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Lançamento acontece no dia 16 de dezembro,
às 18:30 horas, no Auditório da FCM

Leia mais sobre o projeto na página 5

Copa GGBS 2010

Chega o Natal, o ano termina. Há em nós o 

justificável sentimento de que a missão foi 

cumprida. Cada vitória colhida em 2010, fez 

renascer a esperança e a vontade de continuar 

em nossa trilha, ajudando a construir um 

ambiente cada dia mais fraterno e 

acolhedor. O sentimento que o Grupo 

Gestor de Benefícios Sociais, quer 

transmitir a todos neste Natal, é de 

reconhecimento pelo entusiasmo que 

investiram na tarefa de fazer uma 

universidade pública de qualidade. 

Desejamos que os festejos de fim de ano 

preencham de paz e alegria o convívio doméstico 

e o ambiente de trabalho de todos. 
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Confira nesta edição

Foram cinco times (FEF, Velhinhos da 
Vila, CEMEQ, Fim de Carreira e FCM) e 
dez jogos pela categoria Master. Sete 
times (Caism A, Caism B, Funcamp, 
Funcamp ADM, FCM, Atlético HC e UER 
HC) e 13 jogos pela categoria veteranos, 
que realizaram a Copa GGBS de Futebol 
Society.

O Torneio Início, realizado dia 11 de 
setembro, foi uma mini competição que 
serviu para as equipes se conhecerem e se 
entrosarem dentro e fora do campo. 
Caism A foi o time campeão na categoria 
Veteranos, e Velhinhos da Vila pela cate-
goria Master.

No dia 18 de setembro aconteceu a 
primeira das cinco rodadas da Copa, que 
teve cinco jogos por semana, todos reali-
zados aos sábados, três pelos Veteranos e 
dois jogos pelo Master. 

Em jogadas emocionantes e jogos dispu-
tados, no dia 23 de outubro foi realizada a 
final da competição. Na categoria Master, 
a campeã, por pontos corridos,  a FEF 
que levou o troféu, seguido pelo vice-cam-
peão CEMEQ. Já na categoria Veteranos, 
Caism A e Funcamp fizeram o jogo da 
final, sendo Caism A o time campeão, a 
Funcamp  vice e o Atlético(Hospital de 

foi
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Os campeões da Copa GGBS de Futebol Society 2010Os campeões da Copa GGBS de Futebol Society 2010

CAISM - ACAISM - A
Campeão

Clínicas) em 3º lugar. 
O reitor Fernando Costa, juntamente 

com Edison Lins, coordenador do GGBS, 
entregaram os troféus aos times 
campeões, seguido de um churrasco de 
confraternização e comemoração de to-
dos os times, jogadores e familiares.

     

Troféus aos destaques 
do campeonato

Na comemoração do Dia do Funcio-
nário Público, realizada no dia 27 de 
outubro, foram entregues os troféus de 
artilheiro, goleiro menos vazados, equipe 
mais disciplinada e para os dois técnicos 
campeões, pelo ex-jogador de vôlei Mau-
ricio Lima, embaixador do esporte pelo 
Banco do Brasil. Os artilheiros premiados 
foram Ricardinho (Caism A) com 16 gols, 
pelo Veteranos e Emilio (Velhinhos da 
Vila) com 8 gols pelo Master, como 
goleiro menos vazado foram Rui (Caism 
A) com 11 gols na categoria Veteranos e 
Waldemir (FEF) com média de 1,92 gols 
na categoria Master. As equipes mais 
disciplinadas foram Caism B e FCM. Os 
técnicos homenageados foram Luciano, 
do Caism A e Manoel, da FEF.

Categoria MASTERSCategoria MASTERS FEF FEF Campeã

Maurício Lima, ex-jogador da seleção brasileira de voleibol, entrega troféus aos destaques do campeonatoMaurício Lima, ex-jogador da seleção brasileira de voleibol, entrega troféus aos destaques do campeonato
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PROSERES
Programa de Apoio ao Servidor Estudante

www.gr.unicamp.br/ggbs

As inscrições para 2011 estarão abertas a partir de 
13 de dezembro no site do GGBS. Não perça o prazo!
Informe-se sobre os benefícios oferecidos pelo Programa.

Atenção: novo sistema foi implantadoe os já inscritos deverão 
também fazer a inscrição. Para mais informações, ligue 
no ramal14854 ou acesse 

...

www.gr.unicamp.br/ggbs
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E D I T O R I A L Em 2010, atividades e projetos do GGBS 
alcançam funcionários e docentes

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.

Em 2010, o Grupo Gestor de Bene-
fícios Sociais promoveu várias atividades 
que buscaram despertar a participação 
ativa do funcionário da Unicamp, e apro-
ximá-lo das iniciativas da instituição. 

Foi realizado em maio, o III Simpósio 
dos Profissionais da Unicamp (Simtec). O 
evento expôs trabalhos desenvolvidos 
durante as atividades diárias na institui-
ção: foram apresentados 399 trabalhos 
temáticos, 41 minicursos, cinco palestras, 
feiras e exposições como de fotografia, 
mostras de arte, 'stand' de massagem e, 
artesanatos. A edição teve 1762 inscritos. 
Para o simpósio em 2012, a expectativa é 
de superar os desafios e tornar o Simtec 
sinônimo da qualidade do serviço na 
universidade e, fundamental para seu 
desenvolvimento, fomentando a pesquisa 
e a iniciativa entre os servidores. 

Outro projeto que se destacou durante 
o ano pela bem sucedida 
estratégia educacional 
de qualificação, é o Pro-
grama Institucional de 
Apoio aos Servidores e 
Estudantes. O Proseres, 
como é conhecido, 
estimula funcionários da 
Universidade a continu-
arem estudando. Para 
isso, através de parce-
ria, concede desconto 
nas mensalidades para cursos de gradua-
ção e pós em instituições de ensino supe-
rior de Campinas e região, além de outros 
incentivos. 

Pensando na qualidade de trabalho e 
no desempenho das relações no dia-a-
dia, teve inicio em agosto o Teatro Cor-
porativo, no qual os participantes pude-
ram interagir através de oficinas prepara-
tórias de interpretação, que incluíram 
técnicas de dramaturgia, relaxamento 
vocal e corporal, e comunicação em pú-
blico. 

Para estimular práticas esportivas e 
qualidade de vida, o GGBS apoiou a 
Equipe Unicamp, coordenada pelo Labex 
/ IB, e sua participação em provas de atle-
tismo; promoveu e instigou palestras, co-
mo a realizada no último dia 10 de 
novembro, sobre obesidade. A Cami-
nhada de Prevenção a obesidade abor-
dou a necessidade de combater a doença 
que cada vez mais atinge brasileiros.

Emoção não faltou na Copa GGBS de 
Futebol Society com os gols das equipes 
durante o torneio de 2010. Os campeões 

(categoria Veteranos) e FEF (ca-
tegoria Masters) comemoraram as vitórias 
Caism-A 

Uma lição de vida em meio a reviravoltas

Receitas com sabor de lembrança

em um clima de descontração e amizade. 
Outras modalidades esportivas tam-

bém foram contempladas. O GGBS, em 
parceria com a Pró-Reitoria de Extensão e 
Assuntos Comunitários (Preac) e a Casa 
do Lago, para a realização do 
Primeiro Simpósio de Arte Capoeira na 
Unicamp, realizado em outubro.

O Dia da Cidadania, realizado em 
junho com a Preac, também marcou o 
ano, aproximando mais a comunidade 
campineira. O evento aconteceu nas de-
pendências da Estação Guanabara e ofe-
receu gratuitamente serviços e entrete-
nimento à população.

A Faculdade de Engenharia Mecâ-
nica, a Faculdade de Engenharia Civil, o 
Instituto de Física, dentre outros, presti-
giaram funcionários aposentados e 
egressos na instituição, e outra vez o 
GGBS participou, a fim de valorizar o 

servidor da Unicamp.
Em meio a iniciativas que 
deram certo, muitas de-
vem prosseguir no próxi-
mo ano. Elas serão am-
pliadas e cada vez mais 
pensadas para o cotidi-
ano dos funcionários e 
familiares, como o Pro-
grama de Autonomia Fi-
nanceira (PROAF); Férias 
no Museu; Farra nas 

Férias; Dia do Servidor Público e outros 
desenvolvidos e apoiados pelo Grupo, 
que atenderam e superaram as expecta-
tivas dos trabalhadores. 

O projeto mais recente e que tem sido 
aguardado ansiosamente é o lança-
mento do livro “Faço Parte dessa Histó-
ria”.  A produção resgatará memórias da 
instituição com relatos pessoais de fun-
cionários que trabalharam quando 
adolescentes como mensageiros, guar-
dinhas ou patrulheiros, e hoje são 
profissionais da Universidade. Os depoi-
mentos abordam questões como primei-
ro emprego e desenvolvimento profissio-
nal por meio da educação (confira maté-
ria especial na página 5).

Ao longo deste ano, o GGBS perse-
guiu metas a fim de estimular e promover 
a valorização do trabalhador através de 
diversas ações. A busca pela interação 
entre pessoas e ideias foi um dos inú-
meros objetivos atingidos. 

