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Na foto, membros da Comissão Organizadora,
com Maria Angélia Barreto Pyles, homenageada 
no lançamento do livro.

De 10 a 21 de janeiro, o Museu de Ciências,
em parceria com o GGBS, realizou mais uma
edição do "Férias no Museu". 
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Um livro para a históriaUm livro para a história

Parcerias GGBS promovem qualidade de vidaParcerias GGBS promovem qualidade de vida
No início do ano, muitos ti-

ram férias para aproveitar 
com a família a programação 
dos meses de janeiro, feve-
reiro e, neste ano, até mesmo 
março, já que o carnaval só 
acontece no “mês das á-
guas”. O que não falta são 
opções de lazer e entreteni-
mento para toda família.

No SESC (Serviço Social do 
Comércio) em Campinas, as 
atividades gratuitas ofereci-
das serão encerradas no dia 
27 de fevereiro. Até lá, a pro-
gramação está bastante va-
riada para divertir a todos que dese-
jam aproveitar as férias e exercitar o 
corpo e a mente. 

Está prevista a realização do Fes-
tival Esportivo de ginástica multifun-
cional-, jogos como futsal infantil, 
Xadrez Gigante, Aquateca - recrea-
ção aquática livre -, dança esportiva, 
tênis de mesa e de campo, frescobol, 
aulas de dança, exposição musical e 
instrumental, de filmes, oficinas de 
literatura, contos e crônicas, além de 

um bate-papo com Sócrates - um dos 
principais jogadores da seleção bra-
sileira de 1982 e, colocado pela FIFA 
na lista dos 125 melhores jogadores 
ainda vivos da história do futebol-, e 
Ugo Giorgetti, diretor dos longas “Bo-
leiros – Era Uma Vez o Futebol” e “Bo-
leiros 2 – Vencedores e Vencidos”. 

O SESC realiza ainda atividades 
adaptadas a pessoas com necessida-
des específicas, como o handebol em 
cadeira de rodas e o vôlei sentado.

Para conferir a programação 
completa do SESC Verão 2011 
acesse www.sescsp.org.br/campinas ou 
ligue para 3737-1515. Os inte-
ressados em receber notícias so-
bre as realizações podem se ca-
dastrarno site, ou ainda enviar 
um e-mail pedindo sua inclusão 
no sistema de avisos do Sesc: 
divulgacao@campinas.sescsp.org.br.    
     

Associe-se!
Através da parceria entre a 
Unicamp e o Sesc, operacionali-
zada pelo GGBS, a condição de 
matrícula de Interesse Social, a-

berta a funcionários e docentes, dá 
acesso a diversos serviços e atividades 
do Sesc, incluindo o uso da Unidade 
Bertioga em período de baixa tempo-
rada.   

Para aderir, faça a matrícula indivi-
dual ou familiar diretamente no Sesc 
Campinas, localizado à Rua Dom José 
I, 270, Bonfim (telefone 3737-1500), 
ou numa unidade mais perto de você. 

Mais informações podem ser obtidas 
no GGBS, pelo ramal 15101. 

Fachada da sede do Sesc em Campinas

ARCO - IRIS Avenida Santa Izabel, 95 , - Br. Geraldo - Campinas - 

Tel.: 3288-0046 - Desc. 10% para estudantes e professores.

ARANTES PAPELARIA Av Ana Beatriz Bierrembach, 1180 , - Vila 

Mimosa - Campinas - Tel.: 3269-0011 - Desc. 10% à vista, no cartão 
de crédito 5% de desconto.

CORNER SHOP R. Dr José Anderson, 654 , - Cidade Universitária - 

Campinas - Tel.: 3289-3899 - 10% desc.

LIVRARIA NOBEL E VANILIA CAFÉ - R. Albino J. B. Oliveira, 

1278 - Campinas - Tel.: 3242-1252 - Desc. 12% na papelaria e na 
livraria de 5% à 10%. 

LIVRARIA SARAIVA - (somente Shopping Iguatemy Campinas) - 

20% desc. em livraria (exceto didáticos) 10% em papelaria, 5% em 
CD´s e DVD´s. Descontos não comulativos e não válidos para 
produtos em promoção.

LLAP - R. Br. de Ataliba, 104 , Sl 3 - Cambuí - Campinas - Tel.: 3396-

9333 - Desc. 10% na compra de qualquer livro.  5% na compra de 
qualquer material de avaliaçao psicológica

PAPELARIA DOZE - Av. Dr. Campos Sales, 645, Centro - Campinas 

- Tel.: 3232-3911 - A vista Desc. 5%  ou 2 pagamentos = Desc. 3% 
ou em até 5 pagamentos = Sem juros

PAPELARIA PAULINO - Rua Dr Quirino, 1234 , Castelo - 

Campinas - Tel.: 3232-8911 - Desconto em material escolar (exceto 
livros); Forma de pagamento 4x sem juros.

RISQUE & RABISQUE PAPEL E CIA - R. Benedito Alves Aranha, 

29 ,  Barão Geraldo -  De 5 à 10% de desc. para pagto. à vista

SOL & VIDA PAPELARIA E PRESENTES - Rua João Baptista 

Dalmédico, 850 , sala 2 - Parque Ceasa - Campinas - Tel.: 3249 -
1070 - 10% de desc. à vista e 5% desc. nas compras com cartões 
de débito. 

SUPRITEL PAPELARIA E INFORMATICA - Av. Benjamin 

Constant, 1105 , Terreo - Centro + 3 enderecos: Campos Eliseos, 
Unimart Shopping, V. Pompeia) Tel.: 3228-5100 - 5% de 
desconto a vista ou 4x sem juros.

XODÓ DA VOVÓ - Av. Santa Isabel, 1510 , Sala 4 - Barão 

Geraldo - Campinas - Tel.: 3289-1904 -  10% de desconto

Opções em parcerias com papelarias e livrarias
Volta às 

aulas!

 EDITORA VOZES
Desconto de 20% nas 
publicações Vozes e 

descontos diferenciados em 
obras de outras editoras.

NOVA PARCERIA GGBSNOVA PARCERIA GGBS

Rua Barão de Jaguara, 1097
Campinas - SP
(19)3231.1323

www.vozes.com.br

PLANOS DE SAÚDE
TODA ATENÇÃO É NECESSÁRIA   

     

Os planos de saúde são necessários 
devido às graves situações da nossa 
saúde pública, em muitos aspectos. 
Com a decisão da ANS em proibir 
Plano Familiar, valendo só o plano 
individual e por faixa etária, vários 
problemas surgiram, em especial para 
as faixas etárias próximas a 60 anos, 
visto que pelo Estatuto do Idoso, tais 
faixas não poderão sofrer alterações 
de faixa de custo. Neste caso, as ope-
radoras, preventivamente, aplicam 
custos altos para tais faixas, o que tem 
gerado problemas sérios. O GGBS, no 
tocante aos planos sob sua respon-
sabilidade, tem dado diversos enca-
minhamentos internos, sempre acom-
panhados pelos usuários. Muitos des-
ses usuários, estando em tratamento, 
não podem ficar sem o plano. Estamos 
à disposição para essas providências e 
também você, usuário que estiver en-
frentando problema com a operadora 
pode se informar sobre seus direitos e 
reclamar. O telefone da ANS – Agência 
Nacional de Saúde Suplementar é 
0800-701-9656. Acesse o site da ANS 
pelo endereço  www.ans.gov.br   

Nota GGBS

No site do GGBS você encontra dezenas de opções em parcerias comerciais (turismo, lazer, 
restaurantes, calçados, cinemas, etc). Acesse www.gr.unicamp.br/ggbs e confira!
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Com o apoio do Grupo Gestor de Be-
nefícios Sociais (GGBS), o Laboratório de 
Bioquímica do Exercício (Labex) do Institu-
to de Biologia (IB) da Unicamp oferece 
treinamento de elite para funcionários, 
atletas de corrida. Os corredores da 
Equipe Unicamp (Labex/GGBS) recebem 
tênis e uniformes, desfrutam de academia, 
nutricionista, fisioterapeuta e psicólogo, 
fazem análises sanguíneas, avaliações e 
ginástica de conscientização corporal, 
traçam parâmetros de treino, além de re-
ceberem treinos per-
sonalizados.
   

Por que correr?
Os benefícios da 

corrida, como de 
qualquer outro es-
porte, são físicos, 
mentais e sociais. Os 
benefícios físicos vão 
de diminuição de pe-
so, manutenção do 
peso ideal, ao con-
trole dos níveis de 
colesterol. “A corrida é um esporte ae-
róbico, e como tal, diminui o risco de 
doenças crônicas, como hipertensão, dia-
betes e cardiopatias”, afirma Lucas Sa-
muel Tessutti, coordenador e técnico da 
Equipe Labex. 

Lucas fala ainda dos benefícios men-
tais, como a melhora da auto-estima, 
confiança e a diminuição do medo de 
fracassar. Nos aspectos sociais, o esporte 
ajuda, e muito. “Com o estado mental 
estável, há a melhora dos relaciona-
mentos inter e intrapessoal”, completa 
Tessutti.

Os atletas sentem na pele os bene-
fícios. José Antunes já treina e corre há 8 
anos pelo Labex, e comenta o que a 
corrida representa em sua vida. “O 
benefício que o esporte traz na minha vida 
é o controle psicológico, físico e a moti-
vação. Me sinto mais confiante e seguro. 
O esporte traz equilíbrio e o controle para 
resolver problemas familiares e profis-
sionais”, diz Antunes.
    

