
Os corações baterão mais forte quando a 
bola começar a rolar pela VII Copa GGBS de 
Futebol Society e  IV Copa GGBS Masters de 
Futebol Society. Sete equipes competem ao 
troféu pela categoria veteranos e cinco dis-
putam o torneio Master. As equipes são for-
madas por funcionários, estágiários e docentes 
da Unicamp/Funcamp, além de representantes 
das empresas patrocinadoras do evento. 

O objetivo da Copa GGBS é a busca pelo 
desenvolvimento da qualidade de vida através 
do esporte, assim como a integração, confrate-
rnização e a cidadania. 
     

SOLIDARIEDADE

A taxa de inscrição para as equipes foi a 
doação de uma cesta básica de alimentos. No 
total foram arrecadadas onze cestas, que fo-
ram doadas ao Centro Terapêutico Amor Ága-
pe/Shekinahl, que acolhe dependentes quí-
micos em situação de abandono. A instituição 
fica localizada na região do Vida Nova, em 
Campinas.

GGBS promove torneio de futebol society em prol da cidadania

TORNEIO INÍCIO

Antes do início dos jogos oficiais da Copa, que 
ocorreu no  dia 18/09, foi realizado no dia 11 de 
setembro o torneio início, competição de curta du-
ração em que não só os gols, mas também os 
escanteios e cartões valeram pontos. 

O torneio serviu para as equipes se conhecerem 
e se entrosarem dentro e fora do campo.  Armando 
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Comunale, do GGBS e um dos organizadores da 
Copa, pediu para que os jogadores entrassem em 
campo com vontade, mas acima de tudo com res-
peito, pois se trata de uma competição entre ami-
gos e colegas de trabalho. “Devemos sempre pri-
vilegiar o espírito esportivo, com lealdade e sem 
agressividade, pois a finalidade dessa Copa é a con-
fraternização e, acima de tudo, passar horas agra-
dáveis de descontração com os colegas, amigos e 
familiares”, disse Armando aos atletas.

Duas equipes já se destacaram no torneio início: 
os Velhinhos da Vila foram os campeões na cate-
goria Master ao derrotarem o Fim de Carreira por 
um a zero no finalzinho da partida, e a equipe do 
CAISM-A fez o mesmo placar contra o Atlético HC e 
venceu na categoria Veteranos.

A competição, que ocorre todos os anos, é 
organizada pelo Grupo Gestor de Benefícios Sociais 
(GGBS) através da sua área de Parcerias e Pro-
jetos. 

Para mais informações sobre a Copa (resulta-
dos, fotos, etc.)  viste o site do GGBS.

PRESTIGIE: os jogos estão sendo disputados, aos sábados, a 
partir das 8, na escola de futebol do Palmeiras em Barão Geraldo

ACOMPANHE: Você poderá conferir os resultados, tabelas, fotos, etc. 
no site do GGBS. Acesse  e confira!www.gr.unicamp.br/ggbs

Momento de fé e concentraçãoMomento de fé e concentração

É agora!É agora!Atenção totalAtenção total

Parceria GGBS / Rizzatour

Passeio de 1 dia: saída dia 23 de outubro 
do Largo do Pará, em Campinas, às 7h da 
manhã.

. 

Custo do passeio: R$ 105,00 adultos e R$ 68,00 
para crianças de 4 a 10 anos 

Opção com desconto em folha através do GGBS

Passeio de 1 dia: saída dia 23 de outubro 
do Largo do Pará, em Campinas, às 7h da 
manhã.
Custo do passeio: R$ 105,00 adultos e R$ 68,00 
para crianças de 4 a 10 anos 

Opção com desconto em folha através do GGBS. 

PASSEIO A SÃO ROQUE 
COM FESTA DO VINHO E 
ALCACHOFRA

A cidade de São Roque é conhecida como a "Terra do Vinho" desde as primeiras décadas do século XX. Nas 
últimas décadas, seus agricultores descobriram o cultivo da alcachofra, saborosa iguaria que se adaptou muito 
bem às terras e ao clima ameno da área rural do município.
  A Rizzatour Turismo leva o turista (servidor da Unicamp e familiares) na Rota do Vinho, no Bairro Canguera, com 
  delicioso café da manhã, com visita monitorada em sitio produtor de alcachofras com degustação e compras.
  No Bairro Canguera existem inúmeras adegas e indústrias produtoras de vinhos, com visita monitorada a uma 
  delas com degustação e compras.
  Visita monitorada ao centro histórico da cidade.
  Visita ao Parque da Festa do Vinho e da Alcachofra com opção de almoço (a escolher por conta do turista) 
  regado a vinho e várias opções de pratos de alcachofra, com tempo para compras e passeio no Parque 
  terminando com a tradicional "Pisa da Uva" evento típico Italiano dos colonizadores da região onde as pessoas 
  (turistas) são convidadas a pisar a uva como eram feitos os vinhos no passado pelos imigrantes.

A cidade de São Roque é conhecida como a "Terra do Vinho" desde as primeiras décadas do século XX. Nas 
últimas décadas, seus agricultores descobriram o cultivo da alcachofra, saborosa iguaria que se adaptou muito 
bem às terras e ao clima ameno da área rural do município.
  A Rizzatour Turismo leva o turista (servidor da Unicamp e familiares) na Rota do Vinho, no Bairro Canguera, com 
  delicioso café da manhã, com visita monitorada em sitio produtor de alcachofras com degustação e compras.
  No Bairro Canguera existem inúmeras adegas e indústrias produtoras de vinhos, com visita monitorada a uma 
  delas com degustação e compras.
  Visita monitorada ao centro histórico da cidade.
  Visita ao Parque da Festa do Vinho e da Alcachofra com opção de almoço (a escolher por conta do turista) 
  regado a vinho e várias opções de pratos de alcachofra, com tempo para compras e passeio no Parque 
  terminando com a tradicional "Pisa da Uva" evento típico Italiano dos colonizadores da região onde as pessoas 
  (turistas) são convidadas a pisar a uva como eram feitos os vinhos no passado pelos imigrantes.

www.gr.unicamp.br/ggbs
.

Preencha o cadastro 
de interesse no site 

do GGSB

Mais informações:

Ramal 15101 c/ Ziara

Rizzatour: (11) 4527 2000

www.rizzatour.com.br 

www.gr.unicamp.br/ggbs
.
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E D I T O R I A L Um livro em construção coletivaUm livro em construção coletiva

EXPEDIENTE: o Informativo GGBS é uma publicação do Grupo 
Gestor de Benefícios Sociais - Unicamp, com distribuição interna 
gratuita aos servidores da Unicamp. Colaboradores:  Ricardo da 
Silva, Raquel Calefi e Gabriel Santana. Tiragem desta edição: 8.000 
exemplares. Contato: GGBS - Prédio da Reitoria III - Campus 
Unicamp - e-mail: ggbs@unicamp.br www.gr.unicamp.br/ggbs - 
Informações: (19) 3521-2546.

Até o final deste 
ano estará pronto e 
lançado o livro "Fa-
ço parte dessa his-
tória", com dezenas 
de depoimentos de 
profissionais da 
Unicamp, que nela 
ingressaram ado-
lescentes, como 

mensageiros, guardinhas ou patrulheiros. 
O percurso individual desses funcio-

nários será acompanhado do registro de 
alguns fatos que marcaram também a 
trajetória da Unicamp.

A concretização desse objetivo tomou 
corpo, a partir de uma comissão com-
posta por sete desses “ex-menores”, que 
organizou um emocionante e inédito en-
contro em novembro de 2009.

 "É antiga a ideia de um livro de me-
mória sobre centenas de profissionais da 
Universidade que aqui ingressaram, ain-
da menores, em plena adolescência", diz 
José Rodrigues de Oliveira, membro da 

comissão organizadora do livro.
 Após o encontro, realizado em novem-
bro de 2009, que reuniu cerca de 300 ex-
menores, hoje profissionais da Unicamp, 
o projeto do livro tornou-se a principal 
meta do grupo. Com recursos aprovados 
pelo Conselho de Orientação do GGBS, 
o livro está sendo produzido através de 
uma editora que apresentou a melhor 
condição de custo, com o trabalho de 
profissionais qualificados que coletaram 
depoimentos e trabalharam os textos que 
comporão o livro. 

O livro tem importância pelo resgate de 
memórias pessoais vinculadas ao per-
curso histórico da instituição Unicamp e 
torna-se ainda relevante pelas temáticas a 
que se refere: primeiro emprego, desen-
volvimento profissional e educacional, ou 
seja, a relação entre trabalho e educação.

O livro, em fase de produção está sen-
do ansiosamente aguardado. 

Confira mais informações sobre o 
projeto no site do GGBS, pelo endereço 
www.gr.unicamp.br/ggbs.

A funcionária da 
Gráfica Unicamp, 
Teresa Azevedo, 
lançou recente-
mente seu livro de 
pensamentos e 
frases 

. O evento, 
que acorreu em 11 
de setembro em 

espaço mantido pela associação Centro 
Auxiliar de Pesquisas Culturais (Cenapec), 
contou com a presença de poetas e escri-
tores. O

Tereza fala que escreve desde pequena, 
mas que nunca achou “estar à altura” para 

“Espelhos & 
Olhos”

 livro foi lançado também na Bienal 
Internacional do Livro em São Paulo. 

publicar algo, até que Fábio Renato Ville-
na, também escritor, e os amigos Jamiel de 
Oliveira Lopes e Roby Salgado a incenti-
varam. Segundo ela, publicações feitas na 
internet e o interesse dos leitores por seu 
trabalho contribuíram para a produção. 
“As poesias na verdade estão nas Anto-
logias”, diz ela sobre a obra. 

