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Evento faz homenagem e resgata história de profissionais da UniversidadeEvento faz homenagem e resgata história de profissionais da Universidade

O I Encontro Funcionários Ex-menores Trabalha-
dores, ressalta o papel da Unicamp enquanto espaço 
de desenvolvimento humano. Pequena parte destes 
trabalhadores já cumpriu sua jornada de trabalho e 
usu-fruem o direito de aposentadoria, enquanto a 
maioria está inserida nas carreiras da Universidade e, 
assim, contribuem para o desenvolvimento da 
Instituição. 

“Foi maravilhoso reencontrar os amigos das filas 
do banco e protocolo da Universidade para saber 
como estão hoje em dia”. Estas foram as palavras de 
Renata Cardoso, psicóloga organizacional da Prefei-
tura da Unicamp, e o sentimento de mais de 250 ex-
guardinhas, patrulheiros, mensageiros e office-boys 
que prestigiaram o Encontro. 

O evento, que aconteceu no dia 27 de novembro, 
no auditório da FCM, reuniu os profissionais que 
atuam na Universidade desde a adolescência. 
“Quando eu recebi o convite foi uma alegria, pois 
sabia que era a oportunidade de rever os colegas, 
colocar a conversa em dia e lembrar as histórias da 
juventude”, contou entusiasmada a ex-mensageira, 
Janaina Ferreira.

O mural de fotografias, montado na en-trada do 
evento, foi o lugar de recordações dos funcionários. 
Muitos reconheceram os amigos, ainda adolescentes, 
e lembraram episódios que aconteciam pelos corre-
dores da Universidade.

Para o Reitor Prof. Dr. Fernando Costa, que pres-
tigiou o Encontro, “essa foi uma homenagem mais 
que merecida aos cerca de 500 ex-menores que 
ocupam hoje as diversas áreas da Universidade”. Ele 
revela ainda a satisfação de olhar para o auditório e 
reconhecer os rostos que fizeram parte de sua 
trajetória. “Vocês são exemplos de que é importante 
investir em parcerias e oferecer oportunidade a jo-
vens talentos”, enfatizou.

O coordenador do GGBS, Edison Lins, demonstrou 
o orgulho de ter sido patrulheiro nos anos 70, “esse 
evento é a concretização de um projeto que há 
tempos vem sendo construído. Eu espero que esse 
seja o primeiro de muitos outros Encontros”, afir-
mou. Lins também aproveitou a oportunidade para 
convidar os presentes a participarem do livro que vai 
retratar as histórias dos ex-menores. O lançamento 
da obra está prevista para o III Simtec, que acontece 
em maio de 2010.

Durante o evento os participantes também 
tiveram a oportunidade de ouvir os representantes da 
Associação de Educação do Homem de Amanhã 
(guardinha), Maria Helena Rodriguez; do Círculo de 
Amigos do Menor Patrulheiro de Campinas, Maria 
Angélica Pyles e Paulo Celso Motta; dos mensageiros, 
Erika Bueno (representando a funcionária Sheila 
Caroly) e a coordenadora da DGRH, Patrícia Morato 
Lopes.

Confira a matéria completa, com galeria de fotos, 
no site do GGBS :  www.gr.unicamp.br/ggbs.
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E D I T O R I A L 

Todo fim de ano aumentam as estratégias 
comerciais que impulsionam a população 
para o consumo, além do necessário ou 
do possível, trazendo muitas vezes 
consequências para o ano seguinte. 
Nesse sentido, é preciso dar atenção ao 
assunto, evitar compras por impulso, por 
simples modismo ou por apelo comercial 
tão comum nesta época.   

Algumas sugestões:

1. Aproveite para fazer sua revisão fi-
nanceira e orçamentária individual. 
Avalie o que fez de acertos e erros, e 
reprograme suas finanças evitando 
contrair empréstimos ou trocar dívidas de 
juros menores por juros maiores. Invista 
em seu futuro! Uma boa dica é conhecer 
as vantagens de ser um cooperado da 
CooperUnicamp.

2. Priorize o financiamento ou o 
pagamento de bens patrimoniais (imóveis 
ou bens duráveis), evitando gastos com 
supérfluos. No site do GGBS existem 
orientações sobre finanças, muitas suge-
ridas nas diversas ações desenvolvidas ao 
longo do ano.

3. Fuja do consumo provocado pelos 
insistentes apelos comerciais. Se for o 

caso, tenha uma conversa com os seus 
familiares, conscientizando-os sobre o 
consumismo em excesso, que pode trazer 
conseqüências negativas para o bem-estar 
da família. 

Fim de ano: fuja do consumismo

     Consumo Consciente

   

O consumidor consciente busca o equilíbrio entre a sua satisfação pessoal e a 
sustentabilidade do planeta, lembrando que isso implica em um modelo 
ambientalmente correto, socialmente justo e economicamente viável. O consumidor 
consciente reflete a respeito de seus atos de consumo e como eles irão repercutir não só 
sobre si mesmo, mas também sobre as relações sociais, a economia e a natureza. Busca 
disseminar o conceito e a prática do consumo consciente, fazendo com que pequenos 
gestos realizados por um número grande de pessoas promovam grandes 
transformações.

O conceito pode ser praticado no dia-a-dia, por meio de gestos simples que levem 
em conta os impactos da compra, uso ou descarte de produtos ou serviços. Tais gestos 
incluem o uso de recursos naturais como a água, descarte dos diversos produtos ou 
serviços, e a escolha das empresas das quais comprar, em função de sua 
responsabilidade sócio-ambiental. 
Praticar o consumo consciente consiste numa atitude de liberdade de escolha e de 
protagonismo da própria existência. É uma tomada de posição clara, democrática e 
ética. O consumo consciente fatalmente irá gerar uma reflexão por parte dos 
consumidores e deve motivar uma cadeia de estímulos que irá contagiar positivamente 
as empresas e seus funcionários, sua família, colegas e amigos.

Fonte: www.akatu.org.br

 Informe-se sobre este conceito!

A terceira edição do 
Simpósio de Profissionais 

da Unicamp (Simtec) já está 
com as inscrições abertas. Os 

funcionários de todos os 
segmentos – básico, médio e 

superior – que desejam participar 
do evento com a exposição de 

trabalhos ou não, já podem se 
cadastrar no site do Simpósio (endereço 
acima). Todas as inscrições estão sendo 
realizadas on line e, ao preencher os 
dados, o funcionário recebe um e-mail de 
confirmação.

É importante que o interessado entre 

Em virtude da repercussão positiva 
entre os participantes do II Simtec, a 
oficina de Criação de Pôsteres também foi 
realizada, entre os dias 23 e 26 de 
novembro, para os interessados da 3ª 
edição do Simpósio. Ministrada pelo 
comunicador visual, Alex Matos, quatro 
turmas de alunos receberam dicas sobre a 
utilização de imagens em alta resolução, 
tamanho das fontes, preocupação com o 
título, diagramação do texto e uso de 
cores. 