A equipe Labex/GGBS
Sob o comando da coordenadora e 

professora Denise Vaz de Macedo, junta-
mente com a professora Vera Regina 
Toledo de Camargo, em 2002 come-
çaram os treinamentos da Equipe Labex. 

São 13 atletas, que recebem treinamento 
personalizado e participam das pesquisas 
dos professores e alunos do Laboratório 
de Bioquímica do Exercício.

Em 2011, o Labex está recrutando 
novos atletas para participar dos treina-
mentos e receber acompanhamento - 
serão 20 corredores que farão parte da 
Equipe Unicamp (Labex/GGBS).

 Antunes conta quais os requisitos 
necessários para participar da Equipe: “é 
preciso cumprir metas, fazer o treina-

mento, ter de-
dicação, com-
p r o m i s s o  e  
compromet i -
mento”.
   

Participe da   

equipe Unicamp

A Equipe é 
composta por 
funcionários, 
todos os atletas 
espalhados pe-
lo campus.

Estes recebem, através da parceria Labex/ 
GGBS, uma ajuda em cada inscrição 
para as corridas que acontecem ao longo 
do ano e também treinamentos, com 
orientações de profissionais do esporte. 

Lucas Tessutti comenta que o apoio do 
GGBS para a Equipe Unicamp é “muito 
importante, pois os atletas da Equipe 
puderam se inscrever e participar em  de 
cinco provas em 2010”.

Todos os interessados pela corrida e 
seus benefícios podem participar dos 
treinos do Labex, que acontecem todas as 
terças e quintas, das 6h30 às 8h e das 17h 
às 19h, na pista de atletismo da Facul-
dade de Educação Física (FEF). É só 
comparecer e participar. 
    

As provas
Em 2010, a Equipe participou de cinco 

provas (Corrida da Lua, Boldrini, TVB, 
Integração e São Silvestre), conquistando 
resultados muito satisfatórios. “Foi um 
ano vitorioso, atingimos metas e tivemos a 
diminuição dos tempos de prova”, 
comenta Lucas sobre o balanço do ano 
em relação a corridas.

Em 2011, serão 15 corridas que a 
Equipe Unicamp participará, e sempre 
com metas nos melhores resultados e 
buscando os lugares mais altos do pódio.  

Equipe Unicamp divulga calendário de provas 2011
Parceria LABEX/GGBS

Evento In
édito

Auxílio
 a Pro

jetos

Integração

«A corrida é um esporte 

aeróbico, e como tal, 

diminui o risco de 

doenças crônicas, como 

hipertensão, diabetes e 

cardiopatias"

«A corrida é um esporte 

aeróbico, e como tal, 

diminui o risco de 

doenças crônicas, como 

hipertensão, diabetes e 

cardiopatias"

Lucas Samuel Tessutti, 
coordenador e técnico 
da Equipe Labex

Fevereiro
26 – Corrida da Lua 10 e 6 Km – Campinas

Março
27 – Corrida Wet'n Wild – Itupeva (SP) 

Abril
17 – Corrida Mais Vida Boldrini 10 e 6 Km – 
Campinas 

Maio
01 – Corrida Trabalhador SANSIM 

13-15 – Campeonato Mercosul Master de Pista 
– Porto Alegre (RS)

Junho
05 – VOLTA DO IASP 7Km – Hortolândia (SP)

19 – Maratona de São Paulo – 42, 25, 10Km 

Julho
03 – Corrida Bombeiros – 10 Km – São Paulo

Agosto
20 - Corridas da TVB 10 e 6 Km – Campinas

10-11 - Campeonato Brasileiro Master de Pista 

25 – Corrida Integração 10 e 6 Km – Campinas

Outubro
07 – Campeonato Brasileiro Universitário de 
Corrida de Rua 

16 – Corrida Unicamp 

Novembro
03 à 12 – Olimpíadas Universitárias – Campinas

20 – SP Classic – 10 Km – São Paulo

Dezembro
11 – Corrida Gonzaguinha – 15 Km – S. Paulo

31 – São Silvestre – 15 Km – São Paulo

CALENDÁRIO 2011 

CORRIDA DA LUA
Inscrições Abertas!

A corrida acontece no dia 26 de fevereiro.  
Para participar da prova pela Equipe Unicamp, 

inscreva-se até 15/02 no site do GGBS.
www.gr.unicamp.br/ggbs

E D I T O R I A L 

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

Chegou a hora do primeiro Encontro 
dos Profissionais das Universidades 

Públicas Paulistas 

Durante o encontro de integração para 
servidores recém admitidos da Unicamp, 
realizado no dia 18 de janeiro, o coor-
denador do GGBS, Edison Lins, apre-
sentou os objetivos do Grupo para a 
valorização do funcionário público. A 
participação do GGBS no processo de 
adaptação e de esclarecimento da função 
operacional aconteceu em virtude da di-
mensão que o trabalho realizado pelo 
Grupo passou a ter através de seus proje-
tos, como programas de autonomia fi-

 
Por decisão do Conselho 

de Orientação do Grupo Gestor de 
Benefícios Sociais, está disponível no site 
do GGBS, até 25 de março, o formulário 
para envio de propostas de ações vincu-
ladas à Unicamp para o período de abril a 
agosto de 2011. 

O objetivo é apoiar financeiramente 
projetos, eventos e ações comunitárias, 
que promovam qualidade de vida, desen-
volvimento profissional e humano, através 
de atividades motivacionais, culturais, 
desportivas, publicações temáticas, ativi-
dades de estímulo a cidadania, a valori-
zação profissional e de integração corpo-
rativa.

O valor máximo para cada proposta é 

R$10.000,00, sendo destinado ao edital 
um total de 50% dos recursos disponíveis 
na conta GGBS/Funcamp. Projetos de 
valores maiores serão encaminhados pa-
ra avaliação do Conselho de Orientação 
do GGBS, considerando o planejamento 
estratégico institucional e observando as 
diretrizes definidas pelo Conselho - como 
o de atender o maior número possível de 
pedidos.

As propostas devem ser encaminhadas 
por servidores técnicos administrativos ou 
docentes da Universidade, com o aval da 
diretoria da unidade/órgão.  

As informações e o formulário para 
envio dos projetos estão disponíveis no 
site do GGBS: www.unicamp.br/ggbs.

Edital do GGBS visa auxílio a projetos
As inscrições estão abertas!

Novos funcionários recebem instruções 
para utilizarem serviços do GGBS

nanceira, empréstimo consignado, assis-
tência à saúde do servidor, parcerias co-
merciais, convênios com instituições de 
ensino superior, dentre outras ações de 
serviço social, de integração e desenvol-
vimento do funcionário. Na ocasião Jessé 
Targino da Silva, da área de Recursos 
Humanos, também esclareceu dúvidas 
dos participantes e reafirmou o compro-
misso do GGBS, anunciado por Edison, 
de buscar a promoção da qualidade de 
vida no serviço público.

A Unicamp, considerando marcos oficiais, completará 
em outubro de 2011, 45 anos. É uma oportunidade 
para reafirmações, revisões e ousadias. Fazemos 
parte desta comunidade diferenciada e nela estamos 
construindo nossas histórias, tanto as individuais 
quanto as institucionais. E estamos iniciando um 
novo ano. Em perspectivas práticas, as mudanças de 
ano podem não significar nada. Mas de fato signifi-
cam. Muda-se mais que o numeral do calendário, 
ficamos mais velhos, o planeta  também, enfim esta 
é a dinâmica. E assim chegamos em 2011. Um 
ponto de partida para iniciar as tradicionais, e tão 
necessárias, etapas de avaliação e planejamento é 
olharmos para o que já foi feito. E no plano da nossa 
área, há muito a considerar, com destaque para dois 
acontecimentos bastante significativos: a realização 
do III Simtec e o lançamento do livro "Faço parte 
desta história". Do primeiro já há perspectivas 
concretas, a de realizar, já em 2011, o 1º. Encontro 
dos Profissionais das Universidades Públicas 
Paulistas, agendado para outubro, mês do quadra-
gésimo quinto ano da Unicamp. E também já está 
pautado, para um ano depois, a realização do IV 
Simtec. Um grupo, designado pelo Magnífico Reitor, 
já está tratando das duas questões, sendo o evento 
de 2011, em parceria inédita com a USP e com a 
UNESP. Mais um livro? Não. O Faço parte desta 
história é representativo de um resgate da memória 
individual em contexto institucional. De uma 
instituição que fez e faz história. Com a participação 
de muitos, inclusive daqueles que aqui ingressaram 
sendo adolescentes, patrulheiros, guardinhas ou 
mensageiros. Sem deixar de realizar ou apoiar 
dezenas de outras ações ou eventos. E de um órgão 
como o GGBS – Grupo Gestor de Benefícios Sociais, 
ano 5, dando seqüência ao trabalho iniciado pelo 
SAS, pelo CAF e pela DAB que unificou as referidas 
áreas, espera-se suas revisões internas  pautando-se 
pelos serviços comunitários que presta. Sempre há 
muito por fazer. Mesmo que não sejam coisas 
inéditas, é possível e é preciso fazer melhor o que já 
fez. E assumir os desafios de realizar aquilo que deve 
ser consequência de realizações qualitativas 
anteriores. Fazer ainda mais, e se possível, melhor, 
ou diferente. Caso do Edital nº 01 que marca um 
novo formato na recepção, pelo GGBS, de solicita-
ções de apoio a projetos e ações das unidades e 
órgãos. Uma forma ainda mais institucional de 
trabalho e de gestão. A Unicamp é cada vez mais 
jovem, já aos 45 anos. Que isso nos inspire neste 
início de novo ano.  