Atualmente trabalha na conclusão de 
mais dois romances e um livro que vai 
relatar as experiências vividas enquanto 
paciente com transtorno bipolar. “Minha 
intenção é publicar mais um destes pro-
jetos ainda este ano e os outros no pró-
ximo”, conta a escritora. Para conhecer 
mais o trabalho da poeta, acesse o site
www.teresaazevedo.prosaeverso.net

Funcionária lança livro 

A trajetória de profissionais ingressantes adolescentes na UnicampA trajetória de profissionais ingressantes adolescentes na Unicamp

Profissionais de grande responsabili-
dade, a disciplina é uma exigência, orga-
nização e investimento na harmonia pes-
soal e profissional também são requisitos 
básicos para a profissão de serviços se-
cretariais. Pensando nesta dedicação e na 
data comemorativa dos secretários (30 de 
setembro), o GGBS, em parceria com a 
Agência para a Formação Profissional da 
Unicamp (AFPU), realiza no dia 1º de 
outubro um evento em homenagem aos 
profissionais dessa área.
    As inscrições, feitas 

 encerraram-se no dia 20 de se-
tembro.
    

Programação

A comemoração acontece no dia 1º de 
outubro, das 9h às 17h, no Hotel Vila 
Rica, em Campinas.

Para iniciar o dia, uma recepção, 
seguida da palestra “Seja líder em sua 

através dos repre-
sentantes de treinamentos cadastrados na 
AFPU,

vida”, com Daniela do Lago. A idéia da 
palestra é realizar uma exposição motiva-
cional, de auto-reflexão e de fuga da 
rotina, dinâmica e vivencial, clara, 
objetiva e de aplicação imediata. Daniela 
atua no RH e no Marketing de várias 
empresas, é também mestre em 
Administração com Foco em Gestão e 
Inovação Organizacional.
    

Após o almoço, para encerrar o dia, 
será apresentada a peça teatral “A Co-
média da Secretária”, uma homenagem 
com humor e emoção para os Secretários, 
com direção de André Tadeu de Aguiar 
Oliveira, autor e ator teatral voltado para 
o teatro de treinamento. A encenação 
promete trazer muita diversão e entrete-
nimento para os homenageados.

Para mais informações sobre o evento 
acesse o site do GGBS, pelo endereço 
www.gr.unicamp.br/ggbs ou a página da 
AFPU (www.afpu.unicamp.br).

GGBS e AFPU promovem evento comemorativo ao Dia dos Secretários
 Evento acontece no dia 1º de outubro, das 9h às 17h, no Hotel Vila Rica, em Campinas.

Nas imagens acima, flagrantes do evento do ano 
passado, também realizado com apoio do GGBS

A Unicamp, através da PREAC – Pró-
Reitoria de Extensão e Assuntos Comu-
nitários – e do Espaço Cultural Casa do 
Lago, com o apoio do Grupo Gestor de 
Benefícios Sociais – GGBS – e Abadá Ca-
poeira – Associação Brasileira de Apoio e 
Desenvolvimento da Arte Capoeira – 

 o Primeiro 
Simpósio da Arte Capoeira. 

O evento 

edonda com mestres e doutores da 
capoeira.

Os palestrantes serão Mestre Camisa, 
Dr. Odilon José Roble, Dr. Mohamed 
Habib, Dr. Robert Slenes e Mestre 
Gladson. Às 19h, do mesmo dia, será 
ministrada uma aula aberta com o Mestre 
Camisa.

Mestre Camisa foi aluno do Mestre 
Bimba (criador da capoeira regional), seu 
início na capoeira foi nos anos 60, é 
presidente e fundador da Abadá Ca-
poeira, associação que tem mais de 60 
mil integrantes e está presente em 53 
países. Ele fará uma reflexão da capoeira 
primitiva e atual e também o desenvol-
vimento e perspectivas futuras. 

Dr. Odilon, atualmente professor do 
Departamento de Educação Motora da 
Faculdade de Educação Física da 
Unicamp, discursará sobre a dança e filo-
sofia da capoeira.

O Primeiro Simpósio da Arte Capoeira 

realiza no dia 6 de outubro

 acontece das 11h às 14h, na 
Casa do Lago, com palestras e mesa 
r

também contará com a palestra de 
Capoeira e Inclusão Social, sob comando 
do Mestre Gladson, professor universitá-
rio e coordenador de vários projetos e 
cursos sobre capoeira. Também estarão 
presentes o professor Mohamed Habib, 
Pró-Reitor de Extensão e Assuntos 
Comunitários da Unicamp; e o Dr. Robert 
Slenes – pós-doutorado em História e 
professor titular da Unicamp – ministran-
do a palestra "Realidade das famílias e-
scravas no Brasil Império". 

Para participar do Simpósio da Arte 
Capoeira, basta comparecer à Casa do 
Lago e aproveitar toda a cultura da capo-
eira e o conhecimento dos mestres e pro-
fessores convidados que lá estarão.

Para mais informações, acesse o site da 
Casa do Lado (www.preac.unicamp.br/
                       casadolago)

Participe desse novo projeto do GGBS. 
Estimule sua imaginação e criatividade. 
Desenvolva sua capacidade artística.

Uma aula por semana.

Acesse o site do GGBS e preencha o 
formulário de interesse. Vagas limitadas!

www.gr.unicamp.br/ggbs

 Simpósio da Arte Capoeira ocorrerá na Unicamp

Estamos cadastrando funcionários 
e docentes com talentos para 

apresentar shows à comunidade 
universitária.

Preencha o formulário no 
site do GGBS. Participe!

www.gr.unicamp.br/ggbs

  

 

Estamos cadastrando funcionários 
e docentes com talentos para 

apresentar shows à comunidade 
universitária.

Preencha o formulário no 
site do GGBS. Participe!

www.gr.unicamp.br/ggbs

Se você canta, dança, interpreta,  
faz mágicas, show circenses, etc.

compartilhe sua arte.

Se você canta, dança, interpreta,  
faz mágicas, show circenses, etc.

compartilhe sua arte.

É essa a tríade na qual que se 
orientam as ações do GGBS. São 
itens que se desdobram sob diversas 
formas, muitas delas mostradas neste 
informativo. E algumas das ações 
perpassam pelos três campos. É o 
caso do trabalho desenvolvido  pela 
equipe Labex/GGBS de Atletismo, 
um programa apoiado pela Reitoria  
desde  2006 e que apresenta resulta-
dos relevantes, como benefício, em 
aspectos de desenvolvimento huma-
no que resultam em qualidade de 
vida. Da mesma forma é  o  que 
ocorre com a Copa GGBS que tam-
bém promove a integração entre  
funcionários e docentes. No que diz 
respeito ao desenvolvimento huma-
no, há muitas histórias. Histórias que 
farão parte de um livro que conterá 
depoimentos de diversos colegas 
nossos, hoje inseridos no ambiente 
profissional da universidade, funcio-
nários que aqui ingressaram na ado-
lescência e se constituíram como indi-
víduos de forma concomitante à 
própria consolidação da Unicamp 
como uma das instituições brasileiras 
de referência internacional (veja na 
foto da matéria ao lado algum desses  
profissionais). Parte do qualificado 
conjunto de profissionais da Univer-
sidade que participa e concretiza 
eventos como o Simtec - Simpósio de 
Profissionais - de caráter inovador, 
que em três edições, se consolidou 
como um importante evento instituci-
onal. Encontro profissional que, re-
sultado inerente da sua importância, 
já tem calendário que direciona para 
a quarta edição e, mais ainda, para 
um encontro, com apoio institucional 
da Unicamp, com os profissionais da 
USP e Unesp, instituições públicas 
paulistas que respondem por parte 
significativa da produção científica 
nacional. As matérias desta edição 
tratam disso e de outras questões que 
traduzem o trabalho do GGBS, em 
parceria com diversas unidades e 
órgãos. Leia com atenção, pois você 
tem a ver com tudo isso.

Benefícios, desenvolvimento 
humano e qualidade de vida

Mostre seu talentoMostre seu talento

Oficina de
Pintura

em 
Tela

Oficina de
Pintura

em 
Tela



ESPAÇO CIDADANIA

36

Simtec tem agenda definida para os próximos anos
Portaria do Reitor prevê encontro profissional integrando Unicamp, USP e Unesp,

em 2011, e quarta edição do evento para o segundo semestre de 2012 

O grupo orga-
nizador da recen-

te terceira edição do 
Simpósio de Profissio-

nais da Unicamp está 
finalizando o trabalho de 

avaliação da referida edi-
ção, cujos resultados serão 

compartilhados em várias ins-
tâncias institucionais, culminando 

com relatório que será apresentado 
na reunião do Conselho Universitário – 

Consu – de 30 de novembro próximo.

Ao mesmo tempo, a Portaria GR 079/ 
2010, traz designação do Reitor, Fernan-
do Costa, do grupo que trabalhará na 
organização, através do CRUESP, Con-
selho de Reitores, de um encontro profis-
sional, em 2011, integrando a Unicamp, 
a partir da experiência das três edições do 
Simtec, com a USP e a Unesp, universi-
dades públicas paulistas que respondem 
por parte considerável da produção aca-
dêmica e científica brasileira. 