Para complementar, a Comissão Or-
ganizadora do evento ainda preparou 
duas turmas da oficina de Redação, que 
aconteceu nos dias 16 e 17 de novembro. 
Os palestrantes, Ademilde Félix e Gildenir 
Santos, abordaram assuntos como os 
cuidados com a utilização da cacofonia 
(combinação de palavras que podem dar 
sentido pejorativo), frases feitas, utilização 
da 1ª pessoa, normas da ABNT 
(Associação Brasileira de Normas 
Técnicas) e referências bibliográficas. 
Segundo Ademilde, “o principal objetivo é 
orientar as pessoas que não tem o hábito 
da escrita formal para apresentação de 

Inscrições para o III Simtec
já estão abertas.  

I n s c r e v a - s e !

em contato com a chefia e comunique a 
sua participação no Simpósio, assim co-
mo nos minicursos, programações cultu-
rais e demais atividades que fazem parte 
do evento.

O Simtec acontecerá no Centro de 
Convenções da Unicamp, no mês de maio 
do próximo ano. Nesta edição, os traba-
lhos em formato pôster serão divididos em 
cinco eixos-temáticos (Área Médicas e 
Biológicas; Ciências Humanas e Artes; 
Exatas e Tecnológicas; Desenvolvimento 
Humano e Qualidade de Vida; Admi-
nistração e Gestão). Se organize e par-
ticipe!

Oficinas de Pôsteres e Redação preparam interessados

Fique Atento! - No início do próximo ano, 
a Secretaria do Simpósio estará em 
funcionamento para atender todos os 
colaboradores da Universidade. A 
programação completa do evento, 
inclusive os palestrantes convidados, 

trabalhos acadêmicos”, encerra.

Novas oficinas estão sendo planejdas. 
Aguarde! 

Oficina de Redação para o Simtec

Oficina de orientação para 
preparo de pôsteres

será divulgada, e as inscrições para os 
minicursos, estarão abertas. Acompa-
nhe as novidades pelo site do III Simtec. 
Mais informações podem ser obtidas 
pelos ramais 14899/14854 ou pelo e-
mail simtec@reitoria.unicamp.br

Desafios e Oportunidades

Um ano de muito trabalho se encer-
ra. Outro ano, com novos desafios e 
novas oportunidades se apresenta. Mo-
mento de revisões, avaliações, planeja-
mento, continuar experiências válidas e 
descartar ou aprimorar aquelas ainda 
incompletas ou que não se mostraram 
viáveis. E assim se constitui nossa traje-
tória, individual e coletiva, nesta institui-
ção pública de ponta. No âmbito do 
GGBS, órgão institucional que trata de 
forma abrangente os chamados benefí-
cios espontâneos e  promove ou apoia 
ações ou programas de desenvolvi-
mento humano e qualidade de vida, 
teve início os preparativos, a partir de 
uma comissão designada pelo Reitor,  
para uma nova edição do SIMTEC – 
Simpósio dos Profissionais da Unicamp, 
evento de grandes expectativas para o 
novo ano. Eixos temáticos contemplan-
do 5 grandes áreas das ação externas e 
internas da Unicamp, dezenas de mini-
cursos já propostos e diversas palestras, 
concatenadas com o temário do evento. 
Itens que estão sendo agrupados e or-
ganizados de forma a apresentar para o 
conjunto dos profissionais da Unicamp, 
em seus vários segmentos, básico médio 
e superior, oportunidade de expor como 
contribuem para que a Unicamp alcan-
ce seus resultados de reconhecida exce-
lência e contato com possibilidades de 
atualização profissional. Não fique de 
fora. Participe. Um outro evento, organi-
zado pelo GGBS neste ano em término, 
o 1º. Encontro de Profissionais (ex-me-
nores trabalhadores da Unicamp), que 
reuniu, nesta fase final do ano em curso, 
centenas de funcionários, convidados 
para ratificar o orgulho de terem, em 
décadas passadas, ingressado na 
Unicamp ainda adolescentes e aqui 
terem percorrido uma trajetória diferen-
ciada que acompanha o próprio desen-
volvimento institucional. Um evento his-
tórico e que deixará como um dos 
resultados, um livro contando história de 
muitas histórias, uma experiência que 
pode ser a sua, fatos relacionados, de 
alguma forma com a Unicamp. Um 
expressivo conjunto de ações, entre elas 
um evento desportivo de integração que 
contou com funcionários e docentes em 
sau-dável disputa em variação do 
esporte mais popular do país, o apoio 
social, o acesso ao ProSeres e diversas 
oportunidades educacionais, profissio-
nalizantes e culturais, incluindo filhos ou 
dependentes de funcionários e docen-
tes. Muito disso está retratado nesta 
edição do nosso Informativo. A equipe 
do GGBS já está cuidando de planejar 
uma nova etapa, em um novo ano, de 
ações como essas, que se traduzirão 
como instrumento do necessário desen-
volvimento humano e da busca da 
qualidade de vida no trabalho.  

A área de Benefícios do 
GGBS solicita que cada conveniado 
no plano, faça a atualização dos 
dados cadastrais no site do Grupo 
Gestor (www.gr.unicamp.br/ggbs), 
acessando o link específico para re-
cadastramento, até o dia 13 de ja-
neiro de 2010, impreterivelmente. 

O recadastramento deve-se à Lei 
9656/98, que regulamenta os 
Planos Suplementares de Saúde, e 
informa que as operadoras devem 
fornecer à Agência Nacional de 
Saúde (ANS), os dados cadastrais 
dos beneficiários dos respectivos 
planos. Informações ou dúvidas 
pelos ramais 1-4849 ou 1-4900.

Atenção usuários do 

PASS/Unimed
Novas parcerias ampliam benefícios

DEVANEIO PRAIA HOTEL (Peruíbe) Telefone: (13)3455-7653 
www.peruibe.org / 5% de desconto e pagamento em 30 
dias com cheque pré-datado ou à vista desconto de 
10% das diárias - exceto pacotes de feriados.

HOTEL CASARÃO (Peruíbe) Telefone: (19)3272-0583
www.pousadacasarao.com.br / Descontos de 10% para 
2 pessoas e 30% para acompanhantes das suítes de até 
4 pessoas, inclusive nas acomodações com vista para o 
mar ou terraço frontal. Livre acesso às churrasqueiras.

HOTEL MARINA CLUBE DE PESCA (Cananéia) (13)3851-6143
www.pescacananeia.com.br / De 2ª a 5ª, 20 % / 6ª a 
domingo, 10 % / Feriados 5 % 

ILHAS DE JUQUEHY (São Sebastião) Tel: (12)3863-1549
www.juquehy.tur.br / 10% de desconto

POUSADA CANTO VERDE (São Sebastião)  (12)3865-3335
www.pousadacantoverde.com.br / 10% de desconto 
sobre os gastos na Pousada, diárias e extras

 POUSADA PORTAL DA TABATINGA (Caraguatatuba) Telefone: 
(12) 3884-6010 / www.portaldatabatinga.com.br
20% desc. nas diárias de baixa temporada / 10%  desc.  
nas diárias de alta temporada. Feriados, Datas 
Especiais não terá desconto. 