Aos 45, cada vez mais jovem

Agendado para outubro deste ano, a 
conferência reunirá, numa ação inédita, 
Unicamp, USP e Unesp.

Visando a integração e a troca de ex-
periências bem sucedidas entre as uni-
versidades que são referências de quali-
dade na educação e na produção cien-
tífica, o projeto é de encontro similar ao 
do Simtec - Simpósio de Profissionais da 
Unicamp: apresentar trabalhos de seus 
profissionais, vinculados à produção aca-
dêmica, ao ensino e extensão.

Edison Lins, coordenador do GGBS, 
membro da grupo propositor do evento, 
avalia que, ao  realizar com a USP e a 
Unesp um projeto como o que está em 
andamento, haverá visibilidade da quali-
dade de ações e valorização profissional, 

com reflexos positivos nas organizações e 
na relação que estabelecem-se, interna e 
externamente. Ele ressalta que há anos a 
ideia é considerada e que, finalmente, 
está no caminho da efetivação. Este pri-
meiro encontro deve ocorrer no Memorial 
da America Latina, em São Paulo.

O reitor da Unicamp, professor Fer-
nando Costa - presidente do Conselho de 
Reitores das Universidades Paulistas 
(CRUESP), ratificou apoio à realização do 
encontro e a disposição de sua adminis-
tração em realizá-lo.

A data escolhida coincide com o mês 
em que a Unicamp completará 45 anos (a 
Universidade foi fundada oficialmente em 
cinco de outubro de 1966).

Em breve, mais informações. Aguarde!
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ças participa-
ram. Divididas 
po r  f a i x a  
etária, em 
q u a t r o  
grupos,  
dois de 
c r i a n -
ças de 
10 a 12 
anos, e 
dois de 
adoles-
centes de 
13 a 15 
a n o s ,  
exploraram o 
t e m a  ' A  
p a s s a g e m  d o  
tempo'. 

O objetivo do tema foi 
explorar a percepção da passagem 
do tempo. “Queríamos chamar a atenção 
para a passagem do tempo, explorando o 
conceito em todas as atividades”, explica 
Adriana Rossi, diretora educacional do MC. 

Os participantes passaram dois dias de 
atividades com 25 envolvidos no projeto, 
monitores, funcionários do Museu e monitores 
da Faculdade de Educação Física (FEF). 
Foram oferecidos camisetas, bonés, mochilas, 
squeezzes, lanches (manhã e tarde) e almoços 
para as crianças e adolescentes. 

O encerramento com os pais aconteceu a 
cada grupo de crianças e adolescentes, 
participando de um lanche de confrater-
nização.

Realizado desde julho de 2008, o pro-
grama Férias no Museu, que é coordenado 
pela Diretora Educacional do Museu, profes-
sora Adriana Vitorino Rossi, tem caráter lú-
dico-pedagógico, e desenvolve várias ativi-
dades que exploraram, de forma prazerosa e 
divertida, temas referentes à ciência, tecno-
logia, cultura, qualidade de vida, meio am-
biente e responsabilidade social. O progra-
ma, destinado a filhos de funcionários, do-
centes e alunos da Unicamp é uma ação do 
Museu Exploratório de Ciências com apoio do 
Grupo Gestor de Benefícios Sociais.

Segundo Adriana Rossi,  apoio do GGBS 
como forma de parceria é muito importante 
para viabilizar junto com a equipe do Museu a 
realização do Programa.  Os apoios logístico 
e financeiro são fundamentais para concreti-
zação do programa. Os participantes recebem

“o

No mês de janeiro, durante as férias cole-
tivas dos professores do Prodecad, a Facul-
dade de Educação Física (FEF), em parceria 
com o GGBS, organiza o Farra nas Férias
projeto que atende filhos de funcionários da 
Unicamp que necessitam vir à universidade 
neste período. Neste ano aconteceu, pela 
primeira vez, a quarta semana de atividades, 
completando um mês de programação. 

O idealizador do projeto, o professor Ade-
mir De Marco, da FEF, comenta a importância 
da parceria do GGBS, com a contribuição 
operacional e logística desde sua primeira 
edição, em 2008. “O apoio do GGBS é 
imprescindível. Esta parceria tornou possível 
este evento, com total aprovação dos pais, 
direção e coordenação do Dedic e do 
Prodecad, e principalmente com o retorno 
positivo que é dado pelas próprias crianças e 
adolescentes que participam do programa, 
alguns dos quais tendo participado em todos 
os anos”, afirma De Marco.

Através de jogos competitivos e coope-
rativos que promovem ao mesmo tempo 
aprendizagem e aprimoramento de atividades 
motoras  relacionadas  com  as mais  diversas 

“ “, 

transporte, alimentação, uniformes e são 
acompanhados durante os dois dias do evento 
por uma equipe de mediadores que são 
estudantes de graduação da Unicamp que 
recebem formação especial para atuarem no 
setor educativo do Museu. Esta parceria ga-
rante a inclusão do Férias no Museu no 
calendário regular de atividades do Museu de 
Ciências e do GGBS, atendendo cerca de 200 
crianças e adolescentes a cada período de 
férias escolares, ou seja, em média 400 
pessoas ao ano.”

Na primeira edição, realizada em julho de 
2008, o Férias no Museu recebeu 80 
crianças e adolescentes. “Já em janeiro de 
2009, nas férias de verão, devido à excelente 
repercussão do programa e do pleno apoio do 
GGBS, o programa foi ampliado para atender 
200 crianças e adolescentes e, a partir de 
então, vem sendo realizado em duas edições 
anuais, em janeiro e julho”, comenta Adriana.

A cada edição do Férias no Museu, uma 
temática é desenvolvida para os participantes. 
“A programação é feita buscando qualidade 
nas atividades, integrando aprendizagem e 
diversão. Os temas escolhidos são frutos de 
um trabalho intensivo da equipe educacional 
do Museu, que busca desenvolver várias 
atividades que exploram de forma prazerosa 
temas referentes à ciência, tecnologia, cultura, 
qualidade de vida, meio ambiente e respon-
sabilidade social”, explica Fabiana dos Santos 
Toledo, supervisora de atendimento ao 
público e de pesquisa do setor educativo do 
Museu Exploratório de Ciências.

Na última edição das Férias no Museu , 
realizada recentemente, em janeiro, 200 crian- 

” ” 

” ”

modalidades esportivas, a programação visa 
adequar ao período de férias atividades 
educativas e divertidas. 

Segundo Daniela Soares, responsável ad-
ministrativa do programa, “o projeto visa 
também ampliar o repertório cultural das 
crianças com a realização de atividades 
relacionadas com o meio e com as artes, 
desenvolver o conceito de cidadania e pro-
piciar situações de lazer por meio de uma 
gama extensa de atividades motoras, passeios 
e visitas a diferentes espaços da Universidade 
e fora dela”. Daniela conta também que os 
monitores do projeto são alunos que colocam 
em prática os conhecimentos adquiridos na 
Faculdade.

Cada semana do Farra nas Férias possui 
um tema norteador. Nesta edição de janeiro, 
os temas foram o mundo dos insetos, a 
matemática, a formação do Brasil e o corpo 
humano. O encerramento contou com a 
presença dos pais e apresentação das cri-
anças.

O Farra nas Férias  foi idealizado pelo 
professor De Marco, em colaboração direta 
com o  professor  Marco Bortoleto,  ambos 

” ”

docentes da FEF, com coordenação da pro-
fessora Aline Pericarati, e também com a 
participação dos alunos da Faculdade de 
Educação Física que atuam como monitores, 
criando e desenvolvendo as atividades sema-
nais e colocando em prática os conhecimentos 
adquiridos ao longo do ano de estudo.

Programas apoiados pelo GGBS movimentam as 
férias escolares de filhos de funcionários e docentesAPOIO IN

STITUCIONAL

APOIO IN
STITUCIONAL

FÉRIAS NO MUSEU

FARRA NAS FÉRIAS

Estão abertas as inscrições para o Pro-
grama Institucional de Apoio ao Servidor 
Estudante (Proseres) para obtenção de 
auxílio (desconto nas mensalidades) em 
instituições de ensino superior, parceiras 
do GGBS, no primeiro semestre de 2011. 

Outros segmentos, como colégios téc-
nicos, escolas de ensino infantil, fun-
damental, médio e profissionalizante ofe-
recem descontos diferenciados para ser-
vidores da Unicamp e seus dependentes 
(confira relação nesta página).

No âmbito do ensino superior, o 
Proseres, que teve início em 1993, foi 
criado com o intuito de estimular a 
continuidade dos estudos dos funcio-
nários e de seus familiares, permitindo 
que, por meio de descontos financeiros, 
se qualifiquem e se desenvolvam 
profissionalmente. O programa surgiu de 
uma demanda detectada e encaminhada 
por funcionários de diversas unidades e 
órgãos da Universidade. Hoje, com 18 
anos de existência, o Proseres tem se 
expandido no número de parcerias e de 
usuários do programa - funcionários da 
Unicamp, Funcamp e dependentes. Até o 
fechamento desta edição, cerca de 240 
servidores já haviam se inscrito para o  
primeiro semestre deste ano, sendo quase 
70 o número de dependentes. A procura 
pelo Proseres - que levou ao longo dos 
anos várias pessoas à formação técnica, 
superior e especializada, tem sido re-
conhecida por diversos institutos educa-
cionais, que renovam a concessão de 
benefícios e as ampliam.