O GGBS aguarda 2011 com a expec-
tativa de ampliar e consolidar projetos que 
permitam o desenvolvimento e a exce-
lência da universidade e de todos os seus 
segmentos.

contribuiu 

No site do GGBS 
você pode conferir 

registro de todas as 
atividades, projetos e

eventos realizados 
durante 2010 

www.gr.unicamp.br/ggbs
Visite e confira!Visite e confira!

              Funcionários       
de enfermagem da 

Universidade se reuniram 
para trocar experiências e 
receitas que marcaram a 
infância, momentos em fa-
mília, viagens e datas es-
peciais.

 Idealizado pela enfer-
meira Irene Garcia Marti-
nez, o livro “Sabores da 
Enfermagem” é uma ho-
menagem a enfermeiros e 
pessoas importantes na 
história dos colegas. “Este 
livro não está sendo produzido para a 
obtenção de lucro. É apenas um 
carinho com o pessoal da profissão, 
pela interação que temos”, explica.

O lançamento ainda não tem previ-

 
,,,,,,,,,,

Irene Martinez, 
responsável pela
compilação das

receitas Capa do livro

Edison Nucci está na Unicamp desde 
1976. Começou como guardinha na 
Coordenadoria Geral dos Institutos e em 
1977 foi contratado como escriturário. 
Hoje atua na Extecamp -  Escola de Exten-
são da Unicamp, na função de adminis-
trador. 

Em 2003, com 42 anos, descobriu que 
tinha diabetes e fez um tratamento, com 
sucesso, para estabilização da doença. 
Porém, uma fatalidade, a morte 

 
em um acidente de trânsito, d

Após esse ocorrido, Edison apresentou 
uma série de infecções que o levou a am-
putação de parte de uma perna. Depois  
uma infecção hospitalar levou a uma 
complicação e mais amputação. 

No isolamento do hospital por 21 dias, 
Edison não acreditava mais em nada. 
Deixou-se levar pela doença, se sentia 
mal e sem animo para lutar por sua vida.

No hospital, percebia que uma enfer-
meira chamava alguns pacientes de "meu 
bebê" e dizia: "O que meu bebê tem?". 

Edison pensava no porque disso, e nas 
razões que ela não o tratava assim, e 
decidiu perguntar a um enfermeiro sobre 
este fato. A resposta foi que Edison teria 
que ficar feliz por ela não tratá-lo assim, 
pois quando um paciente recebia esse tra-
tamento, era porque ela sentia que o pa-
ciente estava em fase terminal. 

Não demorou muito para que a 
enfermeira tratasse Edison de 'meu bebê'. 

Com esse fato, ele levou um choque e 

da sua 
amiga Maria Isabel, professora do Nepo,

escontrolou 
sua doença. 

decidiu reagir. “Ela foi fundamental para 
essa grande virada em minha vida. A 
partir daí decidi lutar pela minha vida”, 
relembra. 

Nessa reação, começou a dar forças 
para os outros pacientes, distribuía sor-
risos como sinal de gratidão para os que o 
ajudaram e para os seus colegas de quar-
to. Ele queria se sentir útil para quem es-
tava no hospital. 

Pouco tempo depois teve alta e foi para 
casa. "Lá comecei a brigar comigo mes-
mo e lutava mais ainda pela vida. No 
tempo que passei no hospital vi que muita 
coisa estava ficando para trás. Isso me 
motivou a colocar minha vida em ordem e 
voltar a fazer tudo que sempre fiz”, conta 

sobre sua recuperação. 
Começou a fisioterapia no Laboratório 

de Órteses e Próteses, se preparando para 
colocar a prótese na perna. Em outubro 
de 2010, com a ajuda de familiares e dos 
amigos Edison Lins e Rodrigues do GGBS 
e Claudio do Cemeq, colocou a prótese e 
teve uma adaptação . 

Edison já voltou a trabalhar, o que 
considera um fato muito importante.
Em meio a risos, conta que seu presente 
de natal vai ser o fato de ser avô pela 
primeira vez. 

Comenta também que trabalha na 
ITCP - Incubadora Tecnológica de Coope-
rativas Populares, na formação de grupos 
de comunidades carentes. E nos últimos 
oito anos, coordena a aplicação das 
provas do Vestibular da Unicamp em Belo 
Horizonte, e adora esse trabalho, se sente 
muito feliz por realizá-lo. Como lazer, can-
ta no coral Mokiti Okada, e comenta que 
já se apresentou para 50 mil pessoas.

Com a chance de recomeçar a vida, a-
prendeu a se adaptar as situações. “Sem-
pre achei que podia tudo, e que não havia 
problema que me derrubasse, eu sempre 
acharia uma solução. Mas quando pe-
gou na base, na vida, a gente vê como 
depende do outro, da família, dos ami-
gos, dos desconhecidos”, repassa a lição 
que aprendeu para todos, e muito feliz, diz 
que sempre em todas suas necessidades 
aparecia alguém para ajudá-lo. E finaliza 
com um conselho: “Quando estiver bem, 
aproveite para fazer o bem e ajudar o 
maior número possível de pessoas”. 

rápida

são, mas a expectativa é que, 
até o final de dezembro, os 
exemplares sejam entregues. 

Irene conta que o apoio 
do Grupo Gestor de Bene-
fícios Sociais (GGBS) tem sido 
fundamental para desen-
volver a ideia, e que logo ao 
procurar o órgão teve seu 
projeto bem recebido e sua 
iniciativa reconhecida.

 Quando pensou em pu-
blicar um livro neste formato, 
imediatamente buscou infor-
mações e orientações no se-

tor de nutrição da Universidade. O nome 
do livro foi sugerido pela nutricionista 
Salete Brito, mas a enfermeira ressalta que 
todas as decisões têm sido tomadas com a 
participação dos envolvidos.

A produ-
ção do vo-
lume com 
cerca de 
40 recei-
tas, entre 
d o c e s  e  
salgadas, 
a p r o x i -
mou ain-
da mais 
as equi-
p e s  d e  
enfermagem.

“Cada vez que tem uma festinha na 
casa de alguém, sempre há troca de 
receitas, têm pratos que a gente faz”, 
revela ao lembrar as histórias que 
recheiam o livro e os momentos du-
rante sua criação.

Edison: 
lições no
desespero
da doença

Nossa G
ente

INICIATIVA APOIADA

Fato marcante em 2010 é o lança-
mento do livro "Faço parte desta histó-
ria", com 88 depoimentos de funcioná-
rios da Unicamp que nela ingressaram 
sendo adolescentes. Um livro como 
tantos outros e, ao mesmo tempo, não. 
Com histórias de vida num contexto 
específico, obra construída em formato 
coletivo. Retrata o início da vida profis-
sional em um ambiente peculiar, talvez 
a mais internacional universidade do 
país. Histórias individuais se misturam 
com histórias institucionais. 

Há, em todas as histórias  narradas, o 
reconhecimento a uma grande institui-
ção, construída por muitas pessoas. 

Reconhecimento também ao Circulo 
dos Amigos do Menor Patrulheiro 
(  e à Associação de Educação 
do Homem de Amanhã ( .

Trajetórias profissionais - e pessoais - 
desenvolvidas enquanto a Unicamp se 
consolidava como uma universidade 
de excelência nacional e internacional. 

O impacto havido nas trajetórias está 
registrado em cada depoimento. Da 
mesma forma, o impacto que tais tra-
jetórias individuais provocaram na insti-
tuição.  

Transcrevemos abaixo dois trechos 
que estão no livro. O primeiro, prefácio 
do reitor Fernando Costa, e o outro do 
texto do professor José Tadeu Jorge, 
reitor entre 2005-2009. Trechos de 
textos que evidenciam a razão deste ser 
um livro nosso, de uma Universidade 
em permanente construção e inovação. 

“...chama a atenção em todos os depoimentos é a 
gratidão expressa pelos funcionários que chegaram à 
Unicamp antes de atingir a maioridade. Gratidão aos 
colegas que os ensinaram a dar os primeiros passos 
dentro da Universidade; gratidão aos chefes que os 

incentivaram - algumas vezes até mesmo 
financeiramente - a continuar estudando; gratidão à 
própria instituição por haver-lhes oferecido tantas 

oportunidades de crescimento pessoal e profissional.”
Fernando Ferreira Costa, Reitor

“A oportunidade oferecida contribuiu para fortalecer 
os laços de identidade com a instituição, já marcados 
por uma adolescência vivida no cotidiano da geração 
do conhecimento, em atmosfera de valorização do 

saber, de colaboração e de valorização da perseverança, 
dedicação e atuação em equipe.

 Vida e trabalho estavam unidos através do elo mais 
forte e representativo para o ser humano, o de 

acreditar no seu potencial”
José Tadeu Jorge, Reitor entre 2005-2009

CAMPC)
AEDHA)



ciência Negra", comemorado em 20 de 
novembro , além do "I Passeio Ciclístico da 
FEF/Unicamp", realizado em 28 de no-
vembro e que contou com a participação 
de cerca de 400 pessoas. Outro projeto 
importante e também destinado à popu-
lação infantil do Prodecad é o “Farra nas 

Férias" - oferecido nos anos de 
2008/09/10 e que se repetirá 
também em 2011, que consiste 
em quatro semanas de ativida-
des lúdicas e sócio-culturais rea-
lizadas tanto nos espaços físicos 
da FEF, como em outros locais 
externos à FEF e à Unicamp. 

