07 e pode 
ser feita em postos locali-
zados no saguão de entrada 
da Biblioteca Central, Restau-
rante Universitário, HC, 
Caism, FCM, DGA, NEPO e 
DGRH.

Mais informações podem ser 
encontradas no site do GGBS: 
www.gr.unicamp.br/ggbs

Campanha do Agasalho 2009
Serviço Social do GGBS realiza doação de materiais 

à Associação Beneficente Nova Esperança

CAFETERIA SERENATA BRASILEIRA

Rua Doutor Diogo Prado , 76 - Cambuí  
Telefone: (19)3305-8248
Site: www.cafesb.com.br
Benefícios oferecidos 
através da parceria: 
Cardápio diferenciado, 
Produção respeitando as questões sociais 
e ecológicas. Atendimento especial e 
diferenciado. Desconto de 10% aos 
funcionários e docentes da Unicamp.

TAPEÇARIA SANTA ISABEL

Rua Jerônimo Pattaro , 433 - Barão 
Geraldo - Telefone (19)3289-2551
Descontos de 5% a 15% 

 

CORRETORA DE SEGUROS 

BRADESCO/INSURANCE

Rua Roxo Moreira - Galeria do Campus, 
1810 Salas15/16 - Cidade Universitaria 
Telefone: (19)3249-0302 / 3288-0264
Site: www.insuranceimpacto.com.br
Benefícios oferecidos através da parceria: 
desconto de até 40% no seguro veículo 
auto e condições especiais para outros 
produtos de seguros.

ZIMARO CORRETORA

Rua Elisario Pires de Camargo , 207 - Jd. 
Chapadão - Telefone: (19)3243-1895
Benefícios oferecidos através da parceria: 
Seguro de automóvel , através da Mapfre 
Seguros, com descontos especiais. 

PAPINGUÁ INFORMÁTICA

Rua José Pugliessi Filho, 451 - Campinas-
Telefone: (19)3287-5449
Benefícios oferecidos através da parceria: 
Desconto de 15% em serviços. 

VIVA MOTORS - VENDA DE VEÍCULOS 

AV. Invernada, 700 - Vera Cruz - Valinhos
Telefone: (19)3829-7070 
Site: www.vivamotors.com.br
Benefícios oferecidos através da parceria: 
desconto especial para cada modelo de 
veículo. Exemplos: KA 1.0 c/kit Neo 
R$1.000,00 de desconto; Fiesta hatch 
1.0 completo R$4.360,00 de desconto; 
Ranger CD diesel R$11.080,00 de 
desconto.

SOMCAR - ACESSÓRIOS PARA 

VEÍCULOS 

Av. Albino José Barbosa de Oliveira , 
2059 - Barão Geraldo - Telefone: 
(19)3289-5861
Site: www.somcar.com.br

 através da parceria. 

através da 
parceria.

5% de desconto 

Novas Parcerias
Comerciais

Os Postos de Arrecadação estão loca-

lizados no saguão de entrada das se-

guintes unidades:

         
      Biblioteca Central

         
      Caism 

         
      DGA        

         
      Restaurante Universitário

     FCM     

HC

         
      NEPO      DGRH

        

Ainda há tempo 

de colaborar. 

A Campanha 

do Agasalho, 

na Unicamp, 

encerra-se em 

10 de julho.

 Participe!

Programa Ação Global

Em agosto, na Unicamp

Primeira reunião preparatória para o evento é realizada no campus

O primeiro encontro entre profissionais 
da Unicamp e representantes do Sesi (Ser-
viço Social da Indústria), um dos ideali-
zadores do “Programa Ação Global”, 
aconteceu na Universidade no último dia 
9 de junho.

Na ocasião estiveram presentes Fran-
cisco Marcondes Netto, diretor do Sesi-
Amoreiras, Carlos dos Anjos, coorde-
nador geral de eventos da Unicamp, 
Marco Antonio Coelho Bortoleto, pro-
fessor da Faculdade de Educação Física, 
Fernanda Amantini, responsável pela Co-
ordenadoria Administrativa e de Serviços 
da Prefeitura da Unicamp, 

Os participantes da reunião estabelece-
ram o primeiro contato, com o intuito de 
discutir possíveis ações de responsabili-
dade da Unicamp com relação ao evento. 
Os representantes do Sesi também co-
nheceram a infraestrutura da Universida-
de com uma visita ao campus, ao Ginásio 
e ao Restaurante Universitário (RU).

De acordo com a equipe do Sesi, o 
“Ação Global” deste ano, que será 
realizado no dia 22 de agosto, acontece 

Edison Car-
doso Lins, coordenador do GGBS, mem-
bros da equipe gerencial do Grupo Gestor 
e representantes e engenheiros do Sesi-SP. 

em conjunto com o “Dia Nacional da 
Construção Social”, conta com mais de 
70 parceiros e disponibiliza cerca de 130 
serviços gratuitos à população. 

Em breve mais informações. Aguarde!

O Reitor da 
Unicamp, Dr. Fer-
nando Costa, de-
signou, pela Porta-
ria GR 035/2009, 
o grupo de traba-
lho que organizará 
a terceira edição 
do Simtec - Simpó-
sio de Profissionais 
da Unicamp.

Realizado em 
1997 e 2008, o evento abre espaço para 
exposição de trabalhos que os profis-
sionais, em todos os segmentos, desenvol-
vem na Universidade e que contribuem 
para os indicadores de excelência da 
Instituição. 

O evento incluirá ainda palestras e 
debates sobre vários temas relacionados 
ao exercício profissional, além de diversos 
minicursos coordenados por profissionais 
da Universidade. Todos os funcionários da 
Unicamp poderão participar e, portanto, 
já devem começar a preparar seus traba-
lhos. O formato e requisitos do evento 
serão divulgados em breve. Confira ao 
lado a Portaria que institui o III Simtec.