Proseres reabre inscrições para bolsas de estudos 
Atenção: novo sistema foi implantado - todos deverão fazer o cadastro, inclusive os já inscritos em semestre anteriores

Acesse o site do GGBS (www.gr.unicamp.br/ggbs ) e inscreva-se. O Programa é extensivo aos dependentes. 

CENTRO DE CONVIVÊNCIA INFANTIL CONVIVER E CRESCER
15% de desconto nas mensalidades / isenção da primeira matrícula / as 
refeições estão inclusas nas diárias. Rua Henrique Osvald, 300 - Jd. Tarcília - 
Campinas  / Telefone: (19)3256-6622

COLÉGIO INTERAÇÃO - Isenção da primeira matrícula / Desconto de 
20% nas mensalidades. Rua dos Cravos , 113 Chácara Primavera - 
Campinas / Telefone: (19) 3296-1077

CURSO E COLÉGIO INTEGRAL - Desconto de 10% em todos os cursos 
oferecidos em Campinas - Av Julio de Mesquita, 687 - Cambui - Campinas - 
SP / Telefone: (19)3794-4444

ESCOLA DE EDUCAÇÃO INFANTIL GIRASSOL - 50% de desconto 
na matrícula 5% de desconto nas mensalidades. Rua das Hortencias, 281 - 
Campinas / Telefone: (19) 3256-9257

ESCOLA INFANTIL RECANTO DA ALEGRIA - 30% na matrícula / 
5% desconto na mesalidade para pagamento até data de vencimento. Rua 
Angelo Vicentim, 182 - Barão Geraldo - Campinas / Telefone: (19)3289-
0391

PA R C E R I A S

Educação InfantilEducação Infantil

Ensino TécnicoEnsino Técnico

Preparatório para VestibularPreparatório para Vestibular

ESCOLA MISERICÓRDIA - Isenção da matrícula. 20% de desconto nas 
mensalidades (até a data de vencimento). Período integral incluso o 
almoço. - Rua Santa Maria Rossello, 71 - Mansões Sto. Antonio - Campinas - 
SP / Telefone: (19)3256-6586

NOVO ANGLO CAMPINAS / VINHEDO  Desconto para 
funcionários e dependentes - Informe-se!

COLÉGIO EDUCAP - 7% nas mensalidades - Av. Imperatriz Leopoldina, 
357 - Vila Nova - Campinas / Fone (19) 3242-5246 

COLÉGIO DOMINIUS - Desconto de 15% nas mensalidades - Rua 
Martins Jones , 31 - Campinas / Telefone: (19) 3208-0969

COLÉGIO FARROUPILHA -  Desconto de 20% na matrícula e 20% nas 
mensalidades - Rua Fernão Lopes, 1420 - Parque Taquaral - Campinas  / 
Telefone: (19) 3241-7811 (falar com Vanessa ou Cristiane) 

COLÉGIO FRANCISCANO AVE MARIA - 15% nas mensalidades - 
Rua Barão de Jaguara, 190 - Bosque - Campinas  / Fone (19) 2136.9933 

COLÉGIO INTERAÇÃO - 20% nas mensalidades e isenção de 
matrícula. Rua dos Cravos, 113, Chácara Primavera - Campinas / Fone: 
(19) 3296-5740 

COLÉGIO JULIO CHEVALIER - 15% nas mensalidades - R. Dr. Sales de 
Oliveira, 2000 - V. Industrial - Campinas / Fone: 3272-4502 / 3272- 
4661 

COLÉGIO NAUTAS - Desconto de 10% nas mensalidades / Desconto de 
30% na matrícula / Av. Padre Almeida Garret, 1700 - Parque Taquaral - 
Campinas / Fone: (19) 3241-9388

COLÉGIO PAES JUNIOR - Desconto de 50% na matrícula e 20% nas 
mensalidades - Av Armando Sales de Oliveira , 466 - Taquaral - Campinas / 
Telefone: (19) 3252-5297

COLÉGIO PROGRESSO (Metrocamp) - 5% de desconto + 10% na 
pontualidade 

CURSO E COLÉGIO INTEGRAL  Desconto de 10% em todos os cursos 
oferecidos em Campinas - Av Julio de Mesquita, 687 - Cambui - Campinas / 
Telefone: (19)3794-4444

ESCOLA ALETHEIA - 50% na matricula* e 15% nas mensalidades (* 
grupo mínimo de de 10 alunos)  Rua Camargo Paes, 344 - Guanabara - 
Campinas  / Fone: (19) 3241-9397 

ESCOLA ÁPICE (Pré Vestibular e Ensino Médio) - 20% de desconto 
Rua Maria Nassif Mokarzel, 113 - Barão Geraldo - Campinas / Telefone 
(19) 3289-5031 

ESCOLA MISERICÓRDIA - Isenção da matrícula. 20% de desconto nas 
mensalidades (até a data de vencimento). Período integral incluso o 
almoço. Rua Santa Maria Rossello, 71 - Mansões Sto. Antonio - Campinas / 
Telefone: (19)3256-6586

LICEU SALESIANO NOSSA SENHORA AUXILIADORA - De 01 a 
30 alunos = 10% de desconto / De 31 a 70 alunos = 15% de desconto

Rua Baronesa Geraldo de Rezende, 330 - Guanabara - Campinas / Fone 
(19)3744-6800

NOVO ANGLO CAMPINAS / VINHEDO  Desconto para 
funcionários e dependentes - Informe-se!

CENTRO DE ESTUDOS GLOBAL - Desconto de 16% para 
funcionários nos cursos Técnico de Enfermagem e Técnico de Radiologia - 
Desconto de 5% para os dependentes dos funcionários da UNICAMP. Rua 
Gal. Osório, 790 – Centro – Fone: 3234-6512 - Campinas

COLÉGIO ARQUIMEDES 10% a 50% nos cursos técnicos - Extensivo 
aos dependentes- Rua Bernardino de Campos, 503 - Fone (19) 2137-
7000 - Campinas 

COLÉGIO SHALON - Desconto 16% para funcionários nos cursos 
técnicos: Enfermagem/Radiologia - Cursos técnicos profissionalizantes - 
área saúde (nãoextensivo aos dependente) - Rua Antonio Carlos Neves, 
149 – Campos Elíseos - Fone: (19) 3269 – 4400 - Campinas 

COLÉGIO TÉCNICO EDUCACIONAL VISÃO - Desconto 16% para 
funcionários nos cursos técnicos: Enfermagem/Radiologia (não extensivo 
aos dependentes) Rua Dr Tomaz Alves, 10- Fone (19) 3232-6556- 
Campinas

COLÉGIO NOVO EVOLUÇÃO - Escola técnica e supletivo - Desconto 
de 15% nas mensalidades(Extensivo dependentes) Rua Costa Aguiar, 164 - 
1º° andar - Centro - Fone: (19)3236-4744 - Campinas 

SENAC Campinas  - Desconto de 10% (dez por cento) nos cursos de 
qualificação profissional e técnicos. Desconto de 20% (vinte por cento) nos 
cursos livres, de extensão Universitária, de pós-graduação Lato Sensu e 
Eventos (workshops,congressos, feiras, palestras, seminários) - 
Extensivoaos dependentes até 24 anos e cônjuges) - Rua Sacramento, 490 
- Fone (19) 2117-0600 - Campinas

CURSO E COLÉGIO INTEGRAL - Desconto de 10% em todos os 
cursos oferecidos em Campinas - Av Júlio de Mesquita, 687 - Cambuí - 
Campinas - Telefone: (19)3794-4444

ESCOLA ÁPICE (Pré Vestibular e Ensino Médio) 20% de desconto  - Rua 
Maria Nassif Mokarzel, 113 - Barão Geraldo - Campinas - SP  - Telefone 
(19) 3289-5031

NOVO ANGLO CAMPINAS / VINHEDO - Desconto para 
funcionários e dependentes - Informe-se!

OBJETIVO CAMPINAS - Desconto para funcionários e dependentes  - 
Informe-se! - Os interessados deverão comparecer na unidade Centro do 
OBJETIVO Campinas, localizada na Rua Delfino Cintra, 100 - Centro, ou na 
na unidade Barão Geraldo, localizada à Rua João Pedroso, 265 (próxima à 
moradia Unicamp. no período das 8 às 20 horas), portando: RG e CPF 
originais, Comprovante de endereço e Carteira Funcional. 

Ensino Fundamental e MédioEnsino Fundamental e Médio
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Ligado ao Centro de Integração, 
Documentação e Difusão Cultural 
(Ciddic), o Coral Zíper na Boca se 
formou em setembro de 1985 com o 
objetivo de reiniciar as atividades do 
então extinto Coral Unicamp. Consti-
tuído por funcionários e alunos de 
diversas áreas da universidade, o 
grupo tem buscado ao longo dos anos 
se firmar enquanto iniciativa de difu-
são e formação cultural. 