De Marco destaca que to-
dos estes projetos e outros que 
não foram mencionados, se tor-
naram realidade a partir da par-
ceria estabelecida com o GGBS, 
o qual de maneira ativa e par-

ticipativa tem contribuído sistematica-
mente com todas estas atividades que 
visam ampliar o nível de qualidade de vida 
de seus participantes. “Ficam registrados 
nossos agradecimentos ao GGBS pela 
maneira cordial com que tem acolhido os 
projetos da FEF e pela interação que tem 
estabelecido com os mesmos. Esperamos 
que em 2011 esta dobradinha FEF/GGBS 
continue produzindo ótimos eventos, sem-
pre visando o bem estar e o desenvolvi-
mento da coletividade da Universidade  e 
do seu entorno” finaliza o Professor.

Ao longo do ano o Grupo Gestor de 
Benefícios Sociais desenvolve atividades 
que visam à valorização e suporte aos 
funcionários da Unicamp. 

O GGBS é, ao mesmo tempo, um ór-
gão administrativo, enquadra-se no Pla-
nejamento Estratégico da Unicamp, tem 
suas atividades orientadas por um Con-
selho, suas ações são executadas por um 
grupo gerencial e por um conjunto de 
funcionários. Mas por ser um órgão de 
ação comunitária, é imprescindível ter 
parcerias com unidades e órgãos de todos 
os locais da Universidade.

Foram recolhidas algumas opiniões 
que validam tais parcerias em alguns as-
pectos por onde elas ocorrem. 

Vera Regina Toledo Camargo é 
professora de Educação Física, 
doutora em Comunicação, com 
pós-doutorado em Multimeios e 
também pesqu isadora do 
Labjor/Nudecri.

Vera é uma parceira atuante 
das ações do GGBS principal-
mente das duas últimas edições 
do Simpósio de Profissionais da 
Unicamp, o Simtec, como mem-
bro tanto na comissão organiza-
dora como na científica. “Foi uma 
experiência muito interessante”, afirma.

Ela também é pesquisadora e cola-
boradora do Laboratório Bioquímico do 
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A 1ª Volta da Unicamp foi marcada 
pela boa participação da comunidade do 
campus e pelas palestras que orientaram 
sobre hidratação e alimentação para as 
corridas de rua.

No sábado, 16/10, as orientações 
ficaram por conta do professor Pablo 
Christiano Lollo, da Faculdade de Enge-
nharia de Alimentos e de Lucas Tessutti do 
Laboratório de Bioquímica do Exercício 
(Labex). Pablo ofereceu dicas importan-
tes sobre alimentação que um atleta deve 
ter antes de uma corrida, passou alguns 
exemplos de líquidos que devem ser inge-
ridos após a prova, como os isotônicos 
que repõem mais rapidamente a perda 
de sais minerais e energia. Ele falou tam-
bém sobre alguns estudos que mostram a 
importância dos carboidratos que aju-
dam os corredores a não chegarem à fa-
diga mais rapidamente.

Lucas Tessutti apresentou o trabalho 
desenvolvido pelo Labex desde 1997, e 
que conta com o apoio do GGBS desde 
2006, parceria esta que possibilitou a 
criação do Programa de Incentivo ao 
Funcionário Atleta, que resulta no bem-
estar, melhor disposição no dia-a-dia do 
trabalho e qualidade de vida.

Dia 17/10 foi a vez dos atletas irem 
para o asfalto e aproveitar o excelente dia 

LABEX / GGBS 
Uma parceria de conquistas

I Volta Unicamp consagra boa fase dos 
atletas da Equipe Unicamp

I Volta Unicamp consagra boa fase dos 
atletas da Equipe Unicamp

para a prática da corrida. “O dia estava 
perfeito, para quem achava que iria chover 
o sol tava de rachar”, disse Lucas ao co-
mentar sobre o tempo.

A Equipe fez bonito ao conquistar seis 
lugares no pódio nas modalidades dispu-
tadas, geral 5km e 10km, professores e 
alunos 10km e 5km.

Nadir Gomes Camacho funcionária 
da FE garantiu o segundo lugar na clas-
sificação geral dos 10km, José Carlos de 
Souza do IEL foi o primeiro colocado na 
categoria funcionário dos 5km, Jonas Le-
mos da FEEC primeiro colocado na cate-
goria aluno dos 5km, Carlos Eduardo Silva 
da FEF foi o primeiro colocado na cate-
goria aluno dos 10km, Camila da Equipe 
Unicamp chegou na primeira colocação 
na categoria aluno 5km e fechando os 
bons resultados Ivette Luna, professora do 
IE, foi a primeira colocada na categoria 
professor 5km.

Lucas ainda parabenizou todos os atle-
tas e também os organizadores do evento, 
em especial, José Vitor e Thiago Russo-
mano, pelo ótimo trabalho para fazer o 
evento acontecer. “O evento não foi só no 
domingo, mas também nos dias ante-
riores, com as palestras sobre treinamento, 
hidratação e muito mais! Foi muito baca-
na!”, finalizou.

Na tarde do dia 11 de novembro, a Equi-
pe Unicamp, prestou uma homenagem ao 
seu primeiro corredor, Sr. Aristides, que há 10 
anos treina junto à equipe.

Prestigiando o evento, estiveram presen-
tes o professor José Ranali representando a 
Reitoria, Edison Lins, José Rodrigues e Ar-
mando Comunale pelo GGBS, Vera R. T. de 
Camargo e a idealizadora do projeto pro-
fessora Denise Vaz de Macedo.

A surpresa não foi somente a homena-
gem, mas também o anúncio da nova fun-
ção de Aristides, que agora passa a ser 
auxiliar técnico.

Lucas Tessutti, coordenador e técnico da 
Equipe, agradeceu a dedicação e o em-
penho durante os 10 anos em que Aristides 
foi membro do grupo. “Lembro-me que 
quando não tinha transporte, ele ia de bici-
cleta para as provas”, disse Lucas.

O professor Ranali, na ocasião, lembrou 
do papel do GGBS dentro da Universidade, 
que é o de dar suporte às atividades que 
proporcionem alternativas para a melhora 
da qualidade de vida dos funcionários, 
dentro e fora da Universidade. “São mo-
mentos como esse que enriquecem o traba-
lho realizado por nossos profissionais”, disse 
Ranali ao se referir a toda equipe do Labex.

Edison Lins parabenizou a todos, espe-
cialmente ao Sr. Aristides pelo exemplo que 
ele é, além do orgulho que o GGBS tem em 
apoiar uma equipe que sempre trás bons 
resultados. “Agradecemos a todos que parti-
cipam, seja correndo ou treinando e ao pro-
fessor Ranali, pois seu apoio foi fundamental 
para que o projeto acontecesse”, finalizou.

A professora Denise lembrou que o Sr. 
Aristides não está deixando a equipe, mas 
sim ganhando uma “promoção”, já que ago-
ra ele servirá como exemplo e motivação 
para os atletas mais novos. “Ele deixa de ser 
corredor da Equipe mas terá um importante 
papel como auxiliar técnico passando a sua 
experiência de vida adiante”, encerrou.

Emocionado, em poucas palavras o Sr. 
Aristides agradeceu a todos.  ”Não sei o que 
faz um auxiliar técnico, mas me empenharei 
ao máximo para fazer um bom trabalho”,disse

Os funcionários, alunos e docentes in-
teressados em participar da Corrida São 
Silvestre pela Equipe Unicamp, devem fi-
car atentos. Nos próximos dias, no site do 

Foto extraída do site www.funfsports.comFoto extraída do site www.funfsports.com
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Parcerias são fundamentais para a realização das ações do GGBS

Inscrições para a Corrida São Silvestre começa em breve

Exercício – Labex-, e também desenvolve 
as ações de comunicação para o labora-
tório. O Labex por sua vez, também se 
insere nos parceiros do GGBS, pois tem 
suas ações voltadas para a melhoria da 
qualidade de vida dos funcionários atra-
vés da prática esportiva.

Outro importante parceiro é o 
professor Ademir de Marco, da 
Faculdade de Educação Física. 

A FEF, pela sua própria vo-
cação desenvolveu ao longo de 
2010 e também nos anos ante-
riores uma série de atividades 
esportivas com o objetivo não 
apenas de despertar as pessoas 

para a prática de ativi-
dades físicas, mas 
também visando a in-
tegração e a convi-
vência em sociedade. 

Os eventos realizados pri-
orizaram a participação da co-
munidade interna da Univer-
sidade, alunos, funcionários e 
docentes, contando também 
com a integração da comu-
nidade externa, principalmente 
do entorno da Universidade. 
Assim, podemos destacar o 

Projeto "Jogar e Brincar Capoeira" 
realizado no dia 3 de dezembro, destina-
do aos alunos da Educação Infantil do 
Prodecad/Unicamp; o "II Dia da Cons-

As atividades do GGBS são guiadas 
por um Conselho de Orientação designa-
do pelo Reitor. São os membros do 
Conselho que definem, de forma estra-
tégica, as melhores ações a serem to-
madas no sentido de sempre favorecer o 
trabalhador da Unicamp. 