Portaria GR-35 de 02/06/2009 
Fica constituído Grupo de Trabalho para a realização do III SIMTEC.
O Reitor da Universidade Estadual de Campinas, no uso de suas atribuições 
legais, baixa a seguinte Portaria:

Artigo 1º - Fica constituído Grupo de Trabalho formado pelos seguintes 
membros:
- Edison Cardoso Lins (GGBS/GR)
- Ademilde Felix (FEEC)
- Airton Lourenço (IFGW)
- Alcides Ribeiro Jr. (IMECC)
- Alice Helena De Danieli (CGU)
- Clayton Bianchini Levy (ASCOM)
- Gildenir Carolino Santos (FE)
- José Rodrigues de Oliveira (GGBS)
- Laurione Cândido de Oliveira (HC)
 
para, sob a coordenação do primeiro, avaliar, planejar, organizar, estruturar, 
definir o cronograma, as normas e critérios, para a realização do III SIMTEC -
Simpósio da Carreira dos Profissionais de Apoio ao Ensino, Pesquisa e Extensão 
e demais carreiras correlatas.

Artigo 2º - O grupo aqui designado definirá, entre seus membros, a Comissão 
Científica do Evento.

Artigo 3° - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogando a 
Portaria GR nº 34/2009.

(Publicada no DOE de 05/06/09 – fls. 61)

Super Férias Sesi
Mais uma oportunidade para a garota-
da de idades entre 4 e 10 anos. O Sesi, 
parceiro e idealizador de diversas ativi-
dades em conjunto com o GGBS, reuniu 
uma programação especial para animar 
o período de férias. As atividades acon-
tecem de 6 a 31 de julho e estão dividi-
das em 4 módulos. Confira mais infor-
mações no site do GGBS. 

Parceria SESC/Unicamp é renovada
A parceria entre o Sesc e a Unicamp foi 
renovada e está aberta a novas adesões. 
Os interessados devem procurar direta-
mente a unidade Sesc-Campinas. Infor-
mações no GGBS pelo ramal 15101.
Fique atento: Estão abertas as inscrições 
para as temporadas de setembro e outu-
bro do Sesc-Bertioga. Saiba mais no site 
do GGBS (www.gr.unicamp.br/ggbs).

3208-0455 ou 
3208-3668.

Ex-patrulheiros, guardinhas 
e mensageiros

Está sendo organizado por uma comis-
são do Grupo Gestor,  um encontro e a 
publicação de um livro com depoi-
mentos de ex-menores, que hoje fazem 
parte do quadro de funcionários da 
Unicamp. Fique atento e obtenha mais 
informa-ções no site do GGBS. 

Supletivo noturno gratuito
A E.E. Adalberto Prado e Silva  (Vila Cos-
ta e Silva) abre matrículas para diversas 
séries do ensino fundamental e médio. 
Os interessados poderão retomar ou 
continuar os estudos  já no 2º semestre. 
Mais informações (19) 

- Luis Ribeiro Vilela Filho (FEAGRI)
- Márcia A. P. S. Pinheiro (P. Educativos)
- Maria Ap. C. de Godoy Marques (IA)
- Maria Gineusa M. Souza (CGU)
- Orlando Carlos Furlan (IE)
- Rosane F. Garcia Prado (CAISM)
- Silvia Ely Motta (GR)
- Vera Médici (HC-Enfermagem)
- Vera Regina T. Camargo (NUDECRI)
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GGBS investe em oportunidades para filhos de funcionários
Dependentes podem participar de atividades educativas por meio de parcerias firmadas pelo Grupo Gestor

Investir em educação e abrir 
oportunidades para as crianças e 
jovens, dependentes dos funcio-
nários da Unicamp/ Funcamp, é 
uma das ações pertinentes à área 
de atuação do GGBS. 

Com o intuito de disseminar o 
conhecimento na ciência e tecno-
logia, cultura e nas artes, através 
do ensino, o órgão viabiliza, por 
meio de parcerias, o acesso à 
educação àqueles que estão em 
idade estudantil e são dependen-
tes de funcionários da Unicamp. 

Entre as atividades propostas 
neste semestre estão a oficina de 
redação, o projeto Férias no Mu-
seu o curso de eletricidade, o 
processo seletivo para bolsas de estudos 
do curso “Liceu in Vest” e parceria nos 
cursos práticos de departamento fiscal e 
pessoal. Confira mais detalhes na sequên-
cia. 

“
“, 

Férias no Museu – Inverno 2009
Um projeto que permite estabelecer um 

contato com a ciência através de ativi-
dades lúdico-pedagógicas, durante o pe-
ríodo de férias escolares. Este é o objetivo 
do “Férias no Museu”, realizado pelo Mu-
seu Exploratório de Ciências da Unicamp, 
com o apoio do GGBS. A edição de 
inverno, que terá o tema “Forma e Movi-
mento”, acontece nos dias 27 e 28 de 
julho, para jovens de 13 a 15 anos, e nos 
dias 30 e 31 de julho, para as crianças de 
10 a 12 anos. As inscrições estão abertas 
e se encerram em 15 de julho. Confira 
informações detalhadas no site do GGBS 
(www.gr.unicamp.br/ggbs).

Curso de Eletricidade
As crianças e adolescentes, entre 7 e 

14 anos, também podem participar do 
“Curso de Eletricidade” promovido pelo 
Grupo Gestor. 

Com o objetivo de despertar nos ‘pe-
quenos e jovens eletricistas’ a utilização 
segura da energia e o consumo cons-
ciente, o curso propõe ensinamentos, de 
forma didática e dinâmica, sobre a 
eletricidade.