Edison Lins, que coordenou os traba-
lhos das duas mais recentes edições do 
evento (2008 e 2010) , na entrevista 
abaixo fala do significado do Simtec e das 
expectativas com a nova agenda:

Faça um balanço resumido sobre os 
resultados já obtidos pelo Simtec.

Lins: Avaliamos que o resultado foi tão 
denso quanto relevante. Primeiro por 
situar, desde a primeira edição, em 1997, 
idealizada pelo professor José Tadeu 
Jorge, então Pró-Reitor de Desenvolvi-
mento Universitário, os profissionais da 

Unicamp no contexto do que é mais 
essencial, ensino, pesquisa e extensão, 
dimensionando efetiva contribuição 
técnica, desses profissionais na produção 
da universidade e nos resultados de reco-
nhecimento pela qualidade e excelência. 
A retomada, em 2008 e a recente terceira 
edição, na atual gestão da Reitoria, 
consolidaram o Simtec como um evento 
de relevância institucional.  

O que pautou a perspectiva de um 
encontro conjunto Unicamp, USP e 
Unesp ?

Lins: Primeiramente, porque a expe-
riência e o formato do Simtec, pelo que 
temos apurado, são inéditos. E expressa o 
esforço qualitativo de profissionais do 
serviço público e o comprometimento 
desses profissionais com aprimoramento 
e busca incessante de capacitação técnica 
e acadêmica. O Simtec tem mostrado isso 
no que se refere à Unicamp. Mas acha-
mos que isso também se dá na USP e na 
Unesp, para ficarmos apenas com as 
universidades públicas estaduais. A mesa 
final do recente Simtec contou com parti-

cipação de representantes das três univer-
sidades que manifestaram interesse no 
encontro conjunto. 

O Reitor da Unicamp, professor Fer-
nando, é o atual presidente do CRUESP.  
Entendemos que é o momento de tentar 
viabilizar um encontro, também inédito.

A afirmação de que há uma busca 
incessante por capacitação técnica e 
acadêmica, se baseia em quais 
indicadores? 

Lins: Nos últimos dez anos uma parte 
significativa dos profissionais da Unicamp 
obteve graduação em ensino superior. 
Pelos dados da DGRH centenas desses 
possuem mestrado e doutorado. O 
ProSeres, programa interno de incentivo, 
indica busca expressiva por especial-
ização profissional. Há alguns encontros 
profissionais específicos, de nível nacional 
– como exemplo, Enfermagem ou Assis-
tentes Sociais – contam com significativa 
participação de profissionais da Unicamp. 
São indicadores seguros desse esforço do 
segmento profissional da Unicamp
    

E o IV Simtec, quando ocorrerá?

Lins: O grupo organizador da edição 
mais recente apontou para 2012, no se-
gundo semestre. A maioria dos membros 
do grupo organizador foi mantida na nova 
comissão, que organizará a próxima edi-
ção. Os critérios, temas, etc. serão de-
finidos até março de 2011, quando 
teremos também a data para o encontro 
conjunto com as duas universidades pú-
blicas paulistas. 

Avaliamos que o 

resultado foi tão denso 

quanto relevante...  no 

contexto do que é mais 

essencial: ensino, 

pesquisa e extensão, 

dimensionando efetiva 

contribuição técnica, dos 

profissionais

Vídeo documenta III Simtec
Com uma programação de qualidade, a terceira edição do 

Simtec, realizado nos dias 25 e 26 de maio desse ano, 
consolidou o evento como o mais importante encontro interno de 
profissionais da Unicamp. Números significativos qualificam o 
evento: foram 42 minicursos, cinco palestras com pessoas de 
renome e a exposição de 395 pôsteres produzidos por 
funcionários das mais variadas carreiras da Universidade.

Para registrar esse momento importante, a RTV-Unicamp 
produziu um especial que recentemente foi exibido no 
Canal 10 da NET. A matéria mostra, de forma resumida, o 
que foi o evento, opinião de autoridades, comissão 
organizadora, palestrantes e participantes. 

Você pode conferir o vídeo na íntegra no site do III 
Simtec:  www.gr.unicamp.br/ggbs/simtec

A equipe de corrida organizada pelo 
Labex - Laboratório de Bioquímica do 
Exercício, do Instituto de Biologia, em 
parceria com o Grupo Gestor de Bene-
fícios Sociais (GGBS) tem como objetivo 
promover a qualidade de vida através da 
prática de exercícios físicos para  funcio-
nários, docentes e alunos da Universi-
dade. Treinamentos e acompanhamento 
técnico são oferecidos aos que participam 
da equipe. 

O coordenador da Equipe Unicamp, 
Lucas Samuel Tessuti, diz que a idéia do 
projeto não é apenas formar atletas, mas 
estimular a prática do esporte entre os 
funcionários da Universidade.
   

A equipe Unicamp (Labex/GGBS) vem 
conquistando ótimos resultados nas cor-
ridas que participa. Os destaques deste 
ano foram a “Volta do IASP 10” e a “6º 
Corrida de Rua TVB”, que renderam 
excelentes classificações, com direito a 
pódio e medalhas. Um bom exemplo é a 
funcionária atleta Nadir Lima, que con-
quistou o primeiro lugar na categoria 55-
59 anos na corrida TVB. Ainda nessa 
corrida, sete atletas da equipe estiveram 
entre os 10 melhores das suas categorias. 

Recentemente a Equipe, representando 
a Universidade, a cidade de Campinas e o 

Resultados
comenta Lucas Tessuti.

Para participar da Equipe não é neces-
sário inscrição, é preciso apenas compa-
recer aos treinamentos, que acontece às 
terças e quintas das 6h30 às 8h30 ou, das 
17h às 19h, na pista de atletismo da 
Faculdade de Educação Física (FEF). 

Para participar das corridas é neces-
sário inscrição através do preenchimento 
de formulário no site do Grupo Gestor 
(www.gr.unicamp.br/ggbs). Os inscritos 
para as corridas têm apoio técnico e 
logístico, além de insenção ou desconto 
na taxa de inscrição.

Nossos atletas e
seus bons resultados

es-
tado de
São Paulo, partici- 
pou do 15º Campeonato de Atle-
tismo Master, realizado nos dias 11 e 12 
de setembro, em Maringá, no Paraná.
   

Próximos corridas

No próximo dia 26 de setembro, a 
equipe partipará da 27ª edição Corrida 
Integração, que acontece pelas ruas de 
Campinas. Em 31 de dezembro, a equipe 
fecha o ano em grande estilo, partici-
pando da Corrida de São Silvestre, a mais 
tradicional da América Latina, nas ruas da 
capital paulista. “Esse ano queremos lotar 
um ônibus com corredores da Unicamp”, 

 Com o passar dos anos, o caminhar 
se torna mais lento e os sentidos 
debilitados, alguns ainda mantêm a 
lucidez suficiente para contar suas 
repetidas histórias, as quais parecem 
ter importância, sobretudo, para os 
netinhos.  Esse é o retrato que temos 
dos idosos, mas com o tempo, o 
envelhecimento não é mais sinônimo 
de impossibilidade. Aliada a sabedoria 
acumulada durante os anos de vida e 
as diversas atividades físicas e 
intelectuais tem mantido os “velhinhos” 
cada dia mais ativos.

Aqueles que sabem aproveitar do 
convívio com os mais velhos terão 
muito a aprender com seus conselhos e 
experiência de vida. Em alguns países, 
como Japão e China, velhice significa 
sabedoria e respeito, e esse respeito é 
motivo de orgulho para a população 
desses países.

Em nosso País é preciso desmitificar 
a visão que temos em relação ao enve-

lhecimento, e aprender que pode se enve-
lhecer com saúde e criatividade.
    

Semana do Idoso na Unicamp

Organizada pelo Ambulatório de Geri-
atria e Serviço Social do Hospital de Clíni-

cas,

29 de se-
tembro a 1 de outu-
bro,

O evento está sendo apoiado pelo 
GGBS, Superintendência-HC, Relações 
Públicas e Imprensa - HC, Liga da Ge-
riatria do HC, NUVOHC e CGU - Coor-
denadoria Geral da Universidade

 será realizada 
na Unicamp, no pe-
ríodo de 

 a Semana do 
Idoso, que pretende 
mostrar que é possí-
vel envelhecer com 
qualidade e uma vida mais saudável. 
Durante a semana são oferecidas pales-
tras, oficinas e atividades físicas. 

Respeitar o idoso não é apenas uma 
questão de educação, é também 

saber reverenciar o conhecimento da 
vida e acima de tudo preservar a 

nossa memória.

A ilustração acima será usada 
na camiseta da comissão
organizadora do evento
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Com o apoio do GGBS, o Museu Explo-
ratório de Ciências (MC) realizou em julho 
o programa “Férias no Museu”, edição 
Inverno". Em sua quinta edição, o evento 
recebeu, durante o recesso escolar, os filhos 
de funcionários/docentes para participa-
rem de atividades lúdicas e educativas. 

Foram duas semanas de muitos apren-
dizados e brincadeiras. No período de 12 a 
16 de julho, as atividades foram destinadas 
para a garotada de 10 a 12 anos.

Pedro, de 11anos, que participou pela 
primeira vez do evento, se encheu de expec-
tativas em relação às atividades programa-
das. “Quero ver os microscópios”, disse ele 
que pretende estudar robótica quando 
crescer, referindo-se ao ”NanoAventura”. 