Criado em 17 de novembro de 
2006, o intuito do Conselho de 
Orientação é aprovar e acom-
panhar as ações desenvolvidas 
pelo GGBS, sempre em confor-
midade com o Planejamento Es-
tratégico da Universidade. A nova 
composição do Conselho, bem 
como as atribuições para o 
mesmo, foram estabelecidas atra-
vés da Portaria GR 15/2010, pu-
blicada no Diário Oficial do Esta-
do, em 09/03/2010 (confira os 
membros no quadro).

Maria Teresa Egler Mantoan, 
professora da Faculdade de Educação, é 
membro do Conselho Orientador desde 
sua instalação. Para ela é de suma impor-
tância a participação deste conselho. Ela 

Vera Regina: 
destaque na  

atuação junto ao 
Simtec e Labex

ressalta que para as ações do GGBS serem 
decididas e executadas com ponderação, é 
fundamental as idéias e posicionamentos de 
um grupo que se manifesta com liberdade de 
opinião e visão democrática, diante de ques-
tões que visam à melhoria das condições de 
vida e trabalho de todos nós que fazemos parte 

desta comunidade acadêmica.

“Minha participação no GGBS, 
como membro do seu Conselho, é 
uma das atividades que mais me 
honram na Unicamp”, afirma Ma-
ria Teresa. Ela diz ainda que o 
retorno de sua atuação tem sido 
muito rápido e atendido às expec-
tativas e aspirações sociais.

“Tenho procurado influir no 
sentido de que o acesso e a partici-
pação de todos aos bens materiais 
e culturais desta Universidade seja 
uma realidade. Preocupo-me com 
a inclusão social e escolar e as res-

postas às minhas demandas nesse sentido, têm 
sido muito bem acolhidas” conclui.

Desta forma o Conselho dentro destes obje-
tivos tem se reunido e acompanhado, avalia-

do, deliberado e sugerido formatos para as 
ações do GGBS que destinam-se a todos 
os funcionários e docentes

O conselho que orienta

De Marco:
eventos esportivos

no foco da
parceria

Maria Teresa:
no Conselho

do GGBS desde
sua criação

Portaria GR 15/2010O Reitor da Universidade Estadual de Campinas baixa a 
seguinte Portaria:
Artigo 1º - Ficam designados os membros abaixo, para 
compor o Conselho Gestor do Grupo Gestor de Benefícios 
Sociais, criado pela Resolução GR-060, de 17-11-2006: - José Ranali (Presidente), - Maria Teresa Moreira Rodrigues - Maria Teresa Eglér Mantoan - Miguel Juan Bacic,

- Edison Cardoso Lins (Secretário Executivo) - Milton Guilhen 
- Carla Regina Ferreira de Almeida- Isabel Cristina Araújo Floriano - Celso Ribeiro de Almeida - Airton Lourenço 

- Maristela Hofstatter Rosa
Diário Oficial do Estado, 09/03/2010

GGBS, começam as inscrições para a cor-
rida (www.gr.unicamp.br/ggbs). Além de 
camiseta personalizada, os participantes re-
cebem apoio técnico. Participe!
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Através da parceria com o SESC-Cam-
pinas, o GGBS promoveu no sábado, 
27/11, a participação de vinte funcio-
nários do Restaurante, Vigilância e DGRH/ 
DEdiC, com acompanhamento de inte-
grantes do GGBS, uma experiência de 
turismo social, que pretende-se incentivar 
de forma mais planejada para 2011. 

A visita, denominada “São Paulo: Várias 
Faces”, partindo bem cedo de Campinas, 
teve início com um café da manhã ecoló-
gico no Parque da Água Branca, seguindo 
para o Museu do Futebol, depois para o 
SESC-Pompeia e finalizando com uma visi-
ta ao Memorial da América Latina.  Um tra-
jeto que agregou diversas informações e 
diversão, inclusive para as crianças e ado-
lescentes que fizeram parte da comitiva. 

José Rodrigues de Oliveira, gestor da 
área de desenvolvimento educacional e 

O desenvolvimento e promoção das 
atividades turísticas no SESC, vêm sendo 
estimuladas desde a sua criação em 1946. 

A questão do direito ao lazer, rela-
cionado, principalmente, ao uso do tempo 
livre, constitui-se em campo importante de 
discussão e implementação de linhas de 
ação da Instituição, onde se inclui o Turis-
mo Social. Na parceria com a Unicamp 
esta questão será melhor trabalhada em 
2011, como forma de proporcionar aos 
servidores, individualmente, e até com gru-
pos de cada unidade e órgão, visando 
ampliar a qualidade de vida no trabalho, 
fomentando ainda a integração e a moti-
vação profissional, incluindo também 
eventos externos de cunho técnico, como 
cursos, por exemplo.

O programa de turismo social do SESC, 
com o qual a Unicamp, através do GGBS, 
possui parceria, inclui a promoção de 
Passeios e Excursões, que são elaborados 

Com grande expectativa um livro será 
lançado no próximo dia 16 de dezembro. 
Todos os que ingressaram na Unicamp 
ainda adolescentes, desde a década de 
1960, foram convidados.  

Houve o 1º Encontro 
deste segmento (veja fotos 
abaixo) e a partir disso o 
livro passou a ganhar for-
mato. Além de abrir es-
paço para diversas histó-
rias, todas interessantes, e 
de alguma forma vincula-
das à Unicamp, o livro 
também enfoca momen-
tos gerais da história da 
universidade e também do 
País. Histórias que, no pla-
no individual, mostram um 
rico percurso desses pro-
fissionais. 

Hoje, pelo menos 52% 
deles possuem formação em nível supe-
rior, um indicador relevante, dimensiona o 
impacto do ambiente acadêmico da Uni-
versidade nas trajetórias. Além do desen-
volvimento educacional houve também o 
desenvolvimento humano construído na 
vivência de um ambiente diferenciado. 
  Veja o que diz o Reitor, Fernando Costa, 
no prefácio da obra: “É impossível não se 
divertir com histórias como a do guar-

Narrativas da trajetória de ex-patrulheiros, guardinhas 
e mensageiros: um livro com significativas histórias

ESPECIA
L

dinha que, recém-admitido, percorreu di-
versos setores da Unicamp em busca de 
"papel carbono quadriculado" e de um 
"alicate que não cortasse fio" sem se dar 

conta de que havia caído 
em uma brincadeira dos 
colegas. Da mesma for-
ma, não há como não se 
emocionar com os relatos 
de pessoas de origem hu-
milde que conseguiram 
completar o ensino supe-
rior, fizeram cursos de 
pós-graduação ou espe-
cialização e hoje ocupam 
cargos importantes em fa-
culdades, institutos e á-
reas da administração da 
Universidade.” 
   Vale a pena ler histórias 
de pessoas, hoje integra-
das na universidade, que 

aqui ingressaram sendo adolescentes, 
que neste ambiente desenvolveram sua 
formação pessoal e profissional, com im-
pacto determinante repercutidas em tra-
jetórias educacionais e familiares.

Exemplares do livro serão enviados pa-
ra várias bibliotecas da Unicamp, além da 
Biblioteca Central, de modo que todos os 
interessados possam ler, se emocionar e 
até reconhecer-se nos relatos.  

Lançamento acontece
 dia 16/12, às 18:30hs,
 no Auditório d FCM

Compareça e
Prestigie!

..

Há tempos o projeto de resgatar a me-
mória de um segmento importante 
estava pautado. Isso se concretizou 
após a realização do primeiro en-
contro, ocorrido em novembro de 
2009. E pelo trabalho impagável de 
uma comissão desses profissionais 
que abraçaram o projeto e conven-
ceram dezenas de colegas a parti-
cipar. O livro é, portanto, resultado de 
uma construção coletiva. E mostra co-
mo é significativa a contribuição da 
Unicamp, e de diversas outras empre-
sas e órgãos, para o desenvolvimento 
profissional. Hoje, a Lei do menor 
Aprendiz, marca diferenças para me-
lhor em diversos aspectos, definindo 
melhor os papeis, priorizando o vín-
culo escolar concomitante ao estágio. 
As trajetórias do livro mostram que a 
Unicamp, e certamente outros órgãos, 
já se orientavam no sentido de impul-
sionar para os estudos. 
Leia o livro, divirta-se e emocione-se. 
Sobretudo veja como a Unicamp é 
uma porta de oportunidades desafia-
doras, com resultados relevantes.

A história do livro

1º Encontro, realizado em novembro de 2009: ponto de partida para realização do livro

Alguns dos participantes do livro Alguns dos participantes do livro 

Confira no endereço http://sistemas.rei.unicamp.br/ggbs/noticias.php?area=encontro_menores vídeo com os mehores momentos do Encontro
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Uma experiência com turismo social

humano do GGBS, coordenou a ação e a-
valia que “a experiência foi muito válida, pois 
trouxe novidades, possibilitou integração en-
tre algumas áreas da universidade e, princi-
palmente, acrescentou muito na parte cultu-
ral”. Rodrigues avaliou ainda que a viagem 
mostrou o melhor lado de São Paulo, “aquele 
lado de pólo cultural no qual São Paulo é 
imbatível”. 