Ministrado por um engenheiro eletri-
cista, as aulas serão divididas em duas 
turmas (com duração de 4h cada) e acon-
tecerão aos sábados (18/07 e 08/08), na 
parte da manhã. Os pais interessados 
podem enviar uma mensagem para 
ggbs@reitoria.unicamp.br, com nome 
completo e idade do candidato ou entrar 
em contato pelos ramais 1-8065 ou 1-
4899. As vagas são limitadas.

Oficina de Redação
Realizada nos dias 16 e 23 de junho, 

das 14h às 16h, a Oficina de Redação, 
promovida pela Área de Desenvolvimeto 
Humano e Educacional do GGBS, reuniu 
estudantes de diversas faixas etárias, a fim 
de auxiliá-los no aprendizado de técnicas 
para produção de texto argumentativo

As aulas, ministradas pela professora 
Ednir Melo Barbosa,  foram divididas em 
duas etapas e enfatizaram a formação de 
opinião dos alunos em relação a alguns 
textos. Esta atividade é importante, de 
acordo com Ednir, pois as grandes 
universidades já solicitam exercícios 
como este aos estudantes. “Hoje os 
vestibulares, por exemplo, não estão 
oferecendo apenas os temas para a 
criação de uma redação, eles avaliam a 
argumentação do universitário”, afirma. 

“Ele adora eletricidade. Na rua, ele 
já se interessa por transformadores e 
em casa liga as coisas na tomada”, 
conta Catarina de Jesus Oliveira, fun-
cionária da Coordenadoria da DGA e 
avó de Caio de Oliveira Sorgi, de 7 
anos de idade.

O interesse do pequeno por ener-
gias, já é notado pela família há algum 
tempo. “Ele tem habilidades para ligar 
e desligar as coisas e sempre diz que 
quer ser engenheiro de fios”, afirma a 
avó. Caio reside em Itajubá (MG), 
cursa o 2º ano (1ª série) do Ensino 
Fundamental I e virá a Campinas espe-

cialmente para participar do evento. 
Catarina inscreveu o neto no curso 

promovido pelo GGBS, que acontece 
nos próximos meses, e espera que além 
do incentivo as aulas despertem a 
atenção de Caio para o perigo de lidar 
com a eletricidade. “É ótimo ter cursos 
desse tipo, que orientem e conscientizem 
os jovens, pois é comum ver acidentes 
com crianças, muitas vezes, envolvendo 
a eletricidade”, finaliza. 

Funcionária incentiva neto 

a participar de atividade 

promovida pelo GGBS

Catarina, funcionária da DGA, e seu neto Caio no destaque.

“Liceu in Vest”
A parceria entre o Colégio Liceu 
Salesiano e o GGBS ofereceu 
aos filhos de funcionários e pa-
trulheiros da Universidade, que 
estão cursando o 1°, 2° e 3° ano 
do Ensino Médio em escola pú-
blica, a oportunidade de par-
ticipar da seleção para bolsas de 
estudo de aulas de aprofunda-
mento para o vestibular. A pri-
meira etapa do processo seletivo 
foi realizada pelo Grupo Gestor 
e foram selecionados 15 jovens. 
A continuação do processo con-
sistiu na realização de uma pro-
va com questões de matemática 
e redação e, posteriormente, 

entrevista. Outras escolas públicas de 
Campinas também participaram d

.

Cursos em parceria com a Empre-

sa Jr. do Instituto de Economia
O sucesso da ação conjunta entre o 

GGBS e a Empresa Jr. Econômica, do IE, 
que ofereceu descontos especiais aos par-
ticipantes do curso “Práticas de Departa-
mento Pessoal”, continua: estão abertas as 
inscrições para funcionários e dependen-
tes, interessados em participar do curso 
“Práticas de Departamento Fiscal”, que 
inicia no próximo dia 04 de julho (sábado).

As informações completas estão dispo-
níveis no site do GGBS, no endereço: 
www.gr.unicamp.br/ggbs. As vagas são 
limitadas e para efetuar a inscrição basta 
acessar  www.ibdec.net/2040309.htm. 

o pro-
cesso seletivo

INSCRIÇÕES

ABERTAS!

INSCRIÇÕES

ABERTAS!

INSCRIÇÕES

ABERTAS!

Oficina de Redação - Detalhe da aula realizada na AFPU

Detalhe da nova sede da Cooperunicamp, 

localizada  no prédio da Prefeitura do Campus.

A Cooperunicamp (Cooperativa de 
Economia e Crédito Mútuo dos Servidores 
da Unicamp) nasceu com a proposta de 
ser uma alternativa financeira para os 
funcionários. Em meados da década de 
90, por meio do SAS (Serviço de Apoio ao 
Servidor), o tema passou a ser desenvol-
vido diante de um quadro complicado de 
endividamento e dependência dos servi-
dores, que utilizavam um sistema paralelo 
de empréstimos financeiros.

Nessa época, de acordo com o presi-
dente da Cooperativa, Ronaldo Santana, 
“não havia o crédito consignado e as taxas 
de juros bancárias eram exorbitantes”. Em 
virtude desse problema, apareceram 
algumas experiências de cooperativas de 
crédito, como a Cooperunicamp, que 
iniciou suas atividades no dia 30 de junho 
de 1997 e contava com capital mínimo de 
R$1.200,00. No decorrer dos anos, cres-
ceu financeiramente e alcançou a faixa 
dos R$ 6 milhões.

Atualmente a entidade conta com 
1.832 cooperados ativos, sendo 1.223 da 

Cooperunicamp: após 12 anos, uma experiência consolidada

Unicamp e 605 da Funcamp, entre 
funcionários e docentes, e quatro fun-
cionários próprios. Ronaldo destaca que 
a entidade, desde a criação, “fomenta o 
cooperativismo ao ampliar o acesso ao 
crédito de forma simples e sem buro-
cracia, com a redução gradativa de suas 
taxas de juros e com a ampliação dos 
prazos para  pagamento”.