O trabalho conta com cerca de 60 
pessoas. Entre os coralistas, quase a 
metade é composta por funcionários. 
A união e interação entre os partici-
pantes são destacadas por Edcelia 
Moro, da DGA: “Nós não somos 

aquele coral 'sério'. Tem a música, mas 
também a coreografia, a extroversão. 
A integração é cem por cento. A gente 
se diverte muito”.

Há doze anos no coral, Benigna de 
Almeida, que trabalha na Faculdade 
de Engenharia Civil, fala que o 'Zíper 
na Boca' faz parte de sua vida. “O 
Coral é para mim uma das razões pela 
qual não me aposentei. Não quero 
sair”, brinca.

A regente Vivian Nogueira ressalta 
que o trabalho é cansativo, mas muito 
prazeroso. “Sou exigente e acredito 
que sempre podemos mais. Por isso, 

busco o máximo deles. Há momentos 
em que é exaustivo. Mas o elo é muito 
forte, não dá para desistir”. Todas 
concordam com ela, inclusive Joyce 
Florêncio (FEA): “A regente vai ade-
quando a música às dificuldades que a 
gente tem. É exigente, mas nos ensina 
com paciência”. Joyce conta que o 
grupo ajudou em sua recuperação 
após um acidente e também deu um 
novo significado à sua vida. “Traba-
lhava muito, queria fazer algo dife-
rente. Participar do coral é muito grati-
ficante. Quando estamos lá, esquece-
mos de tudo”.

O Coral alcançou reconhecimento 
de várias instituições nacionais e inter-
nacionais e recebe convites frequentes 
para apresentações em outras cida-
des, estados e outros países, como 
Argentina, Espanha e Estados Unidos-, 
mas a equipe enfrenta dificuldades de 
manutenção e deslocamento, deixan-

Com apoio do GGBS, Coral lançará DVD comemorando 25 anosCom apoio do GGBS, Coral lançará DVD comemorando 25 anos

Detalhe da apresentação do Coral Zíper na Boca no projeto "Arte na Praça",  do GGBS Detalhe da apresentação do Coral Zíper na Boca no projeto "Arte na Praça",  do GGBS 
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Coordenado pelo Serviço Social do 
GGBS, o Programa de Autonomia 
Financeira inicia em 2011 novas etapas. 
Com o objetivo de auxiliar funcionários na 
reorganização orçamentária, o Proaf visa 
a conquista da autonomia financeira atra-
vés de ações sócio-educativas, de preven-
ção e de intervenção. As orientações serão 
dadas a servidores que se inscreverem a 
partir de março para obter o apoio e 
acompanhamento especializado. Serão 
disponibilizadas 20 vagas por mês para os 
interessados - que poderão trazer algum 
membro do grupo familiar para participar 
dos encontros. Segundo a assistente social 
Camila Ferreira, a intenção é aproximar os 
projetos da realidade vivida por cada 
participante, tornando o processo mais 
eficiente ao se direcionar as alternativas 
adequadas a cada necessidade.

Através de etapas desenvolvidas para o 

No começo do ano o desejo de to-
dos é o mesmo: manter as contas em 
dia e ter o orçamento equilibrado du-
rante todo o ano, administrando bem o 
salário. Para que isso aconteça e o pla-
nejamento orçamentário seja eficiente, 
algumas dicas importantes devem ser 
seguidas.

Confira na sequência, 16 dicas pu-
blicadas no blog  da 
jornalista Denyse Godoy, no portal IG 

Visite: 

1. TENHA UM GRANDE OBJETIVO

Um sonho que pode se tornar real com recursos ajuda a planejar o 
orçamento. No começo do mês, separe uma quantia de reserva para 
viabilizar esse objetivo, e só depois monte o orçamento da casa - e não 
o contrário.
                     

2. ABANDONE O COMPLEXO DE VÍTIMA

Os apertos são conseqüências da falta de planejamento e das más 
decisões tomadas, e não dos bancos, lojas e governo. Assumir a 
responsabilidade por cada ato é fundamental para conseguir mudar.

3. TOME PÉ DA SITUAÇÃO

A contabilidade feita somente na cabeça pode enganar. Adote sistema 
para anotar todos os gastos. Pode ser uma planilha no computador ou 
um simples caderninho, o importante é ter o controle do orçamento.

4. AUTOMATIZE OS INVESTIMENTOS

Se não houver o hábito de economizar uma parte das receitas da casa, 
programar aplicações para determinadas datas (por exemplo, o dia em 
que o salário cai na conta corrente) é a solução para evitar esque-
cimentos.

5. ASSUMA O COMPROMISSO DE FUGIR DAS DÍVIDAS 

CARAS

O cartão de crédito e o cheque especial são ferramentas bastante úteis, 

“Seu Dinheiro”,

http://colunistas.ig.com.br/seudinheiro

                     

                     

                     

Programa intensifica ações 
a partir de março

planejamento orçamentário eficiente, os 
selecionados terão atendimento perió-
dico com profissionais de serviço social, 
economia e psicologia, palestras, 
oficinas, atividades para identificação e 
intervenção estratégica adequada à 
situação particular do integrante.
     

O trabalho continuado na busca da 
independência e equilíbrio econômico 
dos funcionários vem de encontro às 
dificuldades apresentadas durante os 
atendimentos sociais, nos quais a equipe 
técnica do Serviço Social observou que a 
demanda se referia à falta de controle dos 
gastos e, em casos mais complicados, ao 
endividamento crítico. 
     

Como iniciativa para solucionar a 
questão, se fez necessário um acompa-
nhamento multiprofissional, visando re-
fletir sobre os casos ao mesmo tempo em 

que procura atra-
vés de ações, 
promover a au-
tonomia finan-
ceira do gru-
po familiar, 
assim como o 
Projeto Primeiro Empre-
go. A Equipe do Serviço Social 
estuda a ampliação de projetos estra-
tégicos para o segundo semestre, com 
foco em cursos de capacitação e geração 
de renda. Os métodos utilizados para 
superar o problema poderão ser adap-
tados conforme o resultado de análises 
realizadas periodicamente.

Outras informações serão divulgadas 
no site do GGBS e através de seus infor-
mativos. Para esclarecimento de dúvidas 
ou mais informações, o contato pode ser 
feito pelo e-mail servsoc@unicamp.br.

mas com indicações e formas de uso específicas. É preciso ter cautela para 
usá-los. Rolar a fatura do cartão e deixar o cheque especial descoberto 
significa juros altíssimos. O uso consciente desses recursos já aprimora a 
qualidade de suas finanças.

6. DEDIQUE TEMPO PARA SE EDUCAR E APRENDER A 

ADMINISTRAR SEU DINHEIRO

Ter o conhecimento (que pode ser adquirido em blogs, sites especializados, 
cursos e palestras) auxilia na administração de seus recursos e projetos. É 
ótimo entender o que o gerente do banco está dizendo e se sentir no 
controle.

7. PESQUISE PREÇOS

De centavo em centavo, no final, a diferença é significativa. Vale a pena 
andar e pesquisar preços, e não comprar no primeiro estabelecimento.

8. CONCENTRE-SE NA SUA QUALIDADE DE VIDA

O dinheiro é um meio para se viver bem; não precisa, portanto, virar uma 
fonte de preocupações e problemas. Esse conceito é que se deve ter em 
mente na hora de estudar as maneiras de ganhá-lo e gastá-lo.

9. SAIBA EXATAMENTE QUANTO VOCÊ GANHA

É comum arredondar para cima o salário, em uma matemática torta pela 
qual começam os erros na administração dos recursos.

10. ESTUDE COM CUIDADO SUAS DESPESAS PARA 

REALIZAR CORTES E SUBSTITUIÇÕES

Examine cuidadosamente todos os gastos, e avalie uma forma de diminuí-
los. O corte dos excessos faz toda a diferença no final das contas.  

11. DIMINUA OS LIMITES DOS CARTÕES DE CRÉDITO PARA 

50% DA SUA RENDA LIQUÍDA E O DO CHEQUE ESPECIAL, 

PARA 10%

Trata-se de é uma tática para controlar a tentação de comprar mais do que 
se deve, comprometendo o orçamento da casa. Somando todos os cartões, 
o montante disponível para compras deve ser de, no máximo, metade das 
receitas da família. Afinal, além da fatura, outras contas devem ser pagas, 
como energia elétrica, condomínio e aluguel. O cheque especial precisa ter 
apenas o tamanho adequado para cumprir a sua função, que é a de 
solucionar alguma emergência.

12. MANTENHA UMA RESERVA DE RECURSOS PARA 

                     

                     

                     

                     

                     

                     

                     

APROVEITAR AS 

PROMOÇÕES

Ofertas de produtos que 
apresentam grande de-
manda em casa apre-
sentam uma ótima chance 
de economia. Por isso, separe 
uma quantia de dinheiro para quando aparecem essas oportunidades. 
As vantagens são perceptíveis nas contas do orçamento.

13. PLANEJE SUAS AQUISIÇÕES

É preferível poupar um pouquinho todo mês até ter dinheiro suficiente 
para comprar um bem do que parcelar. Mesmo sem juros, dividir o 
pagamento dá a falsa sensação de ter dinheiro sobrando.

14. NÃO PARCELE COMPRAS QUE SE REPETEM TODOS 

OS MESES

Não adianta parcelar as despesas recorrentes, como o supermercado. 
Em pouco tempo, as parcelas vão se sobrepor, criando uma bola de 
neve.

15. EVITE IR AO SHOPPING COM A CABEÇA CHEIA

Problemas e estresse são péssimas companhias para fazer compras. 