“Gostei demais, o roteiro é muito interes-
sante, o tempo ajudou, a guia  foi sensacio-
nal, uma agradável surpresa, melhor do que 
eu esperava. Acho que a experiência deve ser 
repetida e expandida para que mais funcioná-
rios possam usufruir “, diz Sandra de Souza, 
que trabalha na Vigilância da Universidde. 

Clarice Arcine Vieira, na Unicamp há 24 
anos, gostou muito do passeio ao Museu da 
América Latina: “me acrescentou muito em 
informação e cultura, foi emocionante”.  

Funcionários da Unicamp

participam do projeto

"São Paulo: Várias Faces"

O turismo  social, a parceria com o Sesc e os projetos GGBS para 2011 

GGBS promove eventos
que estimulam a integração 

GGBS promove eventos
que estimulam a integração 

www.gr.unicamp.br/ggbswww.gr.unicamp.br/ggbs

por profissionais especializados, com roteiros 
e programações que contemplam a valori-
zação da natureza e os diversos aspectos da 
cultura regional, visando proporcionar o cres-
cimento e o enriquecimento pessoal. 

A segmentação do público alvo do Turismo 
Social no SESC, embora atenda a todas as 
faixas etárias, segue uma tendência de merca-
do, oferecendo opções de turismo de lazer, 
cultural, educacional (pedagógico) , religioso, 
saúde, rural, ecológico, de negócios e para 
grupos específicos, como o da Terceira Idade. 

Associe-se: os funcionários e docentes da 
Unicamp podem associar-se ao SESC e, neste 
caso, terão direito ao custo da Matrícula de 
Interesse Social, bastante diferenciada em re-
lação ao usuário comum. 

Para associar-se ao SESC, procure o GGBS 
ou ligue diretamente no órgão (3737-1500). 
Informações sobre Turismo Social poderão ser 
obtidas pelo telefone 3737-1531.

..

§

§

§ “Tenha Coragem de Vencer”

§ Palestra “Obesidade: Realidades e 
Perspectivas“

§ “Com “

§

1º Feira da Solidariedade

Programa Primeiro Emprego

Palestra 

 a Corda no Pescoço  - Primeira 
Apresentação do Grupo de Teatro 
Corporativo

Dia do Funcionário Público na Unicamp

Férias no museu 
Inscrições abertas

Uma ação conjunta entre o Museu Ex-
ploratório de Ciências e o GGBS, o 
"Férias no Museu direcionado para 
filhos de funcionários e docentes,  de-
senvolve várias atividades que explo-
raram, de forma prazerosa e divertida, 
temas referentes à ciência, tecnologia, 
cultura, qualidade de vida, meio am-
biente e responsabilidade social.
Inscrições estarão abertas até 30/12 
no site do GGBS (www.gr.unicamp.br)

- 10 e 11/01 – grupo 1 ( 10 a 12 anos)
- 13 e 14/01 – grupo 2 ( 10 a 12 anos)
- 17 e 18/01 – grupo 3 ( 13 a 15 anos)
- 20 e 21/01 – grupo 4 (idade 13 a 15 anos)

", 

idade 
idade 
idade 

...

Confira no site do GGBS:

AÇÕES PARA A COMUNIDADE
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do, oferecendo opções de turismo de lazer, 
cultural, educacional (pedagógico) , religioso, 
saúde, rural, ecológico, de negócios e para 
grupos específicos, como o da Terceira Idade. 

Associe-se: os funcionários e docentes da 
Unicamp podem associar-se ao SESC e, neste 
caso, terão direito ao custo da Matrícula de 
Interesse Social, bastante diferenciada em re-
lação ao usuário comum. 

Para associar-se ao SESC, procure o GGBS 
ou ligue diretamente no órgão (3737-1500). 
Informações sobre Turismo Social poderão ser 
obtidas pelo telefone 3737-1531.

..

§

§

§ “Tenha Coragem de Vencer”

§ Palestra “Obesidade: Realidades e 
Perspectivas“

§ “Com “

§

1º Feira da Solidariedade

Programa Primeiro Emprego

Palestra 

 a Corda no Pescoço  - Primeira 
Apresentação do Grupo de Teatro 
Corporativo

Dia do Funcionário Público na Unicamp

Férias no museu 
Inscrições abertas

Uma ação conjunta entre o Museu Ex-
ploratório de Ciências e o GGBS, o 
"Férias no Museu direcionado para 
filhos de funcionários e docentes,  de-
senvolve várias atividades que explo-
raram, de forma prazerosa e divertida, 
temas referentes à ciência, tecnologia, 
cultura, qualidade de vida, meio am-
biente e responsabilidade social.
Inscrições estarão abertas até 30/12 
no site do GGBS (www.gr.unicamp.br)

- 10 e 11/01 – grupo 1 ( 10 a 12 anos)
- 13 e 14/01 – grupo 2 ( 10 a 12 anos)
- 17 e 18/01 – grupo 3 ( 13 a 15 anos)
- 20 e 21/01 – grupo 4 (idade 13 a 15 anos)

", 

idade 
idade 
idade 

...

Confira no site do GGBS:

AÇÕES PARA A COMUNIDADE



ciência Negra", comemorado em 20 de 
novembro , além do "I Passeio Ciclístico da 
FEF/Unicamp", realizado em 28 de no-
vembro e que contou com a participação 
de cerca de 400 pessoas. Outro projeto 
importante e também destinado à popu-
lação infantil do Prodecad é o “Farra nas 

Férias" - oferecido nos anos de 
2008/09/10 e que se repetirá 
também em 2011, que consiste 
em quatro semanas de ativida-
des lúdicas e sócio-culturais rea-
lizadas tanto nos espaços físicos 
da FEF, como em outros locais 
externos à FEF e à Unicamp. 

De Marco destaca que to-
dos estes projetos e outros que 
não foram mencionados, se tor-
naram realidade a partir da par-
ceria estabelecida com o GGBS, 
o qual de maneira ativa e par-

ticipativa tem contribuído sistematica-
mente com todas estas atividades que 
visam ampliar o nível de qualidade de vida 
de seus participantes. “Ficam registrados 
nossos agradecimentos ao GGBS pela 
maneira cordial com que tem acolhido os 
projetos da FEF e pela interação que tem 
estabelecido com os mesmos. Esperamos 
que em 2011 esta dobradinha FEF/GGBS 
continue produzindo ótimos eventos, sem-
pre visando o bem estar e o desenvolvi-
mento da coletividade da Universidade  e 
do seu entorno” finaliza o Professor.

Ao longo do ano o Grupo Gestor de 
Benefícios Sociais desenvolve atividades 
que visam à valorização e suporte aos 
funcionários da Unicamp. 

O GGBS é, ao mesmo tempo, um ór-
gão administrativo, enquadra-se no Pla-
nejamento Estratégico da Unicamp, tem 
suas atividades orientadas por um Con-
selho, suas ações são executadas por um 
grupo gerencial e por um conjunto de 
funcionários. Mas por ser um órgão de 
ação comunitária, é imprescindível ter 
parcerias com unidades e órgãos de todos 
os locais da Universidade.

Foram recolhidas algumas opiniões 
que validam tais parcerias em alguns as-
pectos por onde elas ocorrem. 

Vera Regina Toledo Camargo é 
professora de Educação Física, 
doutora em Comunicação, com 
pós-doutorado em Multimeios e 
também pesqu isadora do 
Labjor/Nudecri.

Vera é uma parceira atuante 
das ações do GGBS principal-
mente das duas últimas edições 
do Simpósio de Profissionais da 
Unicamp, o Simtec, como mem-
bro tanto na comissão organiza-
dora como na científica. “Foi uma 
experiência muito interessante”, afirma.

Ela também é pesquisadora e cola-
boradora do Laboratório Bioquímico do 
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A 1ª Volta da Unicamp foi marcada 
pela boa participação da comunidade do 
campus e pelas palestras que orientaram 
sobre hidratação e alimentação para as 
corridas de rua.

No sábado, 16/10, as orientações 
ficaram por conta do professor Pablo 
Christiano Lollo, da Faculdade de Enge-
nharia de Alimentos e de Lucas Tessutti do 
Laboratório de Bioquímica do Exercício 
(Labex). Pablo ofereceu dicas importan-
tes sobre alimentação que um atleta deve 
ter antes de uma corrida, passou alguns 
exemplos de líquidos que devem ser inge-
ridos após a prova, como os isotônicos 
que repõem mais rapidamente a perda 
de sais minerais e energia. Ele falou tam-
bém sobre alguns estudos que mostram a 
importância dos carboidratos que aju-
dam os corredores a não chegarem à fa-
diga mais rapidamente.

Lucas Tessutti apresentou o trabalho 
desenvolvido pelo Labex desde 1997, e 
que conta com o apoio do GGBS desde 
2006, parceria esta que possibilitou a 
criação do Programa de Incentivo ao 
Funcionário Atleta, que resulta no bem-
estar, melhor disposição no dia-a-dia do 
trabalho e qualidade de vida.