O presidente explica que a coope-
rativa tem incentivado a “poupança” 
como instrumento de conquistas futuras, 
com correções do capital de seus asso-
ciados (que chegam até 12% de rendi-
mentos) e ainda com divisão dos lucros 
em todos os anos. 

 Qual a importância da Cooperativa?
RS: Penso que para o cooperado ela seja 
uma ferramenta de grande importância para 
o seu desenvolvimento financeiro e econô-
mico. Para o cooperativismo, por tratar-se 
de uma Cooperativa, fundada e consoli-
dada dentro de uma Universidade pública, é 
de extrema importância para propagação e 
o fortalecimento do ideal cooperativista no 
Brasil.

O que o crescimento desta iniciativa reflete 
no dia-a-dia dos cooperados?
RS: Uma cooperativa, seja de crédito, con-
sumo, etc., existe “para” o cooperado. Aqui 
ele poupa suas economias, e ajuda, com 
isso, no crescimento de sua Cooperativa e 
de seus pares. Se eu fosse pensar no dia-a-
dia, diria que ao fazer parte de uma coope-
rativa, você começa, através da poupança 
programada e da tomada consciente do 
crédito, a planejar adequadamente o seu 
futuro. Com o planejamento financeiro, vem 
a segurança, e esta traz benefícios.

     ENTREVISTA 

Em entrevista ao In-
formativo do GGBS, 
Ronaldo Santana, a-
tual presidente da Co-
operativa, retratou 
questões sobre o 
crescimento e as con-
quistas da iniciativa que está consolidada há 
12 anos. Confira:

O que motivou o início do trabalho da 
Cooperunicamp?
Ronaldo Santana: A Cooperunicamp teve 
início da necessidade dos servidores da 
Universidade de se unirem para se auxiliarem 
mútua e financeiramente. Muitos servidores 
estavam passando, inclusive, por dificulda-
des financeiras. Imagino que a luta para a 
implantação desta Cooperativa, tenha sido 
árdua, dada as exigências legais para que 
ela fosse fundada. O grupo que deu início a 
esta empreitada foi perseverante.

Quem pode participar da Cooperunicamp?

Podem integrar a cooperativa todos os servidores, 
professores e funcionários da Unicamp e Funcamp. Para 
associar-se, basta poupar um mínimo de R$ 18,00 por mês e já 
ter passado pelo período de experiência. 

Os documentos necessários para o cadastro são: originais 
do CPF, RG, Comprovante de residência e do último Holerite 
(atualizado). O cadastro pode ser feito diretamente no 
escritório da Cooperativa, ou através do preenchimento do 
formulário de cadastramento (anexando cópias legíveis dos 
documentos citados), que poderá ser retirado no escritório da 
Cooperativa, no Rh do Hospital Estadual de Sumaré, na SPCL 
(em Limeira) ou na FOP (em Piracicaba). 

Andrei Vinicius Gomes Narcizo
Amauri Wenceslau dos Santos
Antonio Carlos Gonçalves
Armando Comunnale Júnior
Devani Ferreira de Morais*
Divaldo Faria de Mello
Domingos Pereira
Edison Cardoso Lins*

Edison Nucci*
Eduardo Ademir Zambotti
Eduardo Spinelli
Gilberto Barbosa Estevam*
Ivo Gonçalves Pereira

(*) Sócios fundadores que continuam atuando junto à CooperUnicamp

Conquistas
“Ter utilizado única e exclusivamente o 

capital de seus associados para conceder 
mais de 24 milhões em empréstimos durante 
todos estes anos, se utilizando sempre de 
baixas taxas de juros é uma conquista”, 
enfatiza o gerente da Cooperunicamp, 
Waldir dos Santos. 

O objetivo que norteia essa sociedade é 
unir as pessoas em torno do ideal coope-
rativista, que tem como princípio funda-
mental a ajuda mútua. Santos explica que, 
por meio dessa união e de uma adminis-
tração consciente dos recursos, busca-se o 
crescimento e o fortalecimento da coope-
rativa como um todo. 

De acordo com o gerente, a iniciativa, 
além de propiciar aos cooperados uma 
forma rentável de poupança – inclusive com 
participações anuais no lucro – trabalha a 
consciência de que é preciso se unir para 
conquistar e é necessário poupar e planejar 
para adquirir. “Com o crescimento e o 
fortalecimento do coletivo, estaremos pro-
piciando também o desenvolvimento de nos-
sos cooperados”, destacou.

Jurivaldo Folegatti
Jeverson  Barbieri
João Poli*
Jurandir R. Dutra da Silva
Jurivaldo Folegatti
Luis Fernando Manarini
Marcelo Luis da Silva
Osvaldo Di Hipólito Júnior
Paulo Soares de Moura
Sigefredo Zanoni
Valter Francisco da Silva
Wanilde B. de Morais*

Informações

CooperUnicamp 
Rua Roxo Moreira, 1831- 
Contato: cooper@unicamp.br / Telefones: 3521-4580
3521-4479 (fax) ou internamente pelos ramais 
14580/14479

Prédio da Prefeitura - Unicamp

Sócios fundadores da Cooperativa
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GGBS investe em oportunidades para filhos de funcionários
Dependentes podem participar de atividades educativas por meio de parcerias firmadas pelo Grupo Gestor

Investir em educação e abrir 
oportunidades para as crianças e 
jovens, dependentes dos funcio-
nários da Unicamp/ Funcamp, é 
uma das ações pertinentes à área 
de atuação do GGBS. 

Com o intuito de disseminar o 
conhecimento na ciência e tecno-
logia, cultura e nas artes, através 
do ensino, o órgão viabiliza, por 
meio de parcerias, o acesso à 
educação àqueles que estão em 
idade estudantil e são dependen-
tes de funcionários da Unicamp. 