16. ESPALHE PELA CASA AVISOS LEMBRANDO A SI 

MESMO DA SUA DECISÃO DE CUIDAR DAS SUAS 

FINANÇAS

Como faz quem está de dieta, colocar no papel, ler, refletir e repetir as 
resoluções sobre dinheiro tomadas contribui para fixá-las e fortalecê-las 
internamente.

                     

                     

                     

                     

Inscrições para
participar do Proaf

começam em março.
Fique atento!

Dicas para você controlar o orçamento em 2011

Fique atento!
Em breve o GGBS disponibilizará 
palestras que focalizarão o tema 
Controle Orçamentário. Uma das 

palestras será com a autora das dicas 
acima, Denyse Godoy. Aguarde!

    Em breve estará na praça um DVD 
do Coral da Unicamp Zíper na Boca. 
Marca-se assim a comemoração, das 
Bodas de Prata do grupo, completadas 
em setembro de 2010. Com músicas e 
imagens da apresentação comemo-
rativa dos 25 anos, realizada no dia 21 
de novembro de 2010 na Câmara 
Municipal de Campinas, o projeto do 
DVD tem apoio do GGBS. A coorde-
nação do órgão, com o aval do res-
pectivo Conselho, avalia que o intuito 
do apoio é reconhecer a importância 
do Coral, pelo que representa como 
motivador e integrador dos segmentos 
que compõem a Universidade, valo-
rizando a expressão artística. O lan-
çamento deve ocorrer neste primeiro 
semestre de 2011.

Da esq. p/dir.: Benigna Almeida,
Maria Cecília Ferreira, Joyce Florêncio,

 a regente Vivian Nogueira,Edcelia Moro, 
Osvaldo Baltazar e Sérgio Stucchi.

Da esq. p/dir.: Benigna Almeida,
Maria Cecília Ferreira, Joyce Florêncio,

 a regente Vivian Nogueira,Edcelia Moro, 
Osvaldo Baltazar e Sérgio Stucchi.
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do oportunidades de representar a 
Unicamp e a manifestação artística 
brasileira através do canto coral. “Nós 
já tivemos projeto aprovado pelo Minc 
(Ministério da Cultura) pela Lei Rou-
anet, mas perdemos porque não havia 
quem fizesse a captação dos recur-
sos”, explica Vivian.  A Lei Rouanet se 
destaca por incentivos fiscais às pes-
soas físicas e jurídicas que favorecem 
iniciativas culturais.

Para Osvaldo Baltazar dos Santos 
(Labedin), coralista e percussionista, 
há dez anos no grupo, patrocínios e 
apoios como do GGBS são muito im-
portantes: permitem dar continuidade 
e ampliar trabalhos como este, que 
para os participantes e apreciadores 
possui um significado maior que o per-
cebido por muitos. “É muito prazeroso 
por congregar alunos e funcionários”, 
comenta.

A visão é compartilhada pelo pro-
fessor e também integrante do Coral, 
Sérgio Stucchi (FEF): “A integração 
entre estas pessoas que participam 
quebra muitos tabus. É interessante ver 
a influência que a música exerce sobre 
todos”.

Fizeram uma viagem internacional 
para a Argentina, na qual represen-
taram o Brasil e a Universidade em 
1997, quando tiveram o esforço e 
dedicação reconhecidos no 26º Fes-
tival Internacional de Coros de Galvez, 
de modo que foram convidados 
novamente inúmeras vezes. Em 2000 
lançaram um CD, “Zíper -15 anos”.

“Para mim, participar do coral é um 
lazer. É muito bom. Trabalho à noite, 
mas não deixo de comparecer”, diz 
Maria Baptistela Ferreira, do Caism, 
uma das coralistas mais recentes - 
iniciou em 2010.

A regente, Doutora em Música, 
Mestre em Artes e Bacharel em 
Regência pela Universidade Estadual 

Campinas, destaca a contribuição e o 
esforço que a participação no projeto 
demanda. “A voz é um instrumento 
muito importante. Quando você 
canta, seu corpo é o instrumento. 
Sempre me preocupei em mostrar a 
versatilidade da voz humana. Por isso, 
utilizo um repertório bem eclético”, 
avalia.

Tendo já participado de um coral 
por sete anos, a 
funcionária, Le-
andra Contin, 
pedagoga e a-
nalista de sis-
temas, classifica 
as apresenta-
ções do 'Zíper 
na Boca' como 
uma das melho-
res que há atu-
a lmente.  “Já 
assisti e achei 
excelente”, e 
completa, “a 
música trabalha 
várias vertentes: 
cultural, social, 
emocional, da 
au to - e s t ima .  
Faz deixar as di-
ferenças de la-
do”. Para ela, o 
trabalho em e-
quipe, a disci-
plina e o efeito 
terapêutico pro-
porcionado pe-
lo canto auxiliam na qualidade de vida 
e refletem positivamente no trabalho 
daquele que participa. 

Leandra relata que, por experiência, 
conhece a utilidade da música para a 
promoção do bem-estar. Quando 
passava por momentos difíceis, a 
interação no coral em que cantava 
ajudou a superar a doença ao  expres-

sar seus sentimentos na melodia, “en-
tregar-se”, como diz. “O trabalho do 
coral é forte para a valorização da 
música sacra, barroca, lírica. Um povo 
só é respeitado enquanto nação aos 
olhos dos outros quando tem sua 
cultura valorizada”.  

Desde o princípio regendo o grupo, 
Vivian sente que o projeto pode avan-
çar mais se contar com auxílio de ou-

tros órgãos. Ela re-
vela que o Coral 
ainda não possui 
um espaço pró-
prio, o que difi-
culta o desenvol-
vimento das ativi-
dades. “Somos 
muito gratos ao 
Espaço Cultural 
Casa do Lago, que 
cede o espaço pa-
ra os ensaios, mas 
quando precisa-
mos intensificá-los, 
precisamos buscar 
outros locais, pois 
o Espaço Cultural 
abriga outras ati-
vidades também. 
Nós precisamos, 
de salas adequa-
das para a realiza-
ção de nosso tra-
balho e infra-estru-
tura própria para 
viabilizar nossos 
projetos, enfim, de 

uma sede para desenvolvermos o 
trabalho”, argumenta a regente, que 
conta ser esse seu maior desejo.

Os interessados em participar do 
Coral devem se inscrever e passar por 
uma seleção vocal. Mas Vivian es-
clarece: “Não exigimos que a pessoa 
tenha experiência. O teste é simples e 
breve”. 

Faça parte do Coral
As inscrições – para funcionários e 

alunos - ocorrerão nos dias 10, 11, 14 
e 15 de março, das 12h às 14h na 
Casa do Lago, e devem ser feitas 
pessoalmente. As inscrições serão di-
vulgadas no Campus através de fai-
xas, cartazes, e veículos de informação 
local. A faixa etária é a partir dos 17 
anos. Para mais informações, o 
contato pode ser feito pelo e-mail 
coral@ciddic.unicamp.br, ou pelo site 
www.e-science.unicamp.br/ziper

"A voz é um instrumento muito 

importante. Quando você canta, 

seu corpo é o instrumento. 

Sempre me preocupei em mostrar 

a versatilidade da voz humana. 

Por isso, utilizo um repertório 

bem eclético".

A regente 
do Coral,

Vivian 
Nogueira
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“Estou ansioso, minhas expectativas 
são muito positivas. Espero me qualificar 
para conseguir um bom emprego”, diz 
Matheus Meireles dos Santos, 18 anos, 
contemplado com a bolsa para capacita-
ção profissional, do Programa de Auto-
nomia Financeira (Proaf), que inicia em 
fevereiro com o Projeto Primeiro Emprego, 
para filhos de servidores da Unicamp 
selecionados após inscrições e avaliação 
de assistentes sociais do Grupo Gestor de 
Benefícios Sociais (GGBS). 

O pai do jovem, Osvaldino Rodrigues 
dos Santos (IMECC), avalia o Projeto co-
mo uma motivação para os jovens con-
quistarem mais qualidade nas atividades 
cotidianas se afastando de situações 
marginalizadas. Ele ressalta que o filho 
sempre se dispôs a cooperar com a fa-
mília, tendo muitas vezes trabalhado infor-
malmente, mas sempre com muita dispo-
sição e vontade de estudar.

Mara Cristina da Cunha, funcionária 
do Hospital de Clínicas há 23 anos, vê no 
curso profissionalizante uma oportunida-
de que poucos conquistam, e acredita que 
isso aconteça pela falta de programas que 
avaliem a condição social de cada família 
e ofereçam incentivos para progredirem. 
“É uma chance que não tive. Já tentei para 
meus filhos bolsas em vários lugares e 

nunca consegui. É tudo muito complica-
do, falta olharem para as necessidades 
das pessoas”, conta. Ela diz ainda que seu 
filho Vitor Cunha Santos, também de 18 
anos, ficou animado e passou a fazer 
planos ao saber que havia conseguido a 
vaga: “Ele me disse que se empenharia ao 
máximo e que sairia empregado. Quer 
estudar e poder ajudar em casa”. 

Em comum, as famílias demonstram 
que união e persistência podem formar 
mais que cidadãos bem intencionados: 
que abracem oportunidades quando a-
parecem e desejem contribuir social-
mente, sempre em busca de uma porta 
aberta. “Quero que ele tenha autonomia, 
seja independente. Desejo que meus 
filhos possam fazer muitas coisas que não 
pude. Essa oportunidade que o GGBS 
deu deve ser estendida por empresas, 
governos, para melhorar a vida de outras 
pessoas”, comenta Mara emocionada, 
ao se lembrar do esforço do filho para 
ajudar a família.
     