Dia 17/10 foi a vez dos atletas irem 
para o asfalto e aproveitar o excelente dia 

LABEX / GGBS 
Uma parceria de conquistas

I Volta Unicamp consagra boa fase dos 
atletas da Equipe Unicamp

I Volta Unicamp consagra boa fase dos 
atletas da Equipe Unicamp

para a prática da corrida. “O dia estava 
perfeito, para quem achava que iria chover 
o sol tava de rachar”, disse Lucas ao co-
mentar sobre o tempo.

A Equipe fez bonito ao conquistar seis 
lugares no pódio nas modalidades dispu-
tadas, geral 5km e 10km, professores e 
alunos 10km e 5km.

Nadir Gomes Camacho funcionária 
da FE garantiu o segundo lugar na clas-
sificação geral dos 10km, José Carlos de 
Souza do IEL foi o primeiro colocado na 
categoria funcionário dos 5km, Jonas Le-
mos da FEEC primeiro colocado na cate-
goria aluno dos 5km, Carlos Eduardo Silva 
da FEF foi o primeiro colocado na cate-
goria aluno dos 10km, Camila da Equipe 
Unicamp chegou na primeira colocação 
na categoria aluno 5km e fechando os 
bons resultados Ivette Luna, professora do 
IE, foi a primeira colocada na categoria 
professor 5km.

Lucas ainda parabenizou todos os atle-
tas e também os organizadores do evento, 
em especial, José Vitor e Thiago Russo-
mano, pelo ótimo trabalho para fazer o 
evento acontecer. “O evento não foi só no 
domingo, mas também nos dias ante-
riores, com as palestras sobre treinamento, 
hidratação e muito mais! Foi muito baca-
na!”, finalizou.

Na tarde do dia 11 de novembro, a Equi-
pe Unicamp, prestou uma homenagem ao 
seu primeiro corredor, Sr. Aristides, que há 10 
anos treina junto à equipe.

Prestigiando o evento, estiveram presen-
tes o professor José Ranali representando a 
Reitoria, Edison Lins, José Rodrigues e Ar-
mando Comunale pelo GGBS, Vera R. T. de 
Camargo e a idealizadora do projeto pro-
fessora Denise Vaz de Macedo.

A surpresa não foi somente a homena-
gem, mas também o anúncio da nova fun-
ção de Aristides, que agora passa a ser 
auxiliar técnico.

Lucas Tessutti, coordenador e técnico da 
Equipe, agradeceu a dedicação e o em-
penho durante os 10 anos em que Aristides 
foi membro do grupo. “Lembro-me que 
quando não tinha transporte, ele ia de bici-
cleta para as provas”, disse Lucas.

O professor Ranali, na ocasião, lembrou 
do papel do GGBS dentro da Universidade, 
que é o de dar suporte às atividades que 
proporcionem alternativas para a melhora 
da qualidade de vida dos funcionários, 
dentro e fora da Universidade. “São mo-
mentos como esse que enriquecem o traba-
lho realizado por nossos profissionais”, disse 
Ranali ao se referir a toda equipe do Labex.

Edison Lins parabenizou a todos, espe-
cialmente ao Sr. Aristides pelo exemplo que 
ele é, além do orgulho que o GGBS tem em 
apoiar uma equipe que sempre trás bons 
resultados. “Agradecemos a todos que parti-
cipam, seja correndo ou treinando e ao pro-
fessor Ranali, pois seu apoio foi fundamental 
para que o projeto acontecesse”, finalizou.

A professora Denise lembrou que o Sr. 
Aristides não está deixando a equipe, mas 
sim ganhando uma “promoção”, já que ago-
ra ele servirá como exemplo e motivação 
para os atletas mais novos. “Ele deixa de ser 
corredor da Equipe mas terá um importante 
papel como auxiliar técnico passando a sua 
experiência de vida adiante”, encerrou.

Emocionado, em poucas palavras o Sr. 
Aristides agradeceu a todos.  ”Não sei o que 
faz um auxiliar técnico, mas me empenharei 
ao máximo para fazer um bom trabalho”,disse

Os funcionários, alunos e docentes in-
teressados em participar da Corrida São 
Silvestre pela Equipe Unicamp, devem fi-
car atentos. Nos próximos dias, no site do 

Foto extraída do site www.funfsports.comFoto extraída do site www.funfsports.com

Corredor símbolo da Equipe 
Unicamp é homenageado

Corredor símbolo da Equipe 
Unicamp é homenageado

Prof. Ranali, Sr. Aristides e Profª. DeniseProf. Ranali, Sr. Aristides e Profª. Denise

Parcerias são fundamentais para a realização das ações do GGBS

Inscrições para a Corrida São Silvestre começa em breve

Exercício – Labex-, e também desenvolve 
as ações de comunicação para o labora-
tório. O Labex por sua vez, também se 
insere nos parceiros do GGBS, pois tem 
suas ações voltadas para a melhoria da 
qualidade de vida dos funcionários atra-
vés da prática esportiva.

Outro importante parceiro é o 
professor Ademir de Marco, da 
Faculdade de Educação Física. 

A FEF, pela sua própria vo-
cação desenvolveu ao longo de 
2010 e também nos anos ante-
riores uma série de atividades 
esportivas com o objetivo não 
apenas de despertar as pessoas 

para a prática de ativi-
dades físicas, mas 
também visando a in-
tegração e a convi-
vência em sociedade. 

Os eventos realizados pri-
orizaram a participação da co-
munidade interna da Univer-
sidade, alunos, funcionários e 
docentes, contando também 
com a integração da comu-
nidade externa, principalmente 
do entorno da Universidade. 
Assim, podemos destacar o 

Projeto "Jogar e Brincar Capoeira" 
realizado no dia 3 de dezembro, destina-
do aos alunos da Educação Infantil do 
Prodecad/Unicamp; o "II Dia da Cons-

As atividades do GGBS são guiadas 
por um Conselho de Orientação designa-
do pelo Reitor. São os membros do 
Conselho que definem, de forma estra-
tégica, as melhores ações a serem to-
madas no sentido de sempre favorecer o 
trabalhador da Unicamp. 

Criado em 17 de novembro de 
2006, o intuito do Conselho de 
Orientação é aprovar e acom-
panhar as ações desenvolvidas 
pelo GGBS, sempre em confor-
midade com o Planejamento Es-
tratégico da Universidade. A nova 
composição do Conselho, bem 
como as atribuições para o 
mesmo, foram estabelecidas atra-
vés da Portaria GR 15/2010, pu-
blicada no Diário Oficial do Esta-
do, em 09/03/2010 (confira os 
membros no quadro).

Maria Teresa Egler Mantoan, 
professora da Faculdade de Educação, é 
membro do Conselho Orientador desde 
sua instalação. Para ela é de suma impor-
tância a participação deste conselho. Ela 

Vera Regina: 
destaque na  

atuação junto ao 
Simtec e Labex

ressalta que para as ações do GGBS serem 
decididas e executadas com ponderação, é 
fundamental as idéias e posicionamentos de 
um grupo que se manifesta com liberdade de 
opinião e visão democrática, diante de ques-
tões que visam à melhoria das condições de 
vida e trabalho de todos nós que fazemos parte 

desta comunidade acadêmica.

“Minha participação no GGBS, 
como membro do seu Conselho, é 
uma das atividades que mais me 
honram na Unicamp”, afirma Ma-
ria Teresa. Ela diz ainda que o 
retorno de sua atuação tem sido 
muito rápido e atendido às expec-
tativas e aspirações sociais.

“Tenho procurado influir no 
sentido de que o acesso e a partici-
pação de todos aos bens materiais 
e culturais desta Universidade seja 
uma realidade. Preocupo-me com 
a inclusão social e escolar e as res-

postas às minhas demandas nesse sentido, têm 
sido muito bem acolhidas” conclui.

Desta forma o Conselho dentro destes obje-
tivos tem se reunido e acompanhado, avalia-

do, deliberado e sugerido formatos para as 
ações do GGBS que destinam-se a todos 
os funcionários e docentes

O conselho que orienta

De Marco:
eventos esportivos

no foco da
parceria

Maria Teresa:
no Conselho

do GGBS desde
sua criação

Portaria GR 15/2010O Reitor da Universidade Estadual de Campinas baixa a 
seguinte Portaria:
Artigo 1º - Ficam designados os membros abaixo, para 
compor o Conselho Gestor do Grupo Gestor de Benefícios 
Sociais, criado pela Resolução GR-060, de 17-11-2006: - José Ranali (Presidente), - Maria Teresa Moreira Rodrigues - Maria Teresa Eglér Mantoan - Miguel Juan Bacic,

- Edison Cardoso Lins (Secretário Executivo) - Milton Guilhen 
- Carla Regina Ferreira de Almeida- Isabel Cristina Araújo Floriano - Celso Ribeiro de Almeida - Airton Lourenço 

- Maristela Hofstatter Rosa
Diário Oficial do Estado, 09/03/2010

GGBS, começam as inscrições para a cor-
rida (www.gr.unicamp.br/ggbs). Além de 
camiseta personalizada, os participantes re-
cebem apoio técnico. Participe!
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E D I T O R I A L Em 2010, atividades e projetos do GGBS 
alcançam funcionários e docentes

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.