Entre as atividades propostas 
neste semestre estão a oficina de 
redação, o projeto Férias no Mu-
seu o curso de eletricidade, o 
processo seletivo para bolsas de estudos 
do curso “Liceu in Vest” e parceria nos 
cursos práticos de departamento fiscal e 
pessoal. Confira mais detalhes na sequên-
cia. 

“
“, 

Férias no Museu – Inverno 2009
Um projeto que permite estabelecer um 

contato com a ciência através de ativi-
dades lúdico-pedagógicas, durante o pe-
ríodo de férias escolares. Este é o objetivo 
do “Férias no Museu”, realizado pelo Mu-
seu Exploratório de Ciências da Unicamp, 
com o apoio do GGBS. A edição de 
inverno, que terá o tema “Forma e Movi-
mento”, acontece nos dias 27 e 28 de 
julho, para jovens de 13 a 15 anos, e nos 
dias 30 e 31 de julho, para as crianças de 
10 a 12 anos. As inscrições estão abertas 
e se encerram em 15 de julho. Confira 
informações detalhadas no site do GGBS 
(www.gr.unicamp.br/ggbs).

Curso de Eletricidade
As crianças e adolescentes, entre 7 e 

14 anos, também podem participar do 
“Curso de Eletricidade” promovido pelo 
Grupo Gestor. 

Com o objetivo de despertar nos ‘pe-
quenos e jovens eletricistas’ a utilização 
segura da energia e o consumo cons-
ciente, o curso propõe ensinamentos, de 
forma didática e dinâmica, sobre a 
eletricidade.

Ministrado por um engenheiro eletri-
cista, as aulas serão divididas em duas 
turmas (com duração de 4h cada) e acon-
tecerão aos sábados (18/07 e 08/08), na 
parte da manhã. Os pais interessados 
podem enviar uma mensagem para 
ggbs@reitoria.unicamp.br, com nome 
completo e idade do candidato ou entrar 
em contato pelos ramais 1-8065 ou 1-
4899. As vagas são limitadas.

Oficina de Redação
Realizada nos dias 16 e 23 de junho, 

das 14h às 16h, a Oficina de Redação, 
promovida pela Área de Desenvolvimeto 
Humano e Educacional do GGBS, reuniu 
estudantes de diversas faixas etárias, a fim 
de auxiliá-los no aprendizado de técnicas 
para produção de texto argumentativo

As aulas, ministradas pela professora 
Ednir Melo Barbosa,  foram divididas em 
duas etapas e enfatizaram a formação de 
opinião dos alunos em relação a alguns 
textos. Esta atividade é importante, de 
acordo com Ednir, pois as grandes 
universidades já solicitam exercícios 
como este aos estudantes. “Hoje os 
vestibulares, por exemplo, não estão 
oferecendo apenas os temas para a 
criação de uma redação, eles avaliam a 
argumentação do universitário”, afirma. 

“Ele adora eletricidade. Na rua, ele 
já se interessa por transformadores e 
em casa liga as coisas na tomada”, 
conta Catarina de Jesus Oliveira, fun-
cionária da Coordenadoria da DGA e 
avó de Caio de Oliveira Sorgi, de 7 
anos de idade.

O interesse do pequeno por ener-
gias, já é notado pela família há algum 
tempo. “Ele tem habilidades para ligar 
e desligar as coisas e sempre diz que 
quer ser engenheiro de fios”, afirma a 
avó. Caio reside em Itajubá (MG), 
cursa o 2º ano (1ª série) do Ensino 
Fundamental I e virá a Campinas espe-

cialmente para participar do evento. 
Catarina inscreveu o neto no curso 

promovido pelo GGBS, que acontece 
nos próximos meses, e espera que além 
do incentivo as aulas despertem a 
atenção de Caio para o perigo de lidar 
com a eletricidade. “É ótimo ter cursos 
desse tipo, que orientem e conscientizem 
os jovens, pois é comum ver acidentes 
com crianças, muitas vezes, envolvendo 
a eletricidade”, finaliza. 

Funcionária incentiva neto 

a participar de atividade 

promovida pelo GGBS

Catarina, funcionária da DGA, e seu neto Caio no destaque.

“Liceu in Vest”
A parceria entre o Colégio Liceu 
Salesiano e o GGBS ofereceu 
aos filhos de funcionários e pa-
trulheiros da Universidade, que 
estão cursando o 1°, 2° e 3° ano 
do Ensino Médio em escola pú-
blica, a oportunidade de par-
ticipar da seleção para bolsas de 
estudo de aulas de aprofunda-
mento para o vestibular. A pri-
meira etapa do processo seletivo 
foi realizada pelo Grupo Gestor 
e foram selecionados 15 jovens. 
A continuação do processo con-
sistiu na realização de uma pro-
va com questões de matemática 
e redação e, posteriormente, 

entrevista. Outras escolas públicas de 
Campinas também participaram d

.

Cursos em parceria com a Empre-

sa Jr. do Instituto de Economia
O sucesso da ação conjunta entre o 

GGBS e a Empresa Jr. Econômica, do IE, 
que ofereceu descontos especiais aos par-
ticipantes do curso “Práticas de Departa-
mento Pessoal”, continua: estão abertas as 
inscrições para funcionários e dependen-
tes, interessados em participar do curso 
“Práticas de Departamento Fiscal”, que 
inicia no próximo dia 04 de julho (sábado).

As informações completas estão dispo-
níveis no site do GGBS, no endereço: 
www.gr.unicamp.br/ggbs. As vagas são 
limitadas e para efetuar a inscrição basta 
acessar  www.ibdec.net/2040309.htm. 

o pro-
cesso seletivo

INSCRIÇÕES

ABERTAS!

INSCRIÇÕES

ABERTAS!

INSCRIÇÕES

ABERTAS!