POUSADA RECANTO DA VILLA (Ilhabela) (12)3896-4015
www.pousadarecantodavilla.com.br / Desconto de 10% 
nas estadias na alta temporada (exceto Final de ano, 
Carnaval e feriados) até 50% na baixa temporada 

VIAMAR POUSADA (Caraguatatuba) Tel: (12)3884-2224
www.viamarpousada.com.br / Desconto de 20% na 
hospedagem em baixa temporada e 10% na m alta 
temporada. Não válidos para pacotes e feriados. 

Hotéis e Pousadas no litoral paulista

Os interessados em expor trabalhos ou apenas participar do evento, 
que acontece nos dias 25 e 26 de maio de 2010, devem se cadastrar 

no site do III Simtec:  www.gr.unicamp.br/ggbs/simtec

LOJAS SELLER (Campinas e Limeira)
Desconto de 5%  nas compras à vista, a 
prazo, nos cartões, etc. Atenção: o 
desconto não é válido para promoções ou 
produtos anunciados. 
Mais informações com Volnei tel.: 8133-7806 / 9203-8855

MONTREAL MAGAZINE

Campinas e Limeira
Moda masculina, feminina, juvenil e 
infantil, cama, mesa e banho 
Desconto de 10% sobre todos os produtos 
no preço de etiqueta; 6 vezes sem juros 
nos cartões de crédito Visa, Mastercard ou 
Hipercard; 6 vezes sem entrada e sem 
juros no crediário próprio

LOCARALPHA Locadora de Veículos
Av. Julio Mesquita, 188 / Cambui- 
Campinas - Telefone: (19)3251-3313
www.alugellocaralpha.com.br
Desconto de 30% na tarifa balcão mais 
isenção da taxa de serviços em nossos 28 
pontos de atendimento nas principais ca-
pitais pelo Brasil. Possibilidade de entrega 
e retirada dos veículos no endereço.
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ProSeres: ações de desenvolvimento educacional para funcionários e dependentes
A cada ano o GGBS consolida o com-

promisso de incentivar a qualificação pro-
fissional dos funcionários da Universi-
dade. E esta tarefa é concretizada por 
meio de programas como o ProSeres, que 
possui o objetivo de criar mecanismos de 
motivação para os servidores técnico-
administrativos, docentes e dependentes, 
regularmente matriculados em instituições 
de ensino. 

Em 2009, comemorando 16 anos de 
resultados, estima-se que mais de 1.800 
pessoas concluíram os estudos com o 
auxílio do programa. Segundo dados do 
Grupo Gestor, somente este ano foram 
recebidas 781 inscrições e concedidas 
688 bolsas (confira gráfico abaixo). Funcionária conclui segunda 

faculdade com auxílio do Programa
Regina Thomaz Paga-

ni, funcionária da Dire-
toria Geral de Recursos 
Humanos (DGRH) há 21 
anos, conclui a gradu-
ação em medicina vete-
rinária este ano, pela Fa-
culdade de Jaguariúna 
(FAJ). Formada em Ser-
viço Social (1982), ela 
voltou a estudar em 
2005. “Desde o primeiro 
ano sou cadastrada no ProSeres. Comecei 
com 10% de desconto e hoje tenho 45%”, 
revela.

Além deste benefício, a funcionária utiliza 
outros. “Eu também uso a cota de xerox 
mensal, porque com a faculdade tenho 
custos com material, trabalhos de curso, 
transporte e livros, além da mensalidade”.

O auxílio do programa foi importante 
para Regina, que apesar de dificuldades 
nunca pensou em parar de estudar. “Real-
mente é muito difícil para quem é maduro, 
pensar em assumir outros compromissos. 
Deveriam existir mais iniciativas que 
incentivam os funcionários a concluírem os 
estudos. Isso é fundamental”, diz.

* varia de acordo com a quantidade de alunos 
cadastrados no ano – total de desconto permitido 
pela instituição: 600%

** varia de acordo com a quantidade de alunos 
cadastrados no ano – total de desconto permitido 
pela instituição: 70%

*** para que o convênio entre em vigor é necessário 
ter, no mínimo, 10 alunos cadastrados no 
ProSeres.

**** condicionado ao limite financeiro semestral estipulado pela 
PUC-Campinas.

***** varia de acordo com a quantidade de alunos cadastrados por 
semestre – total de desconto permitido pela instituição: 
450%

Confira as instituições de ensino superior parceiras do ProSeres

Instituições Benefício concedido através da parceria 
Extensivo aos 
dependentes? 

Anhanguera  20% Graduação, Pós-Graduação e MBA Não 

Ceunsp 26% Graduação Não 

FAJ* 600% distribuído entre os cadastrados Não 

Fleming 10% Graduação Sim 

Fumep/EPP** 70% distribuído entre os cadastrados Não 

Iescamp*** 5% pontualidade + 10% bolsa Sim 

Policamp 
até 5 inscritos: 5%; de 6 a 10: 10%; 11 a 15: 15%; 16 a 
20: 20%; 20 ou mais: 25%  

Sim 

Metrocamp 20% Graduação e 10% Pós-Graduação Sim 

PUC-Campinas**** 
10% Graduação Stricto Sensu e Pós-Graduação Lato 
Sensu 

Sim 

Unip 
30% Cursos Presenciais; 10% Cursos Interativos; 10% 
Especialização (Lato Sensu) 

Sim 

Ulbra 10% Graduação Sim 

Unisal (Americana) 2 a 5 inscritos: 10%; 6 a 20: 15%; 21 ou mais: 20% Não 

Unopar 8% Graduação Sim 

USF***** 450% distribuído entre os cadastrados Não 

 

As inovações também se estendem às 
parcerias com novas instituições de ensino 
superior como a PUC-Campinas, Ulbra e 
Unopar e a realização das oficinas de 
redação e o curso de eletricidade, desti-
nados para filhos de funcionários. A 
relação com a Unip também foi ampliada 
e hoje o desconto dos beneficiários é de 
30%, extensivo aos dependentes.

José Rodrigues de Oliveira, responsá-
vel pela área, afirma que a busca por no-
vas parcerias é constante. “Nós sempre 
procuramos proporcionar o maior núme-
ro de opções para o funcionário. Em 
2010, o desafio será reforçar o trabalho 
para abranger cada vez mais os profissio-
nais e seus dependentes”, finaliza.

Bolsas de estudos concedidas pelo ProSeres (1993-2009)

Total geral: 4093

A partir do dia 14 
de dezembro, os 
interessados em se 
inscrever no Programa 
para o ano de 2010, devem pre-
encher o formulário no site do 
GGBS (www.gr.unicamp.br/ggbs). 
Acesse o link do ProSeres.