Julia, de 10 anos, estava acanhada na 
sessão de abertura, sem saber o que as 
atrações reservavam. “Espero fazer muitos 
amigos”, contou ela que costuma passar as 
férias na casa da avó e ir ao cinema.

A garotada colocou a cuca para fun-
cionar com o “Pequeno Grande Desafio“, 
onde juntaram ideias e esforços para resol-
ver um problema proposto pelo Museu: o 
de planejar, construir e operar um equipa-
mento para ajudar a transportar água a um 
edifício de três andares. 

Cristina Meneguello, vice-diretora asso-
ciada do Museu, acha saudável a convivên-
cia para as crianças. “A gente vê o quanto 
elas gostam e é muito bom vê-las retor-
nando”, disse.

Programa "Férias no Museu" 

Em outubro, evento comemora Dia do Funcionário Público

Entre os dias 19 e 23 de julho foi a vez da 
garotada de 13 a 15 anos. Os participantes 
tiveram a oportunidade de conhecer as 
curiosidades científicas da nanociência e 
nanotecnologia; projetar e construir um 
mecanismo capaz de ajudar no transporte da 
água durante a ”Oficina Desafio”; desvendar 
e praticar a técnica da Arqueologia na 
dinâmica ”Escava-ação”, além de se 
divertirem muito com as recreações prepa-
radas pelos monitores.

Para a supervisora do setor educativo do 

O Instituto de Física Gleb Wataghin, 
com apoio do GGBS realizou, pela pri-
meira vez, homenagem a dez de seus 
professores aposentados. 

A iniciativa do evento foi do professor 
Daniel Pereira, diretor e professor titular no 
Departamento de Eletrônica Quântica, que 
objetivou homenagear os docentes do Ins-
tituto que continuaram suas atividades aca-
dêmicas de ensino, pesquisa e extensão 
após a aposentaria.

O cerimonial aconteceu no auditório da 
unidade, na manhã do dia 27 de agosto, 

com a entrega de placa para todos home-
nageados. Foi u

Os homenageados representaram os 84 
professores que se dedicaram à unidade, 
contribuindo para o reconhecido patamar de 
excelência que a Física da Unicamp possui no 
Brasil e no exterior. 

Na cerimônia estiveram presentes o pró-
reitor de Pós Graduação, 

 que representou o Reitor Fernando 

m momento para reconhecer 
e valorizar esses docentes pela dedicação ao 
Instituto e pelo destaque junto à comunidade 
cientifica nacional e internacional.

Euclides de Mes-
quita Neto,

A edição de inverno 2010 e largada para edição do verão 2011 

IFGW faz homenagem aos seus docentes aposentados IFGW faz homenagem aos seus docentes aposentados 

Costa; o diretor cientifico da Fapesp, Car-
los Henrique de Brito Cruz; os chefes de 
departamentos do Instituto de Física, entre 
outras autoridades, representando os ins-
titutos e faculdades da Universidade.

Professores homenageados: Roberto Luzzi, Áurea 
Rosas Vasconcellos, José Galvão de Pisapia Ramos, Mário 
Eusébio Foglio, Iris Concepcion Linares de Torriani, Daniel 
Wisnivesky, Mário Antonio Bica de Moraes, Paulo Hiroshi 
Sakanaka, Gaston Eduardo Barberis e Carlos Rettori. 

Museu, Fabiana Tole-
do, as tarefas propostas 
auxiliam no desenvol-
vimento. “É uma contri-
buição para o conheci-
mento e necessidade de trabalhar em 
equipe, além de ajudar na formação 
pessoal dessa garotada”, disse.

 “Nós damos a oportunidade para eles 
trocarem experiências e aplicarem os co-
nhecimentos adquiridos na escola. Mas 
não podemos esquecer de que são férias, 
então precisa ser divertido”, completa .

A pequena Nicole Paradello, de 14 
anos, que participou pela segunda vez, 
revela que é uma boa oportunidade para se 
distrair e fazer amizades. “Voltei porque 
gostei muito. Aqui tenho a chance de sair 
de casa nas férias além de conhecer outras 
pessoas e aprender novas brincadeiras”, 
disse.

As duas turmas que participaram da 
edição de inverno, em julho, finalizaram 
suas atividades com a apresentação do 
projeto desenvolvido durante a ”Oficina 
Desafio”, além de uma interação com os 
pais, finalizando com um lanche de confra-
ternização preparado pelo Museu.

O programa acontece sempre com a 
supervisão de monitores do MC e é des-
tinado a filhos de funcionários e docentes 
da Unicamp/Funcamp. Todos os partici-
pantes recebem kit com camiseta, boné, 
colete e squeeze.

NanoAventura

GGBS e DGRH preparam surpresas para o servidor no dia 27/10.  Participe!

Desde o dia 16 de agosto, cerca de 20 
funcionários da Unicamp que se inscre-
veram pelo site do GGBS, estão partici-
pando do Grupo de Teatro Corporativo. O 
projeto inclui oficinas preparatórias de 
interpretação e roteiro para teatro que, 
posteriormente, serão encenadas em peças 
teatrais que abordarão temas recorrentes 
do cotidiano corporativo da Universidade. 

Os assuntos abordados, de acordo com 
o escopo de ações do GGBS, versarão 
sobre qualidade de vida e de trabalho. 

O grupo gerencial do GGBS já indicou 
algumas questões frequentes tratadas pelo 
órgão, e que poderão servir de enredo aos 
espetáculo, dentre eles: desenvolvimento 
educacional dos filhos, primeiro emprego, 
dependência química, voluntariado e endi-
vidamento financeiro. Assim, utilizando es-
tratégia inovadora, serão tratados temas 
complexos, mas necessários, por intermé-
dio do grupo formado por funcionários.

O projeto é uma iniciativa do GGBS, 
que vai preparar, depois dos 20 encontros 
previstos da Oficina, uma apresentação ao 
público interno. 

Segundo o professor de teatro, Genival-
do Aleixo, a ideia é formar um grupo insti-
tucional para desenvolver diversas técnicas 
de interpretação. “Não queremos, neces-

ternização entre os 
funcionários, onde é 
demonstrada a im-
portância do traba-
lho de cada um e que 
tem contribuído com 
o desenvolvimento e 
reconhecimento da 
nossa instituição. 
   

Sobre a data

O Dia do Servidor 
Público, comemorado 
em 28 de outubro, foi 
instituído no governo de 
Getúlio Vargas, em 
1943. A data foi es-
colhida para homena-
gear os trabalhadores 
em virtude da criação do Conselho Federal do 
Serviço Público Civil em 28 de outubro de 
1936 - extinto e substituído pelo Depar-
tamento Administrativo do Serviço Público 
(DASP) dois anos depois. Desde então os fun-

Na o dia 27 de outubro, uma 
 das 9h às 16h30, será realizado 

pelo Campus eventos repletos de sur-
presas para homenagear os servidores 
públicos. Diversas atrações estão pre-
vistas. 

O evento será realizado numa parceria 
entre o GGBS - Grupo Gestor de Benefí-
cios Sociais e a Diretoria Geral de Recur-
sos Humanos (DGRH). 

Segundo os organizadores, a progra-
mação está sendo preparada para tornar 
o dia marcante, com muitas atividades. 

Todos estão convidados para prestigiar 
e comemorar essa data tão especial. 

Acompanhe as novidades (programa-
ção, etc.) no site do GGBS.
   

Edições anteriores

O GGBS tem promovido ao longo dos 
anos a comemoração pelo Dia do Funcio-
nário Público como uma data de confra-

quarta-
feira, 

Em 2009, evento lotou o anfiteatro do Hospital das ClínicasEm 2009, evento lotou o anfiteatro do Hospital das Clínicas

Teatro Corporativo:  ferramenta para abordagem de temas do cotidiano 
Grupo formado por funcionários da Universidade fará apresentações para a comunidade

cionários de instituições públicas conquista-
ram leis que garantem seus direitos e deveres. 

O feriado é facultativo, mas a intenção é 
promover o reconhecimento do trabalhador e 
tornar a data valorizada.

sariamente, formar atores profissionais, mas 
sim ensinar técnicas de dramaturgia, pre-
paração vocal e corporal, relaxamento e 
comunicação em público”, disse.

Luciana Gonçalves, funcionária do HC, já 
participou de oficinas de teatro no local onde 
trabalha e vê nesse projeto uma forma de 
ajudar a comunidade da Unicamp a refletir 
sobre temas do cotidiano.  “São situações que 
vivenciamos no dia a dia”, disse Luciana. 

Luiz Carlos Simão, do CAISM, também não 
é novato na arte de atuar. Ele já participou de 
um grupo chamado “Trabalhatores”, no pró-
prio hospital. Para ele, o teatro também é 
reflexão e consegue ainda passar sentimentos 
variados ao público. 

O Teatro Corporativo consiste na dra-
matização de situações cotidianas. Temas 
como processos de comunicação e as con-
sequências das falhas, precisão nos pro-
cedimentos corriqueiros, acidentes de tra-
balho e valorização do trabalhador são os 
mais utilizados pelas empresas. Aplicado 
de forma adequada, em treinamentos e 
eventos dentro das organizações, o teatro 
se transforma em rica ferramenta de de-
senvolvimento profissional, individual e de 
equipes. Todo o trabalho está sendo or-
ganizado de forma a permitir que a pri-
meira apresentação se dê ainda neste ano. 