Oficina de Redação - Detalhe da aula realizada na AFPU

Detalhe da nova sede da Cooperunicamp, 

localizada  no prédio da Prefeitura do Campus.

A Cooperunicamp (Cooperativa de 
Economia e Crédito Mútuo dos Servidores 
da Unicamp) nasceu com a proposta de 
ser uma alternativa financeira para os 
funcionários. Em meados da década de 
90, por meio do SAS (Serviço de Apoio ao 
Servidor), o tema passou a ser desenvol-
vido diante de um quadro complicado de 
endividamento e dependência dos servi-
dores, que utilizavam um sistema paralelo 
de empréstimos financeiros.

Nessa época, de acordo com o presi-
dente da Cooperativa, Ronaldo Santana, 
“não havia o crédito consignado e as taxas 
de juros bancárias eram exorbitantes”. Em 
virtude desse problema, apareceram 
algumas experiências de cooperativas de 
crédito, como a Cooperunicamp, que 
iniciou suas atividades no dia 30 de junho 
de 1997 e contava com capital mínimo de 
R$1.200,00. No decorrer dos anos, cres-
ceu financeiramente e alcançou a faixa 
dos R$ 6 milhões.

Atualmente a entidade conta com 
1.832 cooperados ativos, sendo 1.223 da 

Cooperunicamp: após 12 anos, uma experiência consolidada

Unicamp e 605 da Funcamp, entre 
funcionários e docentes, e quatro fun-
cionários próprios. Ronaldo destaca que 
a entidade, desde a criação, “fomenta o 
cooperativismo ao ampliar o acesso ao 
crédito de forma simples e sem buro-
cracia, com a redução gradativa de suas 
taxas de juros e com a ampliação dos 
prazos para  pagamento”.

O presidente explica que a coope-
rativa tem incentivado a “poupança” 
como instrumento de conquistas futuras, 
com correções do capital de seus asso-
ciados (que chegam até 12% de rendi-
mentos) e ainda com divisão dos lucros 
em todos os anos. 

 Qual a importância da Cooperativa?
RS: Penso que para o cooperado ela seja 
uma ferramenta de grande importância para 
o seu desenvolvimento financeiro e econô-
mico. Para o cooperativismo, por tratar-se 
de uma Cooperativa, fundada e consoli-
dada dentro de uma Universidade pública, é 
de extrema importância para propagação e 
o fortalecimento do ideal cooperativista no 
Brasil.

O que o crescimento desta iniciativa reflete 
no dia-a-dia dos cooperados?
RS: Uma cooperativa, seja de crédito, con-
sumo, etc., existe “para” o cooperado. Aqui 
ele poupa suas economias, e ajuda, com 
isso, no crescimento de sua Cooperativa e 
de seus pares. Se eu fosse pensar no dia-a-
dia, diria que ao fazer parte de uma coope-
rativa, você começa, através da poupança 
programada e da tomada consciente do 
crédito, a planejar adequadamente o seu 
futuro. Com o planejamento financeiro, vem 
a segurança, e esta traz benefícios.

     ENTREVISTA 

Em entrevista ao In-
formativo do GGBS, 
Ronaldo Santana, a-
tual presidente da Co-
operativa, retratou 
questões sobre o 
crescimento e as con-
quistas da iniciativa que está consolidada há 
12 anos. Confira:

O que motivou o início do trabalho da 
Cooperunicamp?
Ronaldo Santana: A Cooperunicamp teve 
início da necessidade dos servidores da 
Universidade de se unirem para se auxiliarem 
mútua e financeiramente. Muitos servidores 
estavam passando, inclusive, por dificulda-
des financeiras. Imagino que a luta para a 
implantação desta Cooperativa, tenha sido 
árdua, dada as exigências legais para que 
ela fosse fundada. O grupo que deu início a 
esta empreitada foi perseverante.

Quem pode participar da Cooperunicamp?

Podem integrar a cooperativa todos os servidores, 
professores e funcionários da Unicamp e Funcamp. Para 
associar-se, basta poupar um mínimo de R$ 18,00 por mês e já 
ter passado pelo período de experiência. 

Os documentos necessários para o cadastro são: originais 
do CPF, RG, Comprovante de residência e do último Holerite 
(atualizado). O cadastro pode ser feito diretamente no 
escritório da Cooperativa, ou através do preenchimento do 
formulário de cadastramento (anexando cópias legíveis dos 
documentos citados), que poderá ser retirado no escritório da 
Cooperativa, no Rh do Hospital Estadual de Sumaré, na SPCL 
(em Limeira) ou na FOP (em Piracicaba). 

Andrei Vinicius Gomes Narcizo
Amauri Wenceslau dos Santos
Antonio Carlos Gonçalves
Armando Comunnale Júnior
Devani Ferreira de Morais*
Divaldo Faria de Mello
Domingos Pereira
Edison Cardoso Lins*

Edison Nucci*
Eduardo Ademir Zambotti
Eduardo Spinelli
Gilberto Barbosa Estevam*
Ivo Gonçalves Pereira

(*) Sócios fundadores que continuam atuando junto à CooperUnicamp

Conquistas
“Ter utilizado única e exclusivamente o 

capital de seus associados para conceder 
mais de 24 milhões em empréstimos durante 
todos estes anos, se utilizando sempre de 
baixas taxas de juros é uma conquista”, 
enfatiza o gerente da Cooperunicamp, 
Waldir dos Santos. 

O objetivo que norteia essa sociedade é 
unir as pessoas em torno do ideal coope-
rativista, que tem como princípio funda-
mental a ajuda mútua. Santos explica que, 
por meio dessa união e de uma adminis-
tração consciente dos recursos, busca-se o 
crescimento e o fortalecimento da coope-
rativa como um todo. 