Inscrições para 2010Dia do Funcionário Público 
O auditório da FCM foi o lugar escolhido pelo GGBS e o Grupo 
Integrar para realizar a comemoração do Dia do Funcionário 
Público, em 23 de outubro.  O consultor organizacional Rogério 
Carlino esteve presente e ministrou a palestra “Superando Limites”.

Copa GGBS 
A 6ª edição da Copa GGBS de Futebol Society 
iniciou no dia 29 de agosto e se encerrou em 24 
de outubro, e quem levou a melhor e ocupou o 
primeiro lugar na tabela foram as equipes da 
Funcamp (Veteranos) e da FEF (Master) – sendo a 
última, bicampeã do torneio. 

Sábado no Museu 
Com o apoio do Grupo Gestor de Benefícios Sociais, o Museu Exploratório de Ciências 
(MC) realizou no dia 7 de novembro, a partir das 9h, o “Sábado no Museu”. O evento foi 
destinado aos filhos de docentes, alunos e funcionários da Universidade
.

Oficina de Redação 
Com o objetivo de auxiliar os jovens a se prepararem para as redações dos exames do 
ensino superior e técnico, o GGBS promoveu nos dias 3 e 10 de novembro uma 
edição da oficina de redação. 

Curso de Eletricidade 
Mais de 25 filhos de funcionários, entre 7 e 14 anos, participaram do curso de eletricidade, 
promovido pelo GGBS, no dia 28 de novembro. O objetivo do projeto é colocar as crianças e 
adolescentes em contato com informações sobre o uso adequado de energias, a relação deste uso 
com a preservação do ambiente e conceitos de economia familiar. O curso foi ministrado pelo 
engenheiro elétrico Hélcio Duenha.

Prodecad 
Durante este ano o GGBS realizou e apoiou diversas atividades em 
parceria com o Prodecad, entre elas:
- Visita à brinquedoteca
- Festival de Futebol de Salão
- Apresentação de peças teatrais
- Oficina de HipHop
- Farra nas Férias 

Parceria GGBS / Labex
Durante 2009, várias ações do Labex - Laboratório de Bioquímica do Exercício, através 
do Programa de Incentivo a Funcionários Atletas da Unicamp, foram apoiadas pelo 
GGBS. Atletas da equipe obtiveram apoio para participação em diversos eventos, entre 
eles: 10° Troféu de Atletismo Master, Corrida Integração, Corrida da Independência, etc.

AÇÕES INSTITUCIONAIS

Para mais informações 
sobre os eventos aqui 
divulgados, visite o site 

do GGBS 

www.gr.unicamp.br/ggbs

EXPEDIENTE: o Informativo GGBS é uma publicação do 
Grupo Gestor de Benefícios Sociais - Unicamp, com 
distribuição interna gratuita aos servidores da Unicamp. 
Colaboradores: Aline Ramos e Luiz Gustavo Silva. Tiragem 
desta edição: 8.000 exempla-res. Contato: Prédio da Reitoria 
III - Campus Unicamp - e-mail: ggbs@unicamp.br / site: 
www.gr.unicamp.br/ggbs - Informações: (19) 3521-4854.

Recente negociação estabeleceu 25% de desconto para 
todos os funcionários da Unicamp e dependentes
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Proporcionar qualidade de vida e de 
trabalho aos funcionários e dependentes é 
o principal intuito do GGBS e seus pro-
gramas. Completando mais um ano de 
atividades, os profissionais que com-
põem o órgão realizaram, durante 2009, 

Retrospectiva: ações e eventos do GGBS marcam o ano de 2009
ações que visam o bem-estar dos cola-
boradores, e estão em sintonia com os 
fundamentos institucionais. 

A avaliação da equipe gerencial é 
positiva e o desafio para 2010 é continuar 
a missão que lhe é designada, fazendo 

prevalecer a qualidade nos serviços pres-
tados, além de promover a integração 
daqueles que utilizam a linha de benefí-
cios sociais. Acompanhe abaixo os prin-
cipais eventos realizados ou apoiados 
pelo GGBS este ano:

Farra nas Férias 
Com atividades motoras e lúdicas a segunda edição do programa 
aconteceu entre os dias 5 e 23 de janeiro. O projeto é resultado da 
parceria GGBS/FEF, destinado a filhos de funcionários. 

Férias no Museu 
O Programa permite que filhos de funcionários Unicamp/Funcamp transformem-
se em cientistas, engenheiros e construtores durante as férias escolares. Entre os 
dias 26 e 30 de janeiro, os jovens vivenciaram a experiência de construir 
protótipos que solucionassem um problema real, entre outras atividades.

Orientação Financeira 
O evento realizado para os funcionários Unicamp/Funcamp 
(palestra e um workshop gerencial sobre estratégias 
corporativas na superação do endividamento) foi ministrado 
pelo consultor Samuel Marques, no dia 17 de fevereiro.

Homenagem às Mulheres 
Organizado pelo Serviço Social do GGBS, o episódio homenageou as mulheres da 
Unicamp com a apresentação de teatro, dança do ventre e ginástica laboral. O evento 
aconteceu no dia 6 de março, no auditório da DGA.

Palestra Superando Limites
O consultor organizacional Rogério Carlino foi convidado para ministrar a palestra 
“Superando Limites” no dia 20 de maio, no anfiteatro do HC. Carlino fez com que os presentes 
desenvolvessem uma reflexão pessoal. 

Campanha do Agasalho 
Com o lema “Quanto mais gente, mais quente”, a Campanha do Agasalho deste ano, 
realizada pelo Fundo de Solidariedade e Desenvolvimento Social e Cultural do Estado 
de São Paulo (Fussesp), arrecadou na Universidade, com o apoio do GGBS, 3.100 
peças de roupas.

Arte na Praça 
Ao som de clássicos de Tonico e Tinoco, Chico Mineiro, Luiz Gonzaga e João 
Pacífico, o “Arte na Praça”, realizado no dia 29 de junho, na Praça da Paz, 
envolveu o público com canções sertanejas de raiz, interpretadas pela orquestra 
Cabocla. 

Oficina de Hip Hop 
Uma aula aberta de dança de rua, realizada pelo Programa de Desenvolvimento e 
Integração da Criança e do Adolescente, aconteceu no dia 30 de julho. O curso foi 
ministrado pelo dançarino e professor da oficina de Hip Hop do Prodecad, Leonardo 
Mologni.
 

Semana do Aleitamento Materno
O Caism, com o apoio do GGBS, realizou a XI Semana de 
Aleitamento Materno, entre os dias 3 e 7 de agosto. A iniciativa 
reuniu uma programação com eventos científicos e culturais.