O projeto

A iniciativa é coordenada pelo Serviço 
Social do GGBS em parceria com a 
Escola Mestra de Cursos Profissionali-
zantes. Foram concedidas 50 bolsas inte-
grais para filhos de funcionários da Uni-

versidade entre 15 e 20 anos que estavam 
desempregados. Os estudantes apren-
derão noções de informática, adminis-
tração básica, Departamento Comercial e 
Financeiro, Departamento Pessoal e 
Recursos Humanos. No final do curso a 
escola encaminhará os concluintes ao 
mercado de trabalho. As aulas estão pre-
vistas até maio.
      

Reunião para integração

Na manhã do dia 21 de janeiro, a co-
ordenadora pedagógica da Escola Mestra 
de Campinas, Graziele Soares, esteve na 
Unicamp para um encontro com pais e 
alunos inscritos no curso de rotinas admi-
nistrativas, a fim de explicar os objetivos 
da instituição, o programa de ensino, as 
normas e esclarecer dúvidas. Na ocasião, 
o Serviço Social reafirmou o intuito do 
Projeto: levar as famílias a alcançarem 
seus objetivos por meio da geração de 
renda e, preparar os jovens para o início 
de uma carreira profissional e para a in-
dependência econômica familiar.

Programa começa em fevereiro
50 filhos de funcionários foram contemplados com bolsas integrais 

para o curso "Capacitação para o Primeiro Emprego "
Desenvolvimento Humano

Nos dias 18, 19 e 20 de janeiro, o 
Grupo Gestor de Benefícios Sociais 
promoveu pelo campus da Universi-
dade uma campanha de ajuda às víti-
mas que sofreram com as enchentes e 
deslizamentos de terras na região ser-
rana do Rio de Janeiro. 

A iniciativa na Unicamp apoiou o 
projeto do grupo 'Vou Ajudar Sim', que 
desenvolve ações de socorro e con-
tribuição em situações emergenciais 
em Campinas e cidades vizinhas. O 
trabalho foi uma adesão voluntária de 
amigos à causa, visando minimizar o 
desconforto e a dor ocasionados pelas 
perdas com a tragédia que vitimou 
centenas de pessoas e mobilizou vá-

Unicamp apoia campanha de 
auxílio às vítimas das 

enchentes no Rio de Janeiro

rios segmentos da sociedade no país. 
Os colaboradores doaram roupas, 
produtos de higiene pessoal, material 
de limpeza e alimentos. 

As doações recebidas pelo grupo 
em Campinas e Indaiatuba, incluindo 
a Unicamp, foram entregues para víti-
mas em Amparo, Franco da Rocha, 
Pouso Alegre e regiões serranas do 
Rio.
   

Você ainda pode ajudar 
No site  você 
encontra lista de contas bancárias 
para doações em dinheiro e locais 
para encaminhar doações em espécie.

www.vouajudarsim.com.br 

ENQUETE
GGBS

Visando melhor avaliar os 
resultados das suas atividades 

em 2010, o GGBS está 
promovendo, em sua página 

na internet, uma enquete 
sobre o assunto. 

     

Convidamos você a dar seu voto 
e contribuir com nossa pesquisa 

     

Para votar, acesse    
www.gr.unicamp.br/ggbs 
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Faço parte desta história: a rica trajetória daqueles que aqui ingressaram ainda adolescentes 
A obra
“Há, em cada texto, 
aspectos importantes 
que demonstram o 
papel da Unicamp co-
mo espaço de desen-
volvimento pessoal e 
profissional para cen-
tenas de jovens. E o 

compromisso desses, com seu trabalho, 
para que a Unicamp cumpra seu papel de 
excelência junto à sociedade”. 

A introdução do Livro 'Faço Parte Desta 
História' mostra o que esta obra traz e a 
importância dela para a história da Uni-
versidade, que foi resgatada a partir de 
depoimentos de profissionais que conso-
lidaram suas carreiras na instituição.  

No total, são 88 depoimentos distri-
buídos em 248 páginas 
ricas em histórias alegres, 
pitorescas, vitoriosas e 
com muitas lembranças. 
Fotos históricas que mos-
tram a Unicamp e as pes-
soas que participaram e 
participam dessa trajetória 
de sucesso. 'Faço Parte 
Desta História' é um do-
cumento, que marca o re-
conhecimento daqueles 
que se dedicam em fazer 
da Universidade uma refe-
rência mundial.  
    

Da ideia ao desafio da  
realização

Em novembro de 2009, 
foi realizado o 1º Encontro 
de  Ex-menores 

, hoje profissionais 
da Unicamp, que reuniu centenas de 
profissionais que ingressaram na insti-
tuição como mensageiros, patrulheiros e 
guardinhas, e permanecem até hoje tra-
balhando na Universidade. 

Uma Comissão foi montada para pro-
duzir o livro. Fazem parte dela: Aguinaldo 
Dias Rodrigues, Claudir Rodrigues da 
Cruz, Edison Cardoso Lins, Isabel Cristina 

Trabalha-
dores

Araujo Floriano, Jessé Targino da Silva e 
José Rodrigues de Oliveira. 
    

O Lançamento

A noite do dia 16 de dezembro de 
2010 marcou a história da Unicamp com 
o lançamento do livro 'Faço Parte Desta 
História'. A solenidade aconteceu no au-
ditório da Faculdade de Ciências Médicas 
(FCM), e contou com a presença dos ex-
menores, de seus familiares, de autori-
dades da Unicamp e de Campinas.

A mesa foi composta pelo reitor Fer-
nando Ferreira Costa, os ex-reitores José 
Martins Filho e José Tadeu Jorge, atual-
mente secretário de Educação de Cam-
pinas, Mohamed Habib, pró-reitor de 
Extensão e Assuntos Comunitários, 
Patrícia Maria Morato Lopes, da Diretoria 
Geral de Recursos Humanos, Maria 

Angélica Barreto Pyles, 
fundadora do Círculo de 
Amigos do Menor Patru-
lheiro de Campinas 
(CAMPC), Maria Helena 
Novaes Rodrigues, da 
Associação de Educa-
ção do Homem de Ama-
nhã (Aedha) e Edison 
Lins, coordenador do 
Grupo Gestor de Bene-
fícios Sociais (GGBS).
O Hino Nacional foi e-
xecutado pelo trompe-
tista Israel Calixto, do 
Centro de Integração, 
Documentação e Difu-
são Cultural. O encer-
ramento aconteceu com 
a apresentação do Coral 
Zíper na Boca.
O livro foi pauta em mí-

dias internas e externas da Unicamp. A 
RTV esteve presente no lançamento, e fez 
a dica de leitura. A Ascom (Assessoria de 
Imprensa da Unicamp) divulgou o evento 
e o livro em seu site e no Jornal da 
Unicamp. Jornais como Correio Popular, 
Todo Dia, e portais da internet e agências 
de notícias também divulgaram a obra 
lançada pela Unicamp.

As Histórias
   

O livro “contém histórias 
de vida a partir de um ponto 
específico. Uma obra cons-
truída em formato coletivo, 
com características inéditas. 
Retrato do início de uma vida 
profissional em um ambiente 
peculiar, sede das mais im-
portantes e inovadoras insti-
tuições acadêmicas e cien-
tíficas deste país. Talvez a 
mais internacional universi-
dade pública deste país. Isso 
significa que as histórias indi-
viduais se misturam com his-
tórias institucionais”, como é 
definido na sua sinopse.

'Faço Parte Desta História' é 
prefaciado pelo Reitor Fer-
nando Costa, que fala sobre 
as histórias que compõem a 
obra: “É impossível não se 
divertir com histórias como a 
do guardinha que, recém-
admitido, percorreu diversos 
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 forma, não há como não 
se emocionar com os relatos de pessoas de 

origem humilde que conseguiram completar 
o ensino superior, fizeram pós-graduação 

ou especialização e hoje ocu-
pam cargos importantes em 
faculdades, institutos e áreas 
administrativas da Universi-
dade”.  

Em todos os depoimentos, a 
gratidão à Unicamp é evidente. 
Muitas oportunidades foram 
dadas aos guardinhas, patru-
lheiros e mensageiros, que 
souberam aproveitar, e hoje, 
constituem o quadro de fun-
cionários da Universidade com 
muito orgulho pelas conquistas 
e pelos cargos desempenha-
dos. 
     

O livro 'Faço Parte Desta História' está disponível na Biblioteca Central, na 
Biblioteca da Faculdade de Educação (FE), do Instituto de Filosofias e Ciências 
Humanas (IFCH), nas Bibliotecas de Limeira e Piracicaba. Também está disponível 
nas bibliotecas municipais de Campinas.
No site do GGBS (www.gr.unicamp.br/ggbs) é possível fazer o download da 
versão PDF. Não deixe de conferir e apreciar esta obra. Saboreie histórias, divirta-
se e emocione-se com esse patrimônio histórico em forma de depoimentos.

Todos os participantes do livro receberam exemplares da obra, e também todos 
aqueles que ingressaram na Universidade sendo ex-menores.