De acordo com o gerente, a iniciativa, 
além de propiciar aos cooperados uma 
forma rentável de poupança – inclusive com 
participações anuais no lucro – trabalha a 
consciência de que é preciso se unir para 
conquistar e é necessário poupar e planejar 
para adquirir. “Com o crescimento e o 
fortalecimento do coletivo, estaremos pro-
piciando também o desenvolvimento de nos-
sos cooperados”, destacou.

Jurivaldo Folegatti
Jeverson  Barbieri
João Poli*
Jurandir R. Dutra da Silva
Jurivaldo Folegatti
Luis Fernando Manarini
Marcelo Luis da Silva
Osvaldo Di Hipólito Júnior
Paulo Soares de Moura
Sigefredo Zanoni
Valter Francisco da Silva
Wanilde B. de Morais*

Informações

CooperUnicamp 
Rua Roxo Moreira, 1831- 
Contato: cooper@unicamp.br / Telefones: 3521-4580
3521-4479 (fax) ou internamente pelos ramais 
14580/14479

Prédio da Prefeitura - Unicamp

Sócios fundadores da Cooperativa
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Uma segunda-
feira que trouxe mais 
alegria a 160 crian-
ças acolhidas pela 
Associação Benefi-
cente Nova Espera-
nça (ABNOESP). Por 
meio da iniciativa do 
Serviço Social do 
GGBS, no último dia 
2 2 / 0 6 ,  f o r a m  
doados à instituição 
1800 peças de rou-
pas infantis, juvenis e 
de adulto, cobertores e roupas de 
cama e 152 pares de sapatos, 
arrecadados na Campanha do A-
gasalho deste ano.

Nesta primeira etapa, todos os 
materiais recolhidos dos postos de 
arrecadação da Unicamp foram 
contabilizados e destinados à As-
sociação, que desenvolve o tra-
balho de promover atividades para 
crianças e jovens de 3 a 18 anos, 
nos períodos em que não estão 
estudando. O objetivo principal é 
tirá-los e das ruas.

A Campanha do 
Agasalho é uma inici-
ativa do Fundo de Soli-
dariedade e Desenvol-
v imen to  Soc i a l  e  
Cultural de São Paulo. 
D e s d e  2 0 0 8 ,  a  
Unicamp, por meio do 
GGBS, tornou-se parcei-
ra da ação.

A arrecadação, que ini-
ciou no dia 20/05, se en-
cerra no dia 10/07 e pode 
ser feita em postos locali-
zados no saguão de entrada 
da Biblioteca Central, Restau-
rante Universitário, HC, 
Caism, FCM, DGA, NEPO e 
DGRH.

Mais informações podem ser 
encontradas no site do GGBS: 
www.gr.unicamp.br/ggbs

Campanha do Agasalho 2009
Serviço Social do GGBS realiza doação de materiais 

à Associação Beneficente Nova Esperança

CAFETERIA SERENATA BRASILEIRA

Rua Doutor Diogo Prado , 76 - Cambuí  
Telefone: (19)3305-8248
Site: www.cafesb.com.br
Benefícios oferecidos 
através da parceria: 
Cardápio diferenciado, 
Produção respeitando as questões sociais 
e ecológicas. Atendimento especial e 
diferenciado. Desconto de 10% aos 
funcionários e docentes da Unicamp.

TAPEÇARIA SANTA ISABEL

Rua Jerônimo Pattaro , 433 - Barão 
Geraldo - Telefone (19)3289-2551
Descontos de 5% a 15% 

 

CORRETORA DE SEGUROS 

BRADESCO/INSURANCE

Rua Roxo Moreira - Galeria do Campus, 
1810 Salas15/16 - Cidade Universitaria 
Telefone: (19)3249-0302 / 3288-0264
Site: www.insuranceimpacto.com.br
Benefícios oferecidos através da parceria: 
desconto de até 40% no seguro veículo 
auto e condições especiais para outros 
produtos de seguros.

ZIMARO CORRETORA

Rua Elisario Pires de Camargo , 207 - Jd. 
Chapadão - Telefone: (19)3243-1895
Benefícios oferecidos através da parceria: 
Seguro de automóvel , através da Mapfre 
Seguros, com descontos especiais. 

PAPINGUÁ INFORMÁTICA

Rua José Pugliessi Filho, 451 - Campinas-
Telefone: (19)3287-5449
Benefícios oferecidos através da parceria: 
Desconto de 15% em serviços. 

VIVA MOTORS - VENDA DE VEÍCULOS 

AV. Invernada, 700 - Vera Cruz - Valinhos
Telefone: (19)3829-7070 
Site: www.vivamotors.com.br
Benefícios oferecidos através da parceria: 
desconto especial para cada modelo de 
veículo. Exemplos: KA 1.0 c/kit Neo 
R$1.000,00 de desconto; Fiesta hatch 
1.0 completo R$4.360,00 de desconto; 
Ranger CD diesel R$11.080,00 de 
desconto.

SOMCAR - ACESSÓRIOS PARA 

VEÍCULOS 

Av. Albino José Barbosa de Oliveira , 
2059 - Barão Geraldo - Telefone: 
(19)3289-5861
Site: www.somcar.com.br

 através da parceria. 

através da 
parceria.

5% de desconto 

Novas Parcerias
Comerciais

Os Postos de Arrecadação estão loca-

lizados no saguão de entrada das se-

guintes unidades:

         
      Biblioteca Central

         
      Caism 

         
      DGA        

         
      Restaurante Universitário

     FCM     

HC

         
      NEPO      DGRH

        

Ainda há tempo 

de colaborar. 

A Campanha 

do Agasalho, 

na Unicamp, 

encerra-se em 

10 de julho.

 Participe!