Oficina de Planejamento Orçamentário 
O encontro do PPO, que tem como objetivo principal a troca de experiência entre as pessoas em 
situação de endividamento, aconteceu no dia 19 de agosto. Durante a reunião os participantes 
receberam orientações orçamentárias sobre empréstimos, utilização dos cartões de créditos e meios de 
financiamentos, além de dicas de como controlar o dinheiro. 

Corrida Integração 
A equipe Labex-GGBS-Unicamp marcou presença na Corrida Integração realizada no 
dia 27 de setembro. Quatro atletas da Universidade, entre corredores e caminhantes, 
estiveram entre os dez primeiros colocados, em suas respectivas categorias. 

Dia do Secretário
A Agência de Formação Profissional da Unicamp (AFPU), em 
parceria com o Grupo Gestor, realizou no dia 30 de setembro, um 
evento em comemoração ao 'Dia do Secretário' para homenagear 
esses funcionários pelo trabalho desenvolvido na Universidade.   

Caminhada Prevenção à Obesidade 
A II caminhada de prevenção à obesidade, promovida pelo grupo multidisciplinar do 
Ambulatório de Cirurgia Bariátrica do HC da Unicamp, aconteceu no dia 4 de outubro, 
na Lagoa do Taquaral. Os participantes receberam orientações nutricionais e realizaram 
o cálculo de IMC (Índice de massa corpórea), teste de glicemia (Diabetes), medida de 
pressão arterial e técnicas de alongamento.

Educação Financeira
O treinamento em Educação Financeira, ministrado pelo especialista Vicente 
Tadeu Marchi, do CEDEN – Centro de Estudos, Desenvolvimento e Negociações, 
aconteceu nos dias 26 de setembro, 3 e 10 de outubro. O projeto orientou os 
funcionários da Unicamp para melhorar o gerenciamento das finanças pessoais. 

Semana Qualidade de Vida - Caism 
A VI Semana de Integração e Conscientização para Qualidade de Vida no Trabalho, 
promovida pelo Caism, com o apoio do GGBS, aconteceu entre os dias 13 e 16 de 
outubro, no anfiteatro do Hospital da Mulher. 

Palestra Afetos e Limites 
O evento aconteceu no dia 21 de outubro, às 9h, no anfiteatro do Hospital das Clínicas 
(HC) da Unicamp. O Prof. Dr. José Martins Filho abordou a palestra “Afetos e Limites na 
Infância e na Adolescência”.  Martins propôs reflexões sobre o papel e as responsabilidades 
da família nos dias atuais, e analisou as mudanças da sociedade.
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Pacífico, o “Arte na Praça”, realizado no dia 29 de junho, na Praça da Paz, 
envolveu o público com canções sertanejas de raiz, interpretadas pela orquestra 
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ProSeres: ações de desenvolvimento educacional para funcionários e dependentes
A cada ano o GGBS consolida o com-

promisso de incentivar a qualificação pro-
fissional dos funcionários da Universi-
dade. E esta tarefa é concretizada por 
meio de programas como o ProSeres, que 
possui o objetivo de criar mecanismos de 
motivação para os servidores técnico-
administrativos, docentes e dependentes, 
regularmente matriculados em instituições 
de ensino. 

Em 2009, comemorando 16 anos de 
resultados, estima-se que mais de 1.800 
pessoas concluíram os estudos com o 
auxílio do programa. Segundo dados do 
Grupo Gestor, somente este ano foram 
recebidas 781 inscrições e concedidas 
688 bolsas (confira gráfico abaixo). Funcionária conclui segunda 

faculdade com auxílio do Programa
Regina Thomaz Paga-

ni, funcionária da Dire-
toria Geral de Recursos 
Humanos (DGRH) há 21 
anos, conclui a gradu-
ação em medicina vete-
rinária este ano, pela Fa-
culdade de Jaguariúna 
(FAJ). Formada em Ser-
viço Social (1982), ela 
voltou a estudar em 
2005. “Desde o primeiro 
ano sou cadastrada no ProSeres. Comecei 
com 10% de desconto e hoje tenho 45%”, 
revela.

Além deste benefício, a funcionária utiliza 
outros. “Eu também uso a cota de xerox 
mensal, porque com a faculdade tenho 
custos com material, trabalhos de curso, 
transporte e livros, além da mensalidade”.

O auxílio do programa foi importante 
para Regina, que apesar de dificuldades 
nunca pensou em parar de estudar. “Real-
mente é muito difícil para quem é maduro, 
pensar em assumir outros compromissos. 
Deveriam existir mais iniciativas que 
incentivam os funcionários a concluírem os 
estudos. Isso é fundamental”, diz.

* varia de acordo com a quantidade de alunos 
cadastrados no ano – total de desconto permitido 
pela instituição: 600%

** varia de acordo com a quantidade de alunos 
cadastrados no ano – total de desconto permitido 
pela instituição: 70%

*** para que o convênio entre em vigor é necessário 
ter, no mínimo, 10 alunos cadastrados no 
ProSeres.

**** condicionado ao limite financeiro semestral estipulado pela 
PUC-Campinas.

***** varia de acordo com a quantidade de alunos cadastrados por 
semestre – total de desconto permitido pela instituição: 
450%

Confira as instituições de ensino superior parceiras do ProSeres

Instituições Benefício concedido através da parceria 
Extensivo aos 
dependentes? 

Anhanguera  20% Graduação, Pós-Graduação e MBA Não 

Ceunsp 26% Graduação Não 

FAJ* 600% distribuído entre os cadastrados Não 

Fleming 10% Graduação Sim 

Fumep/EPP** 70% distribuído entre os cadastrados Não 

Iescamp*** 5% pontualidade + 10% bolsa Sim 

Policamp 
até 5 inscritos: 5%; de 6 a 10: 10%; 11 a 15: 15%; 16 a 
20: 20%; 20 ou mais: 25%  

Sim 

Metrocamp 20% Graduação e 10% Pós-Graduação Sim 

PUC-Campinas**** 
10% Graduação Stricto Sensu e Pós-Graduação Lato 
Sensu 

Sim 

Unip 
30% Cursos Presenciais; 10% Cursos Interativos; 10% 
Especialização (Lato Sensu) 

Sim 

Ulbra 10% Graduação Sim 

Unisal (Americana) 2 a 5 inscritos: 10%; 6 a 20: 15%; 21 ou mais: 20% Não 

Unopar 8% Graduação Sim 

USF***** 450% distribuído entre os cadastrados Não 

 

As inovações também se estendem às 
parcerias com novas instituições de ensino 
superior como a PUC-Campinas, Ulbra e 
Unopar e a realização das oficinas de 
redação e o curso de eletricidade, desti-
nados para filhos de funcionários. A 
relação com a Unip também foi ampliada 
e hoje o desconto dos beneficiários é de 
30%, extensivo aos dependentes.