Em 2010, o Grupo Gestor de Bene-
fícios Sociais promoveu várias atividades 
que buscaram despertar a participação 
ativa do funcionário da Unicamp, e apro-
ximá-lo das iniciativas da instituição. 

Foi realizado em maio, o III Simpósio 
dos Profissionais da Unicamp (Simtec). O 
evento expôs trabalhos desenvolvidos 
durante as atividades diárias na institui-
ção: foram apresentados 399 trabalhos 
temáticos, 41 minicursos, cinco palestras, 
feiras e exposições como de fotografia, 
mostras de arte, 'stand' de massagem e, 
artesanatos. A edição teve 1762 inscritos. 
Para o simpósio em 2012, a expectativa é 
de superar os desafios e tornar o Simtec 
sinônimo da qualidade do serviço na 
universidade e, fundamental para seu 
desenvolvimento, fomentando a pesquisa 
e a iniciativa entre os servidores. 

Outro projeto que se destacou durante 
o ano pela bem sucedida 
estratégia educacional 
de qualificação, é o Pro-
grama Institucional de 
Apoio aos Servidores e 
Estudantes. O Proseres, 
como é conhecido, 
estimula funcionários da 
Universidade a continu-
arem estudando. Para 
isso, através de parce-
ria, concede desconto 
nas mensalidades para cursos de gradua-
ção e pós em instituições de ensino supe-
rior de Campinas e região, além de outros 
incentivos. 

Pensando na qualidade de trabalho e 
no desempenho das relações no dia-a-
dia, teve inicio em agosto o Teatro Cor-
porativo, no qual os participantes pude-
ram interagir através de oficinas prepara-
tórias de interpretação, que incluíram 
técnicas de dramaturgia, relaxamento 
vocal e corporal, e comunicação em pú-
blico. 

Para estimular práticas esportivas e 
qualidade de vida, o GGBS apoiou a 
Equipe Unicamp, coordenada pelo Labex 
/ IB, e sua participação em provas de atle-
tismo; promoveu e instigou palestras, co-
mo a realizada no último dia 10 de 
novembro, sobre obesidade. A Cami-
nhada de Prevenção a obesidade abor-
dou a necessidade de combater a doença 
que cada vez mais atinge brasileiros.

Emoção não faltou na Copa GGBS de 
Futebol Society com os gols das equipes 
durante o torneio de 2010. Os campeões 

(categoria Veteranos) e FEF (ca-
tegoria Masters) comemoraram as vitórias 
Caism-A 

Uma lição de vida em meio a reviravoltas

Receitas com sabor de lembrança

em um clima de descontração e amizade. 
Outras modalidades esportivas tam-

bém foram contempladas. O GGBS, em 
parceria com a Pró-Reitoria de Extensão e 
Assuntos Comunitários (Preac) e a Casa 
do Lago, para a realização do 
Primeiro Simpósio de Arte Capoeira na 
Unicamp, realizado em outubro.

O Dia da Cidadania, realizado em 
junho com a Preac, também marcou o 
ano, aproximando mais a comunidade 
campineira. O evento aconteceu nas de-
pendências da Estação Guanabara e ofe-
receu gratuitamente serviços e entrete-
nimento à população.

A Faculdade de Engenharia Mecâ-
nica, a Faculdade de Engenharia Civil, o 
Instituto de Física, dentre outros, presti-
giaram funcionários aposentados e 
egressos na instituição, e outra vez o 
GGBS participou, a fim de valorizar o 

servidor da Unicamp.
Em meio a iniciativas que 
deram certo, muitas de-
vem prosseguir no próxi-
mo ano. Elas serão am-
pliadas e cada vez mais 
pensadas para o cotidi-
ano dos funcionários e 
familiares, como o Pro-
grama de Autonomia Fi-
nanceira (PROAF); Férias 
no Museu; Farra nas 

Férias; Dia do Servidor Público e outros 
desenvolvidos e apoiados pelo Grupo, 
que atenderam e superaram as expecta-
tivas dos trabalhadores. 

O projeto mais recente e que tem sido 
aguardado ansiosamente é o lança-
mento do livro “Faço Parte dessa Histó-
ria”.  A produção resgatará memórias da 
instituição com relatos pessoais de fun-
cionários que trabalharam quando 
adolescentes como mensageiros, guar-
dinhas ou patrulheiros, e hoje são 
profissionais da Universidade. Os depoi-
mentos abordam questões como primei-
ro emprego e desenvolvimento profissio-
nal por meio da educação (confira maté-
ria especial na página 5).

Ao longo deste ano, o GGBS perse-
guiu metas a fim de estimular e promover 
a valorização do trabalhador através de 
diversas ações. A busca pela interação 
entre pessoas e ideias foi um dos inú-
meros objetivos atingidos. 

O GGBS aguarda 2011 com a expec-
tativa de ampliar e consolidar projetos que 
permitam o desenvolvimento e a exce-
lência da universidade e de todos os seus 
segmentos.

contribuiu 

No site do GGBS 
você pode conferir 

registro de todas as 
atividades, projetos e

eventos realizados 
durante 2010 

www.gr.unicamp.br/ggbs
Visite e confira!Visite e confira!

              Funcionários       
de enfermagem da 

Universidade se reuniram 
para trocar experiências e 
receitas que marcaram a 
infância, momentos em fa-
mília, viagens e datas es-
peciais.

 Idealizado pela enfer-
meira Irene Garcia Marti-
nez, o livro “Sabores da 
Enfermagem” é uma ho-
menagem a enfermeiros e 
pessoas importantes na 
história dos colegas. “Este 
livro não está sendo produzido para a 
obtenção de lucro. É apenas um 
carinho com o pessoal da profissão, 
pela interação que temos”, explica.

O lançamento ainda não tem previ-

 
,,,,,,,,,,

Irene Martinez, 
responsável pela
compilação das

receitas Capa do livro

Edison Nucci está na Unicamp desde 
1976. Começou como guardinha na 
Coordenadoria Geral dos Institutos e em 
1977 foi contratado como escriturário. 
Hoje atua na Extecamp -  Escola de Exten-
são da Unicamp, na função de adminis-
trador. 

Em 2003, com 42 anos, descobriu que 
tinha diabetes e fez um tratamento, com 
sucesso, para estabilização da doença. 
Porém, uma fatalidade, a morte 

 
em um acidente de trânsito, d

Após esse ocorrido, Edison apresentou 
uma série de infecções que o levou a am-
putação de parte de uma perna. Depois  
uma infecção hospitalar levou a uma 
complicação e mais amputação. 

No isolamento do hospital por 21 dias, 
Edison não acreditava mais em nada. 
Deixou-se levar pela doença, se sentia 
mal e sem animo para lutar por sua vida.

No hospital, percebia que uma enfer-
meira chamava alguns pacientes de "meu 
bebê" e dizia: "O que meu bebê tem?". 

Edison pensava no porque disso, e nas 
razões que ela não o tratava assim, e 
decidiu perguntar a um enfermeiro sobre 
este fato. A resposta foi que Edison teria 
que ficar feliz por ela não tratá-lo assim, 
pois quando um paciente recebia esse tra-
tamento, era porque ela sentia que o pa-
ciente estava em fase terminal. 

Não demorou muito para que a 
enfermeira tratasse Edison de 'meu bebê'. 

Com esse fato, ele levou um choque e 

da sua 
amiga Maria Isabel, professora do Nepo,

escontrolou 
sua doença. 

decidiu reagir. “Ela foi fundamental para 
essa grande virada em minha vida. A 
partir daí decidi lutar pela minha vida”, 
relembra. 

Nessa reação, começou a dar forças 
para os outros pacientes, distribuía sor-
risos como sinal de gratidão para os que o 
ajudaram e para os seus colegas de quar-
to. Ele queria se sentir útil para quem es-
tava no hospital. 

Pouco tempo depois teve alta e foi para 
casa. "Lá comecei a brigar comigo mes-
mo e lutava mais ainda pela vida. No 
tempo que passei no hospital vi que muita 
coisa estava ficando para trás. Isso me 
motivou a colocar minha vida em ordem e 
voltar a fazer tudo que sempre fiz”, conta 

sobre sua recuperação. 
Começou a fisioterapia no Laboratório 

de Órteses e Próteses, se preparando para 
colocar a prótese na perna. Em outubro 
de 2010, com a ajuda de familiares e dos 
amigos Edison Lins e Rodrigues do GGBS 
e Claudio do Cemeq, colocou a prótese e 
teve uma adaptação . 

Edison já voltou a trabalhar, o que 
considera um fato muito importante.
Em meio a risos, conta que seu presente 
de natal vai ser o fato de ser avô pela 
primeira vez. 

Comenta também que trabalha na 
ITCP - Incubadora Tecnológica de Coope-
rativas Populares, na formação de grupos 
de comunidades carentes. E nos últimos 
oito anos, coordena a aplicação das 
provas do Vestibular da Unicamp em Belo 
Horizonte, e adora esse trabalho, se sente 
muito feliz por realizá-lo. Como lazer, can-
ta no coral Mokiti Okada, e comenta que 
já se apresentou para 50 mil pessoas.