Programa Ação Global

Em agosto, na Unicamp

Primeira reunião preparatória para o evento é realizada no campus

O primeiro encontro entre profissionais 
da Unicamp e representantes do Sesi (Ser-
viço Social da Indústria), um dos ideali-
zadores do “Programa Ação Global”, 
aconteceu na Universidade no último dia 
9 de junho.

Na ocasião estiveram presentes Fran-
cisco Marcondes Netto, diretor do Sesi-
Amoreiras, Carlos dos Anjos, coorde-
nador geral de eventos da Unicamp, 
Marco Antonio Coelho Bortoleto, pro-
fessor da Faculdade de Educação Física, 
Fernanda Amantini, responsável pela Co-
ordenadoria Administrativa e de Serviços 
da Prefeitura da Unicamp, 

Os participantes da reunião estabelece-
ram o primeiro contato, com o intuito de 
discutir possíveis ações de responsabili-
dade da Unicamp com relação ao evento. 
Os representantes do Sesi também co-
nheceram a infraestrutura da Universida-
de com uma visita ao campus, ao Ginásio 
e ao Restaurante Universitário (RU).

De acordo com a equipe do Sesi, o 
“Ação Global” deste ano, que será 
realizado no dia 22 de agosto, acontece 

Edison Car-
doso Lins, coordenador do GGBS, mem-
bros da equipe gerencial do Grupo Gestor 
e representantes e engenheiros do Sesi-SP. 

em conjunto com o “Dia Nacional da 
Construção Social”, conta com mais de 
70 parceiros e disponibiliza cerca de 130 
serviços gratuitos à população. 

Em breve mais informações. Aguarde!

O Reitor da 
Unicamp, Dr. Fer-
nando Costa, de-
signou, pela Porta-
ria GR 035/2009, 
o grupo de traba-
lho que organizará 
a terceira edição 
do Simtec - Simpó-
sio de Profissionais 
da Unicamp.

Realizado em 
1997 e 2008, o evento abre espaço para 
exposição de trabalhos que os profis-
sionais, em todos os segmentos, desenvol-
vem na Universidade e que contribuem 
para os indicadores de excelência da 
Instituição. 

O evento incluirá ainda palestras e 
debates sobre vários temas relacionados 
ao exercício profissional, além de diversos 
minicursos coordenados por profissionais 
da Universidade. Todos os funcionários da 
Unicamp poderão participar e, portanto, 
já devem começar a preparar seus traba-
lhos. O formato e requisitos do evento 
serão divulgados em breve. Confira ao 
lado a Portaria que institui o III Simtec.

Portaria GR-35 de 02/06/2009 
Fica constituído Grupo de Trabalho para a realização do III SIMTEC.
O Reitor da Universidade Estadual de Campinas, no uso de suas atribuições 
legais, baixa a seguinte Portaria:

Artigo 1º - Fica constituído Grupo de Trabalho formado pelos seguintes 
membros:
- Edison Cardoso Lins (GGBS/GR)
- Ademilde Felix (FEEC)
- Airton Lourenço (IFGW)
- Alcides Ribeiro Jr. (IMECC)
- Alice Helena De Danieli (CGU)
- Clayton Bianchini Levy (ASCOM)
- Gildenir Carolino Santos (FE)
- José Rodrigues de Oliveira (GGBS)
- Laurione Cândido de Oliveira (HC)
 
para, sob a coordenação do primeiro, avaliar, planejar, organizar, estruturar, 
definir o cronograma, as normas e critérios, para a realização do III SIMTEC -
Simpósio da Carreira dos Profissionais de Apoio ao Ensino, Pesquisa e Extensão 
e demais carreiras correlatas.

Artigo 2º - O grupo aqui designado definirá, entre seus membros, a Comissão 
Científica do Evento.

Artigo 3° - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogando a 
Portaria GR nº 34/2009.

(Publicada no DOE de 05/06/09 – fls. 61)

Super Férias Sesi
Mais uma oportunidade para a garota-
da de idades entre 4 e 10 anos. O Sesi, 
parceiro e idealizador de diversas ativi-
dades em conjunto com o GGBS, reuniu 
uma programação especial para animar 
o período de férias. As atividades acon-
tecem de 6 a 31 de julho e estão dividi-
das em 4 módulos. Confira mais infor-
mações no site do GGBS. 

Parceria SESC/Unicamp é renovada
A parceria entre o Sesc e a Unicamp foi 
renovada e está aberta a novas adesões. 
Os interessados devem procurar direta-
mente a unidade Sesc-Campinas. Infor-
mações no GGBS pelo ramal 15101.
Fique atento: Estão abertas as inscrições 
para as temporadas de setembro e outu-
bro do Sesc-Bertioga. Saiba mais no site 
do GGBS (www.gr.unicamp.br/ggbs).

3208-0455 ou 
3208-3668.

Ex-patrulheiros, guardinhas 
e mensageiros

Está sendo organizado por uma comis-
são do Grupo Gestor,  um encontro e a 
publicação de um livro com depoi-
mentos de ex-menores, que hoje fazem 
parte do quadro de funcionários da 
Unicamp. Fique atento e obtenha mais 
informa-ções no site do GGBS. 

Supletivo noturno gratuito
A E.E. Adalberto Prado e Silva  (Vila Cos-
ta e Silva) abre matrículas para diversas 
séries do ensino fundamental e médio. 
Os interessados poderão retomar ou 
continuar os estudos  já no 2º semestre. 
Mais informações (19) 

- Luis Ribeiro Vilela Filho (FEAGRI)
- Márcia A. P. S. Pinheiro (P. Educativos)
- Maria Ap. C. de Godoy Marques (IA)
- Maria Gineusa M. Souza (CGU)
- Orlando Carlos Furlan (IE)
- Rosane F. Garcia Prado (CAISM)
- Silvia Ely Motta (GR)
- Vera Médici (HC-Enfermagem)
- Vera Regina T. Camargo (NUDECRI)
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