Em breve, mais informações e divulga-
ção das datas de apresentação. Aguarde!

Alguns funcionários, membros do grupo de Teatro CorporativoAlguns funcionários, membros do grupo de Teatro Corporativo
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Com o apoio do GGBS, o Museu Explo-
ratório de Ciências (MC) realizou em julho 
o programa “Férias no Museu”, edição 
Inverno". Em sua quinta edição, o evento 
recebeu, durante o recesso escolar, os filhos 
de funcionários/docentes para participa-
rem de atividades lúdicas e educativas. 

Foram duas semanas de muitos apren-
dizados e brincadeiras. No período de 12 a 
16 de julho, as atividades foram destinadas 
para a garotada de 10 a 12 anos.

Pedro, de 11anos, que participou pela 
primeira vez do evento, se encheu de expec-
tativas em relação às atividades programa-
das. “Quero ver os microscópios”, disse ele 
que pretende estudar robótica quando 
crescer, referindo-se ao ”NanoAventura”. 

Julia, de 10 anos, estava acanhada na 
sessão de abertura, sem saber o que as 
atrações reservavam. “Espero fazer muitos 
amigos”, contou ela que costuma passar as 
férias na casa da avó e ir ao cinema.

A garotada colocou a cuca para fun-
cionar com o “Pequeno Grande Desafio“, 
onde juntaram ideias e esforços para resol-
ver um problema proposto pelo Museu: o 
de planejar, construir e operar um equipa-
mento para ajudar a transportar água a um 
edifício de três andares. 

Cristina Meneguello, vice-diretora asso-
ciada do Museu, acha saudável a convivên-
cia para as crianças. “A gente vê o quanto 
elas gostam e é muito bom vê-las retor-
nando”, disse.

Programa "Férias no Museu" 

Em outubro, evento comemora Dia do Funcionário Público

Entre os dias 19 e 23 de julho foi a vez da 
garotada de 13 a 15 anos. Os participantes 
tiveram a oportunidade de conhecer as 
curiosidades científicas da nanociência e 
nanotecnologia; projetar e construir um 
mecanismo capaz de ajudar no transporte da 
água durante a ”Oficina Desafio”; desvendar 
e praticar a técnica da Arqueologia na 
dinâmica ”Escava-ação”, além de se 
divertirem muito com as recreações prepa-
radas pelos monitores.

Para a supervisora do setor educativo do 

O Instituto de Física Gleb Wataghin, 
com apoio do GGBS realizou, pela pri-
meira vez, homenagem a dez de seus 
professores aposentados. 

A iniciativa do evento foi do professor 
Daniel Pereira, diretor e professor titular no 
Departamento de Eletrônica Quântica, que 
objetivou homenagear os docentes do Ins-
tituto que continuaram suas atividades aca-
dêmicas de ensino, pesquisa e extensão 
após a aposentaria.

O cerimonial aconteceu no auditório da 
unidade, na manhã do dia 27 de agosto, 

com a entrega de placa para todos home-
nageados. Foi u

Os homenageados representaram os 84 
professores que se dedicaram à unidade, 
contribuindo para o reconhecido patamar de 
excelência que a Física da Unicamp possui no 
Brasil e no exterior. 

Na cerimônia estiveram presentes o pró-
reitor de Pós Graduação, 

 que representou o Reitor Fernando 

m momento para reconhecer 
e valorizar esses docentes pela dedicação ao 
Instituto e pelo destaque junto à comunidade 
cientifica nacional e internacional.

Euclides de Mes-
quita Neto,

A edição de inverno 2010 e largada para edição do verão 2011 

IFGW faz homenagem aos seus docentes aposentados IFGW faz homenagem aos seus docentes aposentados 

Costa; o diretor cientifico da Fapesp, Car-
los Henrique de Brito Cruz; os chefes de 
departamentos do Instituto de Física, entre 
outras autoridades, representando os ins-
titutos e faculdades da Universidade.

Professores homenageados: Roberto Luzzi, Áurea 
Rosas Vasconcellos, José Galvão de Pisapia Ramos, Mário 
Eusébio Foglio, Iris Concepcion Linares de Torriani, Daniel 
Wisnivesky, Mário Antonio Bica de Moraes, Paulo Hiroshi 
Sakanaka, Gaston Eduardo Barberis e Carlos Rettori. 

Museu, Fabiana Tole-
do, as tarefas propostas 
auxiliam no desenvol-
vimento. “É uma contri-
buição para o conheci-
mento e necessidade de trabalhar em 
equipe, além de ajudar na formação 
pessoal dessa garotada”, disse.

 “Nós damos a oportunidade para eles 
trocarem experiências e aplicarem os co-
nhecimentos adquiridos na escola. Mas 
não podemos esquecer de que são férias, 
então precisa ser divertido”, completa .

A pequena Nicole Paradello, de 14 
anos, que participou pela segunda vez, 
revela que é uma boa oportunidade para se 
distrair e fazer amizades. “Voltei porque 
gostei muito. Aqui tenho a chance de sair 
de casa nas férias além de conhecer outras 
pessoas e aprender novas brincadeiras”, 
disse.

As duas turmas que participaram da 
edição de inverno, em julho, finalizaram 
suas atividades com a apresentação do 
projeto desenvolvido durante a ”Oficina 
Desafio”, além de uma interação com os 
pais, finalizando com um lanche de confra-
ternização preparado pelo Museu.

O programa acontece sempre com a 
supervisão de monitores do MC e é des-
tinado a filhos de funcionários e docentes 
da Unicamp/Funcamp. Todos os partici-
pantes recebem kit com camiseta, boné, 
colete e squeeze.

NanoAventura

GGBS e DGRH preparam surpresas para o servidor no dia 27/10.  Participe!

Desde o dia 16 de agosto, cerca de 20 
funcionários da Unicamp que se inscre-
veram pelo site do GGBS, estão partici-
pando do Grupo de Teatro Corporativo. O 
projeto inclui oficinas preparatórias de 
interpretação e roteiro para teatro que, 
posteriormente, serão encenadas em peças 
teatrais que abordarão temas recorrentes 
do cotidiano corporativo da Universidade. 

Os assuntos abordados, de acordo com 
o escopo de ações do GGBS, versarão 
sobre qualidade de vida e de trabalho. 

O grupo gerencial do GGBS já indicou 
algumas questões frequentes tratadas pelo 
órgão, e que poderão servir de enredo aos 
espetáculo, dentre eles: desenvolvimento 
educacional dos filhos, primeiro emprego, 
dependência química, voluntariado e endi-
vidamento financeiro. Assim, utilizando es-
tratégia inovadora, serão tratados temas 
complexos, mas necessários, por intermé-
dio do grupo formado por funcionários.

O projeto é uma iniciativa do GGBS, 
que vai preparar, depois dos 20 encontros 
previstos da Oficina, uma apresentação ao 
público interno. 

Segundo o professor de teatro, Genival-
do Aleixo, a ideia é formar um grupo insti-
tucional para desenvolver diversas técnicas 
de interpretação. “Não queremos, neces-

ternização entre os 
funcionários, onde é 
demonstrada a im-
portância do traba-
lho de cada um e que 
tem contribuído com 
o desenvolvimento e 
reconhecimento da 
nossa instituição. 
   

Sobre a data

O Dia do Servidor 
Público, comemorado 
em 28 de outubro, foi 
instituído no governo de 
Getúlio Vargas, em 
1943. A data foi es-
colhida para homena-
gear os trabalhadores 
em virtude da criação do Conselho Federal do 
Serviço Público Civil em 28 de outubro de 
1936 - extinto e substituído pelo Depar-
tamento Administrativo do Serviço Público 
(DASP) dois anos depois. Desde então os fun-

Na o dia 27 de outubro, uma 
 das 9h às 16h30, será realizado 

pelo Campus eventos repletos de sur-
presas para homenagear os servidores 
públicos. Diversas atrações estão pre-
vistas. 

O evento será realizado numa parceria 
entre o GGBS - Grupo Gestor de Benefí-
cios Sociais e a Diretoria Geral de Recur-
sos Humanos (DGRH). 

Segundo os organizadores, a progra-
mação está sendo preparada para tornar 
o dia marcante, com muitas atividades. 

Todos estão convidados para prestigiar 
e comemorar essa data tão especial. 

Acompanhe as novidades (programa-
ção, etc.) no site do GGBS.
   

Edições anteriores

O GGBS tem promovido ao longo dos 
anos a comemoração pelo Dia do Funcio-
nário Público como uma data de confra-

quarta-
feira, 

Em 2009, evento lotou o anfiteatro do Hospital das ClínicasEm 2009, evento lotou o anfiteatro do Hospital das Clínicas

Teatro Corporativo:  ferramenta para abordagem de temas do cotidiano 
Grupo formado por funcionários da Universidade fará apresentações para a comunidade

cionários de instituições públicas conquista-
ram leis que garantem seus direitos e deveres. 

O feriado é facultativo, mas a intenção é 
promover o reconhecimento do trabalhador e 
tornar a data valorizada.

sariamente, formar atores profissionais, mas 
sim ensinar técnicas de dramaturgia, pre-
paração vocal e corporal, relaxamento e 
comunicação em público”, disse.

Luciana Gonçalves, funcionária do HC, já 
participou de oficinas de teatro no local onde 
trabalha e vê nesse projeto uma forma de 
ajudar a comunidade da Unicamp a refletir 
sobre temas do cotidiano.  “São situações que 
vivenciamos no dia a dia”, disse Luciana. 