Com a chance de recomeçar a vida, a-
prendeu a se adaptar as situações. “Sem-
pre achei que podia tudo, e que não havia 
problema que me derrubasse, eu sempre 
acharia uma solução. Mas quando pe-
gou na base, na vida, a gente vê como 
depende do outro, da família, dos ami-
gos, dos desconhecidos”, repassa a lição 
que aprendeu para todos, e muito feliz, diz 
que sempre em todas suas necessidades 
aparecia alguém para ajudá-lo. E finaliza 
com um conselho: “Quando estiver bem, 
aproveite para fazer o bem e ajudar o 
maior número possível de pessoas”. 

rápida

são, mas a expectativa é que, 
até o final de dezembro, os 
exemplares sejam entregues. 

Irene conta que o apoio 
do Grupo Gestor de Bene-
fícios Sociais (GGBS) tem sido 
fundamental para desen-
volver a ideia, e que logo ao 
procurar o órgão teve seu 
projeto bem recebido e sua 
iniciativa reconhecida.

 Quando pensou em pu-
blicar um livro neste formato, 
imediatamente buscou infor-
mações e orientações no se-

tor de nutrição da Universidade. O nome 
do livro foi sugerido pela nutricionista 
Salete Brito, mas a enfermeira ressalta que 
todas as decisões têm sido tomadas com a 
participação dos envolvidos.

A produ-
ção do vo-
lume com 
cerca de 
40 recei-
tas, entre 
d o c e s  e  
salgadas, 
a p r o x i -
mou ain-
da mais 
as equi-
p e s  d e  
enfermagem.

“Cada vez que tem uma festinha na 
casa de alguém, sempre há troca de 
receitas, têm pratos que a gente faz”, 
revela ao lembrar as histórias que 
recheiam o livro e os momentos du-
rante sua criação.

Edison: 
lições no
desespero
da doença

Nossa G
ente

INICIATIVA APOIADA

Fato marcante em 2010 é o lança-
mento do livro "Faço parte desta histó-
ria", com 88 depoimentos de funcioná-
rios da Unicamp que nela ingressaram 
sendo adolescentes. Um livro como 
tantos outros e, ao mesmo tempo, não. 
Com histórias de vida num contexto 
específico, obra construída em formato 
coletivo. Retrata o início da vida profis-
sional em um ambiente peculiar, talvez 
a mais internacional universidade do 
país. Histórias individuais se misturam 
com histórias institucionais. 

Há, em todas as histórias  narradas, o 
reconhecimento a uma grande institui-
ção, construída por muitas pessoas. 

Reconhecimento também ao Circulo 
dos Amigos do Menor Patrulheiro 
(  e à Associação de Educação 
do Homem de Amanhã ( .

Trajetórias profissionais - e pessoais - 
desenvolvidas enquanto a Unicamp se 
consolidava como uma universidade 
de excelência nacional e internacional. 

O impacto havido nas trajetórias está 
registrado em cada depoimento. Da 
mesma forma, o impacto que tais tra-
jetórias individuais provocaram na insti-
tuição.  

Transcrevemos abaixo dois trechos 
que estão no livro. O primeiro, prefácio 
do reitor Fernando Costa, e o outro do 
texto do professor José Tadeu Jorge, 
reitor entre 2005-2009. Trechos de 
textos que evidenciam a razão deste ser 
um livro nosso, de uma Universidade 
em permanente construção e inovação. 

“...chama a atenção em todos os depoimentos é a 
gratidão expressa pelos funcionários que chegaram à 
Unicamp antes de atingir a maioridade. Gratidão aos 
colegas que os ensinaram a dar os primeiros passos 
dentro da Universidade; gratidão aos chefes que os 

incentivaram - algumas vezes até mesmo 
financeiramente - a continuar estudando; gratidão à 
própria instituição por haver-lhes oferecido tantas 

oportunidades de crescimento pessoal e profissional.”
Fernando Ferreira Costa, Reitor

“A oportunidade oferecida contribuiu para fortalecer 
os laços de identidade com a instituição, já marcados 
por uma adolescência vivida no cotidiano da geração 
do conhecimento, em atmosfera de valorização do 

saber, de colaboração e de valorização da perseverança, 
dedicação e atuação em equipe.

 Vida e trabalho estavam unidos através do elo mais 
forte e representativo para o ser humano, o de 

acreditar no seu potencial”
José Tadeu Jorge, Reitor entre 2005-2009

CAMPC)
AEDHA)
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Veja quem 
foram os 
campeões
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MENSAGEM

Depoimentos

de funcionários, 

ex-menores

trabalhadores da 

Universidade, 

são publicados 

em livro

ESPECIAL

Lançamento acontece no dia 16 de dezembro,
às 00 horas, no Auditório da. 

Leia mais sobre o projeto na página 5

Copa GGBS 2010

Chega o Natal, o ano termina. Há em nós o 

justificável sentimento de que a missão foi 

cumprida. Cada vitória colhida em 2010, fez 

renascer a esperança e a vontade de continuar 

em nossa trilha, ajudando a construir um 

ambiente cada dia mais fraterno e 

acolhedor. O sentimento que o Grupo 

Gestor de Benefícios Sociais, deseja 

transmitir a todos neste Natal, é de 

reconhecimento pelo entusiasmo que 

investiram na tarefa de fazer uma 

universidade pública de qualidade. 

Desejamos que os festejos de fim de ano 

preencham de paz e alegria o convívio doméstico 

e o ambiente de trabalho de todos. 
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Confira nesta edição

Foram cinco times (FEF, Velhinhos da 
Vila, CEMEQ, Fim de Carreira e FCM) e 
dez jogos pela categoria Master e sete 
times (Caism A, Caism B, Funcamp, 
Funcamp ADM, FCM, Atlético HC e UER 
HC) e 13 jogos pela categoria veteranos, 
que realizaram a Copa GGBS de Futebol 
Society.

O Torneio Início, realizado dia 11 de 
setembro, foi uma mini competição que 
serviu para as equipes se conhecerem e se 
entrosarem dentro e fora do campo. 
Caism A foi o time campeão na categoria 
Veteranos, e Velhinhos da Vila pela cate-
goria Master.

No dia 18 de setembro aconteceu a 
primeira das cinco rodadas da Copa, que 
teve cinco jogos por semana, todos reali-
zados aos sábado, três pelos Veteranos e 
dois jogos pelo Master. 

Em jogadas emocionantes e jogos dispu-
tados, no dia 23 de outubro foi realizada a 
final da competição. Na categoria Master, 
o campeão foi por pontos corridos, a FEF 
levou o troféu de 1º lugar, seguido pelo 
vice-campeão CEMEQ. Já na categoria 
Veteranos, Caism A e Funcamp fizeram o 
jogo da final, sendo Caism A o time cam-
peão, a Funcamp o vice-campeão e o Atlé-

Categoria 

VETERANOS
Categoria 

VETERANOS

Copa GGBS de Futebol Society 2010 tem seus campeõesCopa GGBS de Futebol Society 2010 tem seus campeões

CAISM - ACAISM - A
Campeão

tico HC em 3º lugar. 
O reitor Fernando Costa, juntamente 

com Edison Lins, coordenador do GGBS, 
entregaram os troféus aos times 
campeões, seguido de um churrasco de 
confraternização e comemoração de to-
dos os times, jogadores e familiares.

     

Troféus aos destaques 
do campeonato

Na comemoração do Dia do Funcio-
nário Público, realizada no dia 27 de 
outubro, foram entregues os troféus de 
artilheiro, goleiro menos vazados, equipe 
mais disciplinada e para os dois técnicos 
campeões, pelo ex-jogador de vôlei Mau-
ricio Lima, embaixador do esporte pelo 
Banco do Brasil. Os artilheiros premiados 
foram Ricardinho (Caism A) com 16 gols, 
pelo Veteranos e Emilio (Velhinhos da 
Vila) com 8 gols pelo Master, como 
goleiro menos vazado foram Rui (Caism 
A) com 11 gols na categoria Veteranos e 
Waldemir (FEF) com média de 1,92 gols 
na categoria Master. As equipes mais 
disciplinadas foram Caism B e FCM. Os 
técnicos homenageados foram Luciano, 
do Caism A e Manoel, da FEF.

Categoria MASTERSCategoria MASTERS FEF FEF Campeã

Maurício Lima, ex-jogador da seleção brasileira de voleibol, entrega troféus aos destaques do campeonatoMaurício Lima, ex-jogador da seleção brasileira de voleibol, entrega troféus aos destaques do campeonato
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PROSERES
Programa de Apoio ao Servidor Estudante

www.gr.unicamp.br/ggbs

As inscrições para 2011 estarão abertas a partir de 
13 de dezembro no site do GGBS. Não perça o prazo!
Informe-se sobre os benefícios oferecidos pelo Programa.

Atenção: novo sistema foi implantadoe os já inscritos deverão 
também fazer a inscrição. Para mais informações, ligue 
no ramal14854 ou acesse 

...

www.gr.unicamp.br/ggbs