José Rodrigues de Oliveira, responsá-
vel pela área, afirma que a busca por no-
vas parcerias é constante. “Nós sempre 
procuramos proporcionar o maior núme-
ro de opções para o funcionário. Em 
2010, o desafio será reforçar o trabalho 
para abranger cada vez mais os profissio-
nais e seus dependentes”, finaliza.

Bolsas de estudos concedidas pelo ProSeres (1993-2009)

Total geral: 4093

A partir do dia 14 
de dezembro, os 
interessados em se 
inscrever no Programa 
para o ano de 2010, devem pre-
encher o formulário no site do 
GGBS (www.gr.unicamp.br/ggbs). 
Acesse o link do ProSeres.

Inscrições para 2010Dia do Funcionário Público 
O auditório da FCM foi o lugar escolhido pelo GGBS e o Grupo 
Integrar para realizar a comemoração do Dia do Funcionário 
Público, em 23 de outubro.  O consultor organizacional Rogério 
Carlino esteve presente e ministrou a palestra “Superando Limites”.

Copa GGBS 
A 6ª edição da Copa GGBS de Futebol Society 
iniciou no dia 29 de agosto e se encerrou em 24 
de outubro, e quem levou a melhor e ocupou o 
primeiro lugar na tabela foram as equipes da 
Funcamp (Veteranos) e da FEF (Master) – sendo a 
última, bicampeã do torneio. 

Sábado no Museu 
Com o apoio do Grupo Gestor de Benefícios Sociais, o Museu Exploratório de Ciências 
(MC) realizou no dia 7 de novembro, a partir das 9h, o “Sábado no Museu”. O evento foi 
destinado aos filhos de docentes, alunos e funcionários da Universidade
.

Oficina de Redação 
Com o objetivo de auxiliar os jovens a se prepararem para as redações dos exames do 
ensino superior e técnico, o GGBS promoveu nos dias 3 e 10 de novembro uma 
edição da oficina de redação. 

Curso de Eletricidade 
Mais de 25 filhos de funcionários, entre 7 e 14 anos, participaram do curso de eletricidade, 
promovido pelo GGBS, no dia 28 de novembro. O objetivo do projeto é colocar as crianças e 
adolescentes em contato com informações sobre o uso adequado de energias, a relação deste uso 
com a preservação do ambiente e conceitos de economia familiar. O curso foi ministrado pelo 
engenheiro elétrico Hélcio Duenha.

Prodecad 
Durante este ano o GGBS realizou e apoiou diversas atividades em 
parceria com o Prodecad, entre elas:
- Visita à brinquedoteca
- Festival de Futebol de Salão
- Apresentação de peças teatrais
- Oficina de HipHop
- Farra nas Férias 

Parceria GGBS / Labex
Durante 2009, várias ações do Labex - Laboratório de Bioquímica do Exercício, através 
do Programa de Incentivo a Funcionários Atletas da Unicamp, foram apoiadas pelo 
GGBS. Atletas da equipe obtiveram apoio para participação em diversos eventos, entre 
eles: 10° Troféu de Atletismo Master, Corrida Integração, Corrida da Independência, etc.

AÇÕES INSTITUCIONAIS

Para mais informações 
sobre os eventos aqui 
divulgados, visite o site 

do GGBS 

www.gr.unicamp.br/ggbs

EXPEDIENTE: o Informativo GGBS é uma publicação do 
Grupo Gestor de Benefícios Sociais - Unicamp, com 
distribuição interna gratuita aos servidores da Unicamp. 
Colaboradores: Aline Ramos e Luiz Gustavo Silva. Tiragem 
desta edição: 8.000 exempla-res. Contato: Prédio da Reitoria 
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Recente negociação estabeleceu 25% de desconto para 
todos os funcionários da Unicamp e dependentes
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E D I T O R I A L 

Todo fim de ano aumentam as estratégias 
comerciais que impulsionam a população 
para o consumo, além do necessário ou 
do possível, trazendo muitas vezes 
consequências para o ano seguinte. 
Nesse sentido, é preciso dar atenção ao 
assunto, evitar compras por impulso, por 
simples modismo ou por apelo comercial 
tão comum nesta época.   

Algumas sugestões:

1. Aproveite para fazer sua revisão fi-
nanceira e orçamentária individual. 
Avalie o que fez de acertos e erros, e 
reprograme suas finanças evitando 
contrair empréstimos ou trocar dívidas de 
juros menores por juros maiores. Invista 
em seu futuro! Uma boa dica é conhecer 
as vantagens de ser um cooperado da 
CooperUnicamp.

2. Priorize o financiamento ou o 
pagamento de bens patrimoniais (imóveis 
ou bens duráveis), evitando gastos com 
supérfluos. No site do GGBS existem 
orientações sobre finanças, muitas suge-
ridas nas diversas ações desenvolvidas ao 
longo do ano.

3. Fuja do consumo provocado pelos 
insistentes apelos comerciais. Se for o 

caso, tenha uma conversa com os seus 
familiares, conscientizando-os sobre o 
consumismo em excesso, que pode trazer 
conseqüências negativas para o bem-estar 
da família. 

Fim de ano: fuja do consumismo

     Consumo Consciente

   

O consumidor consciente busca o equilíbrio entre a sua satisfação pessoal e a 
sustentabilidade do planeta, lembrando que isso implica em um modelo 
ambientalmente correto, socialmente justo e economicamente viável. O consumidor 
consciente reflete a respeito de seus atos de consumo e como eles irão repercutir não só 
sobre si mesmo, mas também sobre as relações sociais, a economia e a natureza. Busca 
disseminar o conceito e a prática do consumo consciente, fazendo com que pequenos 
gestos realizados por um número grande de pessoas promovam grandes 
transformações.

O conceito pode ser praticado no dia-a-dia, por meio de gestos simples que levem 
em conta os impactos da compra, uso ou descarte de produtos ou serviços. Tais gestos 
incluem o uso de recursos naturais como a água, descarte dos diversos produtos ou 
serviços, e a escolha das empresas das quais comprar, em função de sua 
responsabilidade sócio-ambiental. 
Praticar o consumo consciente consiste numa atitude de liberdade de escolha e de 
protagonismo da própria existência. É uma tomada de posição clara, democrática e 
ética. O consumo consciente fatalmente irá gerar uma reflexão por parte dos 
consumidores e deve motivar uma cadeia de estímulos que irá contagiar positivamente 
as empresas e seus funcionários, sua família, colegas e amigos.

Fonte: www.akatu.org.br

 Informe-se sobre este conceito!

A terceira edição do 
Simpósio de Profissionais 

da Unicamp (Simtec) já está 
com as inscrições abertas. Os 

funcionários de todos os 
segmentos – básico, médio e 

superior – que desejam participar 
do evento com a exposição de 

trabalhos ou não, já podem se 
cadastrar no site do Simpósio (endereço 
acima). Todas as inscrições estão sendo 
realizadas on line e, ao preencher os 
dados, o funcionário recebe um e-mail de 
confirmação.