Luiz Carlos Simão, do CAISM, também não 
é novato na arte de atuar. Ele já participou de 
um grupo chamado “Trabalhatores”, no pró-
prio hospital. Para ele, o teatro também é 
reflexão e consegue ainda passar sentimentos 
variados ao público. 

O Teatro Corporativo consiste na dra-
matização de situações cotidianas. Temas 
como processos de comunicação e as con-
sequências das falhas, precisão nos pro-
cedimentos corriqueiros, acidentes de tra-
balho e valorização do trabalhador são os 
mais utilizados pelas empresas. Aplicado 
de forma adequada, em treinamentos e 
eventos dentro das organizações, o teatro 
se transforma em rica ferramenta de de-
senvolvimento profissional, individual e de 
equipes. Todo o trabalho está sendo or-
ganizado de forma a permitir que a pri-
meira apresentação se dê ainda neste ano. 

Em breve, mais informações e divulga-
ção das datas de apresentação. Aguarde!

Alguns funcionários, membros do grupo de Teatro CorporativoAlguns funcionários, membros do grupo de Teatro Corporativo
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Simtec tem agenda definida para os próximos anos
Portaria do Reitor prevê encontro profissional integrando Unicamp, USP e Unesp,

em 2011, e quarta edição do evento para o segundo semestre de 2012 

O grupo orga-
nizador da recen-

te terceira edição do 
Simpósio de Profissio-

nais da Unicamp está 
finalizando o trabalho de 

avaliação da referida edi-
ção, cujos resultados serão 

compartilhados em várias ins-
tâncias institucionais, culminando 

com relatório que será apresentado 
na reunião do Conselho Universitário – 

Consu – de 30 de novembro próximo.

Ao mesmo tempo, a Portaria GR 079/ 
2010, traz designação do Reitor, Fernan-
do Costa, do grupo que trabalhará na 
organização, através do CRUESP, Con-
selho de Reitores, de um encontro profis-
sional, em 2011, integrando a Unicamp, 
a partir da experiência das três edições do 
Simtec, com a USP e a Unesp, universi-
dades públicas paulistas que respondem 
por parte considerável da produção aca-
dêmica e científica brasileira. 

Edison Lins, que coordenou os traba-
lhos das duas mais recentes edições do 
evento (2008 e 2010) , na entrevista 
abaixo fala do significado do Simtec e das 
expectativas com a nova agenda:

Faça um balanço resumido sobre os 
resultados já obtidos pelo Simtec.

Lins: Avaliamos que o resultado foi tão 
denso quanto relevante. Primeiro por 
situar, desde a primeira edição, em 1997, 
idealizada pelo professor José Tadeu 
Jorge, então Pró-Reitor de Desenvolvi-
mento Universitário, os profissionais da 

Unicamp no contexto do que é mais 
essencial, ensino, pesquisa e extensão, 
dimensionando efetiva contribuição 
técnica, desses profissionais na produção 
da universidade e nos resultados de reco-
nhecimento pela qualidade e excelência. 
A retomada, em 2008 e a recente terceira 
edição, na atual gestão da Reitoria, 
consolidaram o Simtec como um evento 
de relevância institucional.  

O que pautou a perspectiva de um 
encontro conjunto Unicamp, USP e 
Unesp ?

Lins: Primeiramente, porque a expe-
riência e o formato do Simtec, pelo que 
temos apurado, são inéditos. E expressa o 
esforço qualitativo de profissionais do 
serviço público e o comprometimento 
desses profissionais com aprimoramento 
e busca incessante de capacitação técnica 
e acadêmica. O Simtec tem mostrado isso 
no que se refere à Unicamp. Mas acha-
mos que isso também se dá na USP e na 
Unesp, para ficarmos apenas com as 
universidades públicas estaduais. A mesa 
final do recente Simtec contou com parti-

cipação de representantes das três univer-
sidades que manifestaram interesse no 
encontro conjunto. 

O Reitor da Unicamp, professor Fer-
nando, é o atual presidente do CRUESP.  
Entendemos que é o momento de tentar 
viabilizar um encontro, também inédito.

A afirmação de que há uma busca 
incessante por capacitação técnica e 
acadêmica, se baseia em quais 
indicadores? 

Lins: Nos últimos dez anos uma parte 
significativa dos profissionais da Unicamp 
obteve graduação em ensino superior. 
Pelos dados da DGRH centenas desses 
possuem mestrado e doutorado. O 
ProSeres, programa interno de incentivo, 
indica busca expressiva por especial-
ização profissional. Há alguns encontros 
profissionais específicos, de nível nacional 
– como exemplo, Enfermagem ou Assis-
tentes Sociais – contam com significativa 
participação de profissionais da Unicamp. 
São indicadores seguros desse esforço do 
segmento profissional da Unicamp
    

E o IV Simtec, quando ocorrerá?

Lins: O grupo organizador da edição 
mais recente apontou para 2012, no se-
gundo semestre. A maioria dos membros 
do grupo organizador foi mantida na nova 
comissão, que organizará a próxima edi-
ção. Os critérios, temas, etc. serão de-
finidos até março de 2011, quando 
teremos também a data para o encontro 
conjunto com as duas universidades pú-
blicas paulistas. 

Avaliamos que o 

resultado foi tão denso 

quanto relevante...  no 

contexto do que é mais 

essencial: ensino, 

pesquisa e extensão, 

dimensionando efetiva 

contribuição técnica, dos 

profissionais

Vídeo documenta III Simtec
Com uma programação de qualidade, a terceira edição do 

Simtec, realizado nos dias 25 e 26 de maio desse ano, 
consolidou o evento como o mais importante encontro interno de 
profissionais da Unicamp. Números significativos qualificam o 
evento: foram 42 minicursos, cinco palestras com pessoas de 
renome e a exposição de 395 pôsteres produzidos por 
funcionários das mais variadas carreiras da Universidade.

Para registrar esse momento importante, a RTV-Unicamp 
produziu um especial que recentemente foi exibido no 
Canal 10 da NET. A matéria mostra, de forma resumida, o 
que foi o evento, opinião de autoridades, comissão 
organizadora, palestrantes e participantes. 

Você pode conferir o vídeo na íntegra no site do III 
Simtec:  www.gr.unicamp.br/ggbs/simtec

A equipe de corrida organizada pelo 
Labex - Laboratório de Bioquímica do 
Exercício, do Instituto de Biologia, em 
parceria com o Grupo Gestor de Bene-
fícios Sociais (GGBS) tem como objetivo 
promover a qualidade de vida através da 
prática de exercícios físicos para  funcio-
nários, docentes e alunos da Universi-
dade. Treinamentos e acompanhamento 
técnico são oferecidos aos que participam 
da equipe. 

O coordenador da Equipe Unicamp, 
Lucas Samuel Tessuti, diz que a idéia do 
projeto não é apenas formar atletas, mas 
estimular a prática do esporte entre os 
funcionários da Universidade.
   

A equipe Unicamp (Labex/GGBS) vem 
conquistando ótimos resultados nas cor-
ridas que participa. Os destaques deste 
ano foram a “Volta do IASP 10” e a “6º 
Corrida de Rua TVB”, que renderam 
excelentes classificações, com direito a 
pódio e medalhas. Um bom exemplo é a 
funcionária atleta Nadir Lima, que con-
quistou o primeiro lugar na categoria 55-
59 anos na corrida TVB. Ainda nessa 
corrida, sete atletas da equipe estiveram 
entre os 10 melhores das suas categorias. 

Recentemente a Equipe, representando 
a Universidade, a cidade de Campinas e o 

Resultados
comenta Lucas Tessuti.

Para participar da Equipe não é neces-
sário inscrição, é preciso apenas compa-
recer aos treinamentos, que acontece às 
terças e quintas das 6h30 às 8h30 ou, das 
17h às 19h, na pista de atletismo da 
Faculdade de Educação Física (FEF). 

Para participar das corridas é neces-
sário inscrição através do preenchimento 
de formulário no site do Grupo Gestor 
(www.gr.unicamp.br/ggbs). Os inscritos 
para as corridas têm apoio técnico e 
logístico, além de insenção ou desconto 
na taxa de inscrição.

Nossos atletas e
seus bons resultados

es-
tado de
São Paulo, partici- 
pou do 15º Campeonato de Atle-
tismo Master, realizado nos dias 11 e 12 
de setembro, em Maringá, no Paraná.
   

Próximos corridas

No próximo dia 26 de setembro, a 
equipe partipará da 27ª edição Corrida 
Integração, que acontece pelas ruas de 
Campinas. Em 31 de dezembro, a equipe 
fecha o ano em grande estilo, partici-
pando da Corrida de São Silvestre, a mais 
tradicional da América Latina, nas ruas da 
capital paulista. “Esse ano queremos lotar 
um ônibus com corredores da Unicamp”, 

 Com o passar dos anos, o caminhar 
se torna mais lento e os sentidos 
debilitados, alguns ainda mantêm a 
lucidez suficiente para contar suas 
repetidas histórias, as quais parecem 
ter importância, sobretudo, para os 
netinhos.  Esse é o retrato que temos 
dos idosos, mas com o tempo, o 
envelhecimento não é mais sinônimo 
de impossibilidade. Aliada a sabedoria 
acumulada durante os anos de vida e 
as diversas atividades físicas e 
intelectuais tem mantido os “velhinhos” 
cada dia mais ativos.

Aqueles que sabem aproveitar do 
convívio com os mais velhos terão 
muito a aprender com seus conselhos e 
experiência de vida. Em alguns países, 
como Japão e China, velhice significa 
sabedoria e respeito, e esse respeito é 
motivo de orgulho para a população 
desses países.

Em nosso País é preciso desmitificar 
a visão que temos em relação ao enve-

lhecimento, e aprender que pode se enve-
lhecer com saúde e criatividade.
    

Semana do Idoso na Unicamp

Organizada pelo Ambulatório de Geri-
atria e Serviço Social do Hospital de Clíni-

cas,

29 de se-
tembro a 1 de outu-
bro,

O evento está sendo apoiado pelo 
GGBS, Superintendência-HC, Relações 
Públicas e Imprensa - HC, Liga da Ge-
riatria do HC, NUVOHC e CGU - Coor-
denadoria Geral da Universidade

 será realizada 
na Unicamp, no pe-
ríodo de 

 a Semana do 
Idoso, que pretende 
mostrar que é possí-
vel envelhecer com 
qualidade e uma vida mais saudável. 
Durante a semana são oferecidas pales-
tras, oficinas e atividades físicas. 

Respeitar o idoso não é apenas uma 
questão de educação, é também 

saber reverenciar o conhecimento da 
vida e acima de tudo preservar a 

nossa memória.

A ilustração acima será usada 
na camiseta da comissão
organizadora do evento
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E D I T O R I A L Um livro em construção coletivaUm livro em construção coletiva

EXPEDIENTE: o Informativo GGBS é uma publicação do Grupo 
Gestor de Benefícios Sociais - Unicamp, com distribuição interna 
gratuita aos servidores da Unicamp. Colaboradores:  Ricardo da 
Silva, Raquel Calefi e Gabriel Santana. Tiragem desta edição: 8.000 
exemplares. Contato: GGBS - Prédio da Reitoria III - Campus 
Unicamp - e-mail: ggbs@unicamp.br www.gr.unicamp.br/ggbs - 
Informações: (19) 3521-2546.

Até o final deste 
ano estará pronto e 
lançado o livro "Fa-
ço parte dessa his-
tória", com dezenas 
de depoimentos de 
profissionais da 
Unicamp, que nela 
ingressaram ado-
lescentes, como 

mensageiros, guardinhas ou patrulheiros. 
O percurso individual desses funcio-

nários será acompanhado do registro de 
alguns fatos que marcaram também a 
trajetória da Unicamp.

A concretização desse objetivo tomou 
corpo, a partir de uma comissão com-
posta por sete desses “ex-menores”, que 
organizou um emocionante e inédito en-
contro em novembro de 2009.

 "É antiga a ideia de um livro de me-
mória sobre centenas de profissionais da 
Universidade que aqui ingressaram, ain-
da menores, em plena adolescência", diz 
José Rodrigues de Oliveira, membro da 

comissão organizadora do livro.
 Após o encontro, realizado em novem-
bro de 2009, que reuniu cerca de 300 ex-
menores, hoje profissionais da Unicamp, 
o projeto do livro tornou-se a principal 
meta do grupo. Com recursos aprovados 
pelo Conselho de Orientação do GGBS, 
o livro está sendo produzido através de 
uma editora que apresentou a melhor 
condição de custo, com o trabalho de 
profissionais qualificados que coletaram 
depoimentos e trabalharam os textos que 
comporão o livro. 

O livro tem importância pelo resgate de 
memórias pessoais vinculadas ao per-
curso histórico da instituição Unicamp e 
torna-se ainda relevante pelas temáticas a 
que se refere: primeiro emprego, desen-
volvimento profissional e educacional, ou 
seja, a relação entre trabalho e educação.

O livro, em fase de produção está sen-
do ansiosamente aguardado. 

Confira mais informações sobre o 
projeto no site do GGBS, pelo endereço 
www.gr.unicamp.br/ggbs.

A funcionária da 
Gráfica Unicamp, 
Teresa Azevedo, 
lançou recente-
mente seu livro de 
pensamentos e 
frases 

. O evento, 
que acorreu em 11 
de setembro em 

espaço mantido pela associação Centro 
Auxiliar de Pesquisas Culturais (Cenapec), 
contou com a presença de poetas e escri-
tores. O

Tereza fala que escreve desde pequena, 
mas que nunca achou “estar à altura” para 

“Espelhos & 
Olhos”

 livro foi lançado também na Bienal 
Internacional do Livro em São Paulo. 

publicar algo, até que Fábio Renato Ville-
na, também escritor, e os amigos Jamiel de 
Oliveira Lopes e Roby Salgado a incenti-
varam. Segundo ela, publicações feitas na 
internet e o interesse dos leitores por seu 
trabalho contribuíram para a produção. 
“As poesias na verdade estão nas Anto-
logias”, diz ela sobre a obra. 

Atualmente trabalha na conclusão de 
mais dois romances e um livro que vai 
relatar as experiências vividas enquanto 
paciente com transtorno bipolar. “Minha 
intenção é publicar mais um destes pro-
jetos ainda este ano e os outros no pró-
ximo”, conta a escritora. Para conhecer 
mais o trabalho da poeta, acesse o site
www.teresaazevedo.prosaeverso.net

Funcionária lança livro 

A trajetória de profissionais ingressantes adolescentes na UnicampA trajetória de profissionais ingressantes adolescentes na Unicamp

Profissionais de grande responsabili-
dade, a disciplina é uma exigência, orga-
nização e investimento na harmonia pes-
soal e profissional também são requisitos 
básicos para a profissão de serviços se-
cretariais. Pensando nesta dedicação e na 
data comemorativa dos secretários (30 de 
setembro), o GGBS, em parceria com a 
Agência para a Formação Profissional da 
Unicamp (AFPU), realiza no dia 1º de 
outubro um evento em homenagem aos 
profissionais dessa área.
    As inscrições, feitas 

 encerraram-se no dia 20 de se-
tembro.
    

Programação

A comemoração acontece no dia 1º de 
outubro, das 9h às 17h, no Hotel Vila 
Rica, em Campinas.

Para iniciar o dia, uma recepção, 
seguida da palestra “Seja líder em sua 

através dos repre-
sentantes de treinamentos cadastrados na 
AFPU,

vida”, com Daniela do Lago. A idéia da 
palestra é realizar uma exposição motiva-
cional, de auto-reflexão e de fuga da 
rotina, dinâmica e vivencial, clara, 
objetiva e de aplicação imediata. Daniela 
atua no RH e no Marketing de várias 
empresas, é também mestre em 
Administração com Foco em Gestão e 
Inovação Organizacional.
    

Após o almoço, para encerrar o dia, 
será apresentada a peça teatral “A Co-
média da Secretária”, uma homenagem 
com humor e emoção para os Secretários, 
com direção de André Tadeu de Aguiar 
Oliveira, autor e ator teatral voltado para 
o teatro de treinamento. A encenação 
promete trazer muita diversão e entrete-
nimento para os homenageados.

Para mais informações sobre o evento 
acesse o site do GGBS, pelo endereço 
www.gr.unicamp.br/ggbs ou a página da 
AFPU (www.afpu.unicamp.br).

GGBS e AFPU promovem evento comemorativo ao Dia dos Secretários
 Evento acontece no dia 1º de outubro, das 9h às 17h, no Hotel Vila Rica, em Campinas.

Nas imagens acima, flagrantes do evento do ano 
passado, também realizado com apoio do GGBS

A Unicamp, através da PREAC – Pró-
Reitoria de Extensão e Assuntos Comu-
nitários – e do Espaço Cultural Casa do 
Lago, com o apoio do Grupo Gestor de 
Benefícios Sociais – GGBS – e Abadá Ca-
poeira – Associação Brasileira de Apoio e 
Desenvolvimento da Arte Capoeira – 

 o Primeiro 
Simpósio da Arte Capoeira. 

O evento 

edonda com mestres e doutores da 
capoeira.

Os palestrantes serão Mestre Camisa, 
Dr. Odilon José Roble, Dr. Mohamed 
Habib, Dr. Robert Slenes e Mestre 
Gladson. Às 19h, do mesmo dia, será 
ministrada uma aula aberta com o Mestre 
Camisa.

Mestre Camisa foi aluno do Mestre 
Bimba (criador da capoeira regional), seu 
início na capoeira foi nos anos 60, é 
presidente e fundador da Abadá Ca-
poeira, associação que tem mais de 60 
mil integrantes e está presente em 53 
países. Ele fará uma reflexão da capoeira 
primitiva e atual e também o desenvol-
vimento e perspectivas futuras. 

Dr. Odilon, atualmente professor do 
Departamento de Educação Motora da 
Faculdade de Educação Física da 
Unicamp, discursará sobre a dança e filo-
sofia da capoeira.

O Primeiro Simpósio da Arte Capoeira 

realiza no dia 6 de outubro

 acontece das 11h às 14h, na 
Casa do Lago, com palestras e mesa 
r

também contará com a palestra de 
Capoeira e Inclusão Social, sob comando 
do Mestre Gladson, professor universitá-
rio e coordenador de vários projetos e 
cursos sobre capoeira. Também estarão 
presentes o professor Mohamed Habib, 
Pró-Reitor de Extensão e Assuntos 
Comunitários da Unicamp; e o Dr. Robert 
Slenes – pós-doutorado em História e 
professor titular da Unicamp – ministran-
do a palestra "Realidade das famílias e-
scravas no Brasil Império". 