É importante que o interessado entre 

Em virtude da repercussão positiva 
entre os participantes do II Simtec, a 
oficina de Criação de Pôsteres também foi 
realizada, entre os dias 23 e 26 de 
novembro, para os interessados da 3ª 
edição do Simpósio. Ministrada pelo 
comunicador visual, Alex Matos, quatro 
turmas de alunos receberam dicas sobre a 
utilização de imagens em alta resolução, 
tamanho das fontes, preocupação com o 
título, diagramação do texto e uso de 
cores. 

Para complementar, a Comissão Or-
ganizadora do evento ainda preparou 
duas turmas da oficina de Redação, que 
aconteceu nos dias 16 e 17 de novembro. 
Os palestrantes, Ademilde Félix e Gildenir 
Santos, abordaram assuntos como os 
cuidados com a utilização da cacofonia 
(combinação de palavras que podem dar 
sentido pejorativo), frases feitas, utilização 
da 1ª pessoa, normas da ABNT 
(Associação Brasileira de Normas 
Técnicas) e referências bibliográficas. 
Segundo Ademilde, “o principal objetivo é 
orientar as pessoas que não tem o hábito 
da escrita formal para apresentação de 

Inscrições para o III Simtec
já estão abertas.  

I n s c r e v a - s e !

em contato com a chefia e comunique a 
sua participação no Simpósio, assim co-
mo nos minicursos, programações cultu-
rais e demais atividades que fazem parte 
do evento.

O Simtec acontecerá no Centro de 
Convenções da Unicamp, no mês de maio 
do próximo ano. Nesta edição, os traba-
lhos em formato pôster serão divididos em 
cinco eixos-temáticos (Área Médicas e 
Biológicas; Ciências Humanas e Artes; 
Exatas e Tecnológicas; Desenvolvimento 
Humano e Qualidade de Vida; Admi-
nistração e Gestão). Se organize e par-
ticipe!

Oficinas de Pôsteres e Redação preparam interessados

Fique Atento! - No início do próximo ano, 
a Secretaria do Simpósio estará em 
funcionamento para atender todos os 
colaboradores da Universidade. A 
programação completa do evento, 
inclusive os palestrantes convidados, 

trabalhos acadêmicos”, encerra.

Novas oficinas estão sendo planejdas. 
Aguarde! 

Oficina de Redação para o Simtec

Oficina de orientação para 
preparo de pôsteres

será divulgada, e as inscrições para os 
minicursos, estarão abertas. Acompa-
nhe as novidades pelo site do III Simtec. 
Mais informações podem ser obtidas 
pelos ramais 14899/14854 ou pelo e-
mail simtec@reitoria.unicamp.br

Desafios e Oportunidades

Um ano de muito trabalho se encer-
ra. Outro ano, com novos desafios e 
novas oportunidades se apresenta. Mo-
mento de revisões, avaliações, planeja-
mento, continuar experiências válidas e 
descartar ou aprimorar aquelas ainda 
incompletas ou que não se mostraram 
viáveis. E assim se constitui nossa traje-
tória, individual e coletiva, nesta institui-
ção pública de ponta. No âmbito do 
GGBS, órgão institucional que trata de 
forma abrangente os chamados benefí-
cios espontâneos e  promove ou apoia 
ações ou programas de desenvolvi-
mento humano e qualidade de vida, 
teve início os preparativos, a partir de 
uma comissão designada pelo Reitor,  
para uma nova edição do SIMTEC – 
Simpósio dos Profissionais da Unicamp, 
evento de grandes expectativas para o 
novo ano. Eixos temáticos contemplan-
do 5 grandes áreas das ação externas e 
internas da Unicamp, dezenas de mini-
cursos já propostos e diversas palestras, 
concatenadas com o temário do evento. 
Itens que estão sendo agrupados e or-
ganizados de forma a apresentar para o 
conjunto dos profissionais da Unicamp, 
em seus vários segmentos, básico médio 
e superior, oportunidade de expor como 
contribuem para que a Unicamp alcan-
ce seus resultados de reconhecida exce-
lência e contato com possibilidades de 
atualização profissional. Não fique de 
fora. Participe. Um outro evento, organi-
zado pelo GGBS neste ano em término, 
o 1º. Encontro de Profissionais (ex-me-
nores trabalhadores da Unicamp), que 
reuniu, nesta fase final do ano em curso, 
centenas de funcionários, convidados 
para ratificar o orgulho de terem, em 
décadas passadas, ingressado na 
Unicamp ainda adolescentes e aqui 
terem percorrido uma trajetória diferen-
ciada que acompanha o próprio desen-
volvimento institucional. Um evento his-
tórico e que deixará como um dos 
resultados, um livro contando história de 
muitas histórias, uma experiência que 
pode ser a sua, fatos relacionados, de 
alguma forma com a Unicamp. Um 
expressivo conjunto de ações, entre elas 
um evento desportivo de integração que 
contou com funcionários e docentes em 
sau-dável disputa em variação do 
esporte mais popular do país, o apoio 
social, o acesso ao ProSeres e diversas 
oportunidades educacionais, profissio-
nalizantes e culturais, incluindo filhos ou 
dependentes de funcionários e docen-
tes. Muito disso está retratado nesta 
edição do nosso Informativo. A equipe 
do GGBS já está cuidando de planejar 
uma nova etapa, em um novo ano, de 
ações como essas, que se traduzirão 
como instrumento do necessário desen-
volvimento humano e da busca da 
qualidade de vida no trabalho.  

A área de Benefícios do 
GGBS solicita que cada conveniado 
no plano, faça a atualização dos 
dados cadastrais no site do Grupo 
Gestor (www.gr.unicamp.br/ggbs), 
acessando o link específico para re-
cadastramento, até o dia 13 de ja-
neiro de 2010, impreterivelmente. 

O recadastramento deve-se à Lei 
9656/98, que regulamenta os 
Planos Suplementares de Saúde, e 
informa que as operadoras devem 
fornecer à Agência Nacional de 
Saúde (ANS), os dados cadastrais 
dos beneficiários dos respectivos 
planos. Informações ou dúvidas 
pelos ramais 1-4849 ou 1-4900.

Atenção usuários do 

PASS/Unimed
Novas parcerias ampliam benefícios

DEVANEIO PRAIA HOTEL (Peruíbe) Telefone: (13)3455-7653 
www.peruibe.org / 5% de desconto e pagamento em 30 
dias com cheque pré-datado ou à vista desconto de 
10% das diárias - exceto pacotes de feriados.

HOTEL CASARÃO (Peruíbe) Telefone: (19)3272-0583
www.pousadacasarao.com.br / Descontos de 10% para 
2 pessoas e 30% para acompanhantes das suítes de até 
4 pessoas, inclusive nas acomodações com vista para o 
mar ou terraço frontal. Livre acesso às churrasqueiras.