Para participar do Simpósio da Arte 
Capoeira, basta comparecer à Casa do 
Lago e aproveitar toda a cultura da capo-
eira e o conhecimento dos mestres e pro-
fessores convidados que lá estarão.

Para mais informações, acesse o site da 
Casa do Lado (www.preac.unicamp.br/
                       casadolago)

Participe desse novo projeto do GGBS. 
Estimule sua imaginação e criatividade. 
Desenvolva sua capacidade artística.

Uma aula por semana.

Acesse o site do GGBS e preencha o 
formulário de interesse. Vagas limitadas!

www.gr.unicamp.br/ggbs

 Simpósio da Arte Capoeira ocorrerá na Unicamp

Estamos cadastrando funcionários 
e docentes com talentos para 

apresentar shows à comunidade 
universitária.

Preencha o formulário no 
site do GGBS. Participe!

www.gr.unicamp.br/ggbs

  

 

Estamos cadastrando funcionários 
e docentes com talentos para 

apresentar shows à comunidade 
universitária.

Preencha o formulário no 
site do GGBS. Participe!

www.gr.unicamp.br/ggbs

Se você canta, dança, interpreta,  
faz mágicas, show circenses, etc.

compartilhe sua arte.

Se você canta, dança, interpreta,  
faz mágicas, show circenses, etc.

compartilhe sua arte.

É essa a tríade na qual que se 
orientam as ações do GGBS. São 
itens que se desdobram sob diversas 
formas, muitas delas mostradas neste 
informativo. E algumas das ações 
perpassam pelos três campos. É o 
caso do trabalho desenvolvido  pela 
equipe Labex/GGBS de Atletismo, 
um programa apoiado pela Reitoria  
desde  2006 e que apresenta resulta-
dos relevantes, como benefício, em 
aspectos de desenvolvimento huma-
no que resultam em qualidade de 
vida. Da mesma forma é  o  que 
ocorre com a Copa GGBS que tam-
bém promove a integração entre  
funcionários e docentes. No que diz 
respeito ao desenvolvimento huma-
no, há muitas histórias. Histórias que 
farão parte de um livro que conterá 
depoimentos de diversos colegas 
nossos, hoje inseridos no ambiente 
profissional da universidade, funcio-
nários que aqui ingressaram na ado-
lescência e se constituíram como indi-
víduos de forma concomitante à 
própria consolidação da Unicamp 
como uma das instituições brasileiras 
de referência internacional (veja na 
foto da matéria ao lado algum desses  
profissionais). Parte do qualificado 
conjunto de profissionais da Univer-
sidade que participa e concretiza 
eventos como o Simtec - Simpósio de 
Profissionais - de caráter inovador, 
que em três edições, se consolidou 
como um importante evento instituci-
onal. Encontro profissional que, re-
sultado inerente da sua importância, 
já tem calendário que direciona para 
a quarta edição e, mais ainda, para 
um encontro, com apoio institucional 
da Unicamp, com os profissionais da 
USP e Unesp, instituições públicas 
paulistas que respondem por parte 
significativa da produção científica 
nacional. As matérias desta edição 
tratam disso e de outras questões que 
traduzem o trabalho do GGBS, em 
parceria com diversas unidades e 
órgãos. Leia com atenção, pois você 
tem a ver com tudo isso.

Benefícios, desenvolvimento 
humano e qualidade de vida

Mostre seu talentoMostre seu talento

Oficina de
Pintura

em 
Tela

Oficina de
Pintura

em 
Tela



Os corações baterão mais forte quando a 
bola começar a rolar pela VII Copa GGBS de 
Futebol Society e  IV Copa GGBS Masters de 
Futebol Society. Sete equipes competem ao 
troféu pela categoria veteranos e cinco dis-
putam o torneio Master. As equipes são for-
madas por funcionários, estágiários e docentes 
da Unicamp/Funcamp, além de representantes 
das empresas patrocinadoras do evento. 

O objetivo da Copa GGBS é a busca pelo 
desenvolvimento da qualidade de vida através 
do esporte, assim como a integração, confrate-
rnização e a cidadania. 
     

SOLIDARIEDADE

A taxa de inscrição para as equipes foi a 
doação de uma cesta básica de alimentos. No 
total foram arrecadadas onze cestas, que fo-
ram doadas ao Centro Terapêutico Amor Ága-
pe/Shekinahl, que acolhe dependentes quí-
micos em situação de abandono. A instituição 
fica localizada na região do Vida Nova, em 
Campinas.

GGBS promove torneio de futebol society em prol da cidadania

TORNEIO INÍCIO

Antes do início dos jogos oficiais da Copa, que 
ocorreu no  dia 18/09, foi realizado no dia 11 de 
setembro o torneio início, competição de curta du-
ração em que não só os gols, mas também os 
escanteios e cartões valeram pontos. 

O torneio serviu para as equipes se conhecerem 
e se entrosarem dentro e fora do campo.  Armando 
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Equipes participam do Torneio Início, em 11/09

Os jogos acontecem, aos sábados, na Escola do Palmeiras em Br. Geraldo.Os jogos acontecem, aos sábados, na Escola do Palmeiras em Br. Geraldo.
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Começa a Copa GGBS 2010 de Futebol SocietyComeça a Copa GGBS 2010 de Futebol Society

Simtec define calendário para os próximos anosSimtec define calendário para os próximos anos

Boletim informativo do Grupo Gestor de Benefícios Sociais - Distribuição Interna Gratuita - Nº 28 - Setembro de 2010

Informativo

2011 

encontro de 

integração 

Unicamp, USP 

e Unesp

2012 

Quarta edição

do Simpósio

dos Profissionais

da Unicamp

Comunale, do GGBS e um dos organizadores da 
Copa, pediu para que os jogadores entrassem em 
campo com vontade, mas acima de tudo com res-
peito, pois se trata de uma competição entre ami-
gos e colegas de trabalho. “Devemos sempre pri-
vilegiar o espírito esportivo, com lealdade e sem 
agressividade, pois a finalidade dessa Copa é a con-
fraternização e, acima de tudo, passar horas agra-
dáveis de descontração com os colegas, amigos e 
familiares”, disse Armando aos atletas.

Duas equipes já se destacaram no torneio início: 
os Velhinhos da Vila foram os campeões na cate-
goria Master ao derrotarem o Fim de Carreira por 
um a zero no finalzinho da partida, e a equipe do 
CAISM-A fez o mesmo placar contra o Atlético HC e 
venceu na categoria Veteranos.

A competição, que ocorre todos os anos, é 
organizada pelo Grupo Gestor de Benefícios Sociais 
(GGBS) através da sua área de Parcerias e Pro-
jetos. 

Para mais informações sobre a Copa (resulta-
dos, fotos, etc.)  viste o site do GGBS.

PRESTIGIE: os jogos estão sendo disputados, aos sábados, a 
partir das 8, na escola de futebol do Palmeiras em Barão Geraldo

ACOMPANHE: Você poderá conferir os resultados, tabelas, fotos, etc. 
no site do GGBS. Acesse  e confira!www.gr.unicamp.br/ggbs

Momento de fé e concentraçãoMomento de fé e concentração

É agora!É agora!Atenção totalAtenção total

Parceria GGBS / Rizzatour

Passeio de 1 dia: saída dia 23 de outubro 
do Largo do Pará, em Campinas, às 7h da 
manhã.

. 

Custo do passeio: R$ 105,00 adultos e R$ 68,00 
para crianças de 4 a 10 anos 

Opção com desconto em folha através do GGBS

Passeio de 1 dia: saída dia 23 de outubro 
do Largo do Pará, em Campinas, às 7h da 
manhã.
Custo do passeio: R$ 105,00 adultos e R$ 68,00 
para crianças de 4 a 10 anos 

Opção com desconto em folha através do GGBS. 

PASSEIO A SÃO ROQUE 
COM FESTA DO VINHO E 
ALCACHOFRA

A cidade de São Roque é conhecida como a "Terra do Vinho" desde as primeiras décadas do século XX. Nas 
últimas décadas, seus agricultores descobriram o cultivo da alcachofra, saborosa iguaria que se adaptou muito 
bem às terras e ao clima ameno da área rural do município.
  A Rizzatour Turismo leva o turista (servidor da Unicamp e familiares) na Rota do Vinho, no Bairro Canguera, com 
  delicioso café da manhã, com visita monitorada em sitio produtor de alcachofras com degustação e compras.
  No Bairro Canguera existem inúmeras adegas e indústrias produtoras de vinhos, com visita monitorada a uma 
  delas com degustação e compras.
  Visita monitorada ao centro histórico da cidade.
  Visita ao Parque da Festa do Vinho e da Alcachofra com opção de almoço (a escolher por conta do turista) 
  regado a vinho e várias opções de pratos de alcachofra, com tempo para compras e passeio no Parque 
  terminando com a tradicional "Pisa da Uva" evento típico Italiano dos colonizadores da região onde as pessoas 
  (turistas) são convidadas a pisar a uva como eram feitos os vinhos no passado pelos imigrantes.
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Preencha o cadastro 
de interesse no site 

do GGSB

Mais informações:

Ramal 15101 c/ Ziara

Rizzatour: (11) 4527 2000

www.rizzatour.com.br 
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