HOTEL MARINA CLUBE DE PESCA (Cananéia) (13)3851-6143
www.pescacananeia.com.br / De 2ª a 5ª, 20 % / 6ª a 
domingo, 10 % / Feriados 5 % 

ILHAS DE JUQUEHY (São Sebastião) Tel: (12)3863-1549
www.juquehy.tur.br / 10% de desconto

POUSADA CANTO VERDE (São Sebastião)  (12)3865-3335
www.pousadacantoverde.com.br / 10% de desconto 
sobre os gastos na Pousada, diárias e extras

 POUSADA PORTAL DA TABATINGA (Caraguatatuba) Telefone: 
(12) 3884-6010 / www.portaldatabatinga.com.br
20% desc. nas diárias de baixa temporada / 10%  desc.  
nas diárias de alta temporada. Feriados, Datas 
Especiais não terá desconto. 

POUSADA RECANTO DA VILLA (Ilhabela) (12)3896-4015
www.pousadarecantodavilla.com.br / Desconto de 10% 
nas estadias na alta temporada (exceto Final de ano, 
Carnaval e feriados) até 50% na baixa temporada 

VIAMAR POUSADA (Caraguatatuba) Tel: (12)3884-2224
www.viamarpousada.com.br / Desconto de 20% na 
hospedagem em baixa temporada e 10% na m alta 
temporada. Não válidos para pacotes e feriados. 

Hotéis e Pousadas no litoral paulista

Os interessados em expor trabalhos ou apenas participar do evento, 
que acontece nos dias 25 e 26 de maio de 2010, devem se cadastrar 

no site do III Simtec:  www.gr.unicamp.br/ggbs/simtec

LOJAS SELLER (Campinas e Limeira)
Desconto de 5%  nas compras à vista, a 
prazo, nos cartões, etc. Atenção: o 
desconto não é válido para promoções ou 
produtos anunciados. 
Mais informações com Volnei tel.: 8133-7806 / 9203-8855

MONTREAL MAGAZINE

Campinas e Limeira
Moda masculina, feminina, juvenil e 
infantil, cama, mesa e banho 
Desconto de 10% sobre todos os produtos 
no preço de etiqueta; 6 vezes sem juros 
nos cartões de crédito Visa, Mastercard ou 
Hipercard; 6 vezes sem entrada e sem 
juros no crediário próprio

LOCARALPHA Locadora de Veículos
Av. Julio Mesquita, 188 / Cambui- 
Campinas - Telefone: (19)3251-3313
www.alugellocaralpha.com.br
Desconto de 30% na tarifa balcão mais 
isenção da taxa de serviços em nossos 28 
pontos de atendimento nas principais ca-
pitais pelo Brasil. Possibilidade de entrega 
e retirada dos veículos no endereço.
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Evento faz homenagem e resgata história de profissionais da UniversidadeEvento faz homenagem e resgata história de profissionais da Universidade

O I Encontro Funcionários Ex-menores Trabalha-
dores, ressalta o papel da Unicamp enquanto espaço 
de desenvolvimento humano. Pequena parte destes 
trabalhadores já cumpriu sua jornada de trabalho e 
usu-fruem o direito de aposentadoria, enquanto a 
maioria está inserida nas carreiras da Universidade e, 
assim, contribuem para o desenvolvimento da 
Instituição. 

“Foi maravilhoso reencontrar os amigos das filas 
do banco e protocolo da Universidade para saber 
como estão hoje em dia”. Estas foram as palavras de 
Renata Cardoso, psicóloga organizacional da Prefei-
tura da Unicamp, e o sentimento de mais de 250 ex-
guardinhas, patrulheiros, mensageiros e office-boys 
que prestigiaram o Encontro. 

O evento, que aconteceu no dia 27 de novembro, 
no auditório da FCM, reuniu os profissionais que 
atuam na Universidade desde a adolescência. 
“Quando eu recebi o convite foi uma alegria, pois 
sabia que era a oportunidade de rever os colegas, 
colocar a conversa em dia e lembrar as histórias da 
juventude”, contou entusiasmada a ex-mensageira, 
Janaina Ferreira.

O mural de fotografias, montado na en-trada do 
evento, foi o lugar de recordações dos funcionários. 
Muitos reconheceram os amigos, ainda adolescentes, 
e lembraram episódios que aconteciam pelos corre-
dores da Universidade.

Para o Reitor Prof. Dr. Fernando Costa, que pres-
tigiou o Encontro, “essa foi uma homenagem mais 
que merecida aos cerca de 500 ex-menores que 
ocupam hoje as diversas áreas da Universidade”. Ele 
revela ainda a satisfação de olhar para o auditório e 
reconhecer os rostos que fizeram parte de sua 
trajetória. “Vocês são exemplos de que é importante 
investir em parcerias e oferecer oportunidade a jo-
vens talentos”, enfatizou.

O coordenador do GGBS, Edison Lins, demonstrou 
o orgulho de ter sido patrulheiro nos anos 70, “esse 
evento é a concretização de um projeto que há 
tempos vem sendo construído. Eu espero que esse 
seja o primeiro de muitos outros Encontros”, afir-
mou. Lins também aproveitou a oportunidade para 
convidar os presentes a participarem do livro que vai 
retratar as histórias dos ex-menores. O lançamento 
da obra está prevista para o III Simtec, que acontece 
em maio de 2010.

Durante o evento os participantes também 
tiveram a oportunidade de ouvir os representantes da 
Associação de Educação do Homem de Amanhã 
(guardinha), Maria Helena Rodriguez; do Círculo de 
Amigos do Menor Patrulheiro de Campinas, Maria 
Angélica Pyles e Paulo Celso Motta; dos mensageiros, 
Erika Bueno (representando a funcionária Sheila 
Caroly) e a coordenadora da DGRH, Patrícia Morato 
Lopes.

Confira a matéria completa, com galeria de fotos, 
no site do GGBS :  www.gr.unicamp.br/ggbs.

Representantes dos Patrulheiros e Guardinhas prestigiam evento Representantes dos Patrulheiros e Guardinhas prestigiam evento 

O reitor, Fernando Costa O reitor, Fernando Costa Erika Bueno Erika Bueno Dr. Fernando Costa  recebe homenagem de funcionário Dr. Fernando Costa  recebe homenagem de funcionário 

Mesa de abertura Mesa de abertura D. Maria Angelica, acompanhada de convidados D. Maria Angelica, acompanhada de convidados 

Edison Lins Edison Lins Prof. Antonio Carlos Prof. Antonio Carlos 

Funcionários da Universidade participam do encontro Funcionários da Universidade participam do encontro 

Gilmar Dias Gilmar Dias Músicos na abertura Músicos na abertura 

Momento de reencontro para os participantesMomento de reencontro para os participantes D. Maria Angelica e Comissão Organizadora do eventoD. Maria Angelica e Comissão Organizadora do evento

Descontração na pose para fotoDescontração na pose para foto Convidados reunidos no 'brunch' Convidados reunidos no 'brunch' 
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