“O que realmente 
chama a atenção em 
todos os depoimentos 
é a gratidão expressa 
pelos funcionários que 
chegaram à Unicamp 

antes de atingir a 
maioridade” 

Fernando Ferreira Costa, Reitor

O livro sob a ótica acadêmica
Em entrevista ao Informativo GGBS, o 

coordenador do Centro de Estudos Avan-
çados da Unicamp, professor titular do 
Instituto de Filosofia e Ciências Humanas 
(IFCH/Unicamp) e assessor do Gabinete 
do Reitor, Pedro Paulo A. Funari, fala da 
importância e contribuição histórica do 
livro 'Faço Parte Desta História'.
    

Qual a importância histórica que o 
livro desenvolve dentro da Universida-
de?

O livro marca um reconhecimento im-
portante do papel social da Universidade 
Estadual de Campinas. A Unicamp é reco-
nhecida por sua excelência acadêmica, 
sendo, hoje, a primeira na produção 
científica dos docentes e alunos. Esse êxito 
da universidade não seria possível sem a 
contribuição decisiva dos funcionários. 
Mais do que isso, a Universidade abriu 
possibilidades para que pessoas que en-
traram para um estágio de trabalho, como 
guardinhas ou outras funções iniciais, pu-
dessem se aprimorar e seguir um percurso 
na universidade. O volume “Faço parte 
dessa História”, como já indica o título, 
mostra e ressalta a integração desses pro-
fissionais na Universidade. A Unicamp é, 
também, desses profissionais.
   

Por que é importante resgatar a his-
tória da Universidade através de de-
poimentos de profissionais que se con-
solidaram na Unicamp?

A estratégia adotada pela obra, na 
forma de depoimentos, permite ao leitor 
constatar na vida real e concreta como as 

pessoas puderam 
crescer e atuar na 
Universidade. Quan-
tas histórias! Quantas 
experiências de vida! 
Apresentada como 
uma colcha bem teci-
da pela narrativa na 
terceira pessoa, a o-
bra permite ao leitor 
saborear um pouco 
dessa experiência hu-
mana. A aposta des-
ses profissionais na 
Unicamp, desde a mais tenra juventude, 
trouxe frutos para cada um, em sua vida 
pessoal e profissional, mas também para a 
comunidade universitária como um todo. 
O volume serve, assim, tanto para registrar 
o passado, esse acúmulo de experiências, 
como para indicar às atuais e futuras 
gerações as oportunidades excepcionais 
oferecidas para crescimento profissional na 
Universidade.
   

Do ponto social, qual a contribuição 
que o livro traz?

Em uma palavra, o livro mostra como o 
crescimento social e pessoal é possível. A 
sociedade brasileira é marcada pelas de-
sigualdades sociais e de oportunidades. 
Este tesouro de experiências dá esperança e 
indica caminhos a outras instituições e às 
novas gerações, no sentido de favorecer a 
mobilidade social e indicar como uma uni-
versidade de pesquisa de ponta pode 
almejar à inclusão social. Todos nos sen-
timos orgulhosos da instituição e, mais 
ainda de cada um dos profissionais, cuja 
trajetória de vida nos inspira. 

Auditório da FCM

Professor Pedro Paulo Funari

Onde 
encontrar 
o livro?

Apresentação do Coral Zíper na BocaMembros da Comissão Organizadora com Maria Angélica Barreto PylesMembros da Comissão Organizadora com Maria Angélica Barreto Pyles Os funcionários José Rodrigues e Edison NucciOs funcionários José Rodrigues e Edison Nucci
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com muitas lembranças. 
Fotos históricas que mos-
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soas que participaram e 
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de sucesso. 'Faço Parte 
Desta História' é um do-
cumento, que marca o re-
conhecimento daqueles 
que se dedicam em fazer 
da Universidade uma refe-
rência mundial.  
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realização
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de  Ex-menores 

, hoje profissionais 
da Unicamp, que reuniu centenas de 
profissionais que ingressaram na insti-
tuição como mensageiros, patrulheiros e 
guardinhas, e permanecem até hoje tra-
balhando na Universidade. 

Uma Comissão foi montada para pro-
duzir o livro. Fazem parte dela: Aguinaldo 
Dias Rodrigues, Claudir Rodrigues da 
Cruz, Edison Cardoso Lins, Isabel Cristina 

Trabalha-
dores

Araujo Floriano, Jessé Targino da Silva e 
José Rodrigues de Oliveira. 
    

O Lançamento

A noite do dia 16 de dezembro de 
2010 marcou a história da Unicamp com 
o lançamento do livro 'Faço Parte Desta 
História'. A solenidade aconteceu no au-
ditório da Faculdade de Ciências Médicas 
(FCM), e contou com a presença dos ex-
menores, de seus familiares, de autori-
dades da Unicamp e de Campinas.

A mesa foi composta pelo reitor Fer-
nando Ferreira Costa, os ex-reitores José 
Martins Filho e José Tadeu Jorge, atual-
mente secretário de Educação de Cam-
pinas, Mohamed Habib, pró-reitor de 
Extensão e Assuntos Comunitários, 
Patrícia Maria Morato Lopes, da Diretoria 
Geral de Recursos Humanos, Maria 

Angélica Barreto Pyles, 
fundadora do Círculo de 
Amigos do Menor Patru-
lheiro de Campinas 
(CAMPC), Maria Helena 
Novaes Rodrigues, da 
Associação de Educa-
ção do Homem de Ama-
nhã (Aedha) e Edison 
Lins, coordenador do 
Grupo Gestor de Bene-
fícios Sociais (GGBS).
O Hino Nacional foi e-
xecutado pelo trompe-
tista Israel Calixto, do 
Centro de Integração, 
Documentação e Difu-
são Cultural. O encer-
ramento aconteceu com 
a apresentação do Coral 
Zíper na Boca.
O livro foi pauta em mí-

dias internas e externas da Unicamp. A 
RTV esteve presente no lançamento, e fez 
a dica de leitura. A Ascom (Assessoria de 
Imprensa da Unicamp) divulgou o evento 
e o livro em seu site e no Jornal da 
Unicamp. Jornais como Correio Popular, 
Todo Dia, e portais da internet e agências 
de notícias também divulgaram a obra 
lançada pela Unicamp.

As Histórias
   

O livro “contém histórias 
de vida a partir de um ponto 
específico. Uma obra cons-
truída em formato coletivo, 
com características inéditas. 
Retrato do início de uma vida 
profissional em um ambiente 
peculiar, sede das mais im-
portantes e inovadoras insti-
tuições acadêmicas e cien-
tíficas deste país. Talvez a 
mais internacional universi-
dade pública deste país. Isso 
significa que as histórias indi-
viduais se misturam com his-
tórias institucionais”, como é 
definido na sua sinopse.

'Faço Parte Desta História' é 
prefaciado pelo Reitor Fer-
nando Costa, que fala sobre 
as histórias que compõem a 
obra: “É impossível não se 
divertir com histórias como a 
do guardinha que, recém-
admitido, percorreu diversos 
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 forma, não há como não 
se emocionar com os relatos de pessoas de 

origem humilde que conseguiram completar 
o ensino superior, fizeram pós-graduação 

ou especialização e hoje ocu-
pam cargos importantes em 
faculdades, institutos e áreas 
administrativas da Universi-
dade”.  

Em todos os depoimentos, a 
gratidão à Unicamp é evidente. 
Muitas oportunidades foram 
dadas aos guardinhas, patru-
lheiros e mensageiros, que 
souberam aproveitar, e hoje, 
constituem o quadro de fun-
cionários da Universidade com 
muito orgulho pelas conquistas 
e pelos cargos desempenha-
dos. 
     

O livro 'Faço Parte Desta História' está disponível na Biblioteca Central, na 
Biblioteca da Faculdade de Educação (FE), do Instituto de Filosofias e Ciências 
Humanas (IFCH), nas Bibliotecas de Limeira e Piracicaba. Também está disponível 
nas bibliotecas municipais de Campinas.
No site do GGBS (www.gr.unicamp.br/ggbs) é possível fazer o download da 
versão PDF. Não deixe de conferir e apreciar esta obra. Saboreie histórias, divirta-
se e emocione-se com esse patrimônio histórico em forma de depoimentos.

Todos os participantes do livro receberam exemplares da obra, e também todos 
aqueles que ingressaram na Universidade sendo ex-menores.

“O que realmente 
chama a atenção em 
todos os depoimentos 
é a gratidão expressa 
pelos funcionários que 
chegaram à Unicamp 

antes de atingir a 
maioridade” 

Fernando Ferreira Costa, Reitor

O livro sob a ótica acadêmica
Em entrevista ao Informativo GGBS, o 

coordenador do Centro de Estudos Avan-
çados da Unicamp, professor titular do 
Instituto de Filosofia e Ciências Humanas 
(IFCH/Unicamp) e assessor do Gabinete 
do Reitor, Pedro Paulo A. Funari, fala da 
importância e contribuição histórica do 
livro 'Faço Parte Desta História'.
    

Qual a importância histórica que o 
livro desenvolve dentro da Universida-
de?

O livro marca um reconhecimento im-
portante do papel social da Universidade 
Estadual de Campinas. A Unicamp é reco-
nhecida por sua excelência acadêmica, 
sendo, hoje, a primeira na produção 
científica dos docentes e alunos. Esse êxito 
da universidade não seria possível sem a 
contribuição decisiva dos funcionários. 
Mais do que isso, a Universidade abriu 
possibilidades para que pessoas que en-
traram para um estágio de trabalho, como 
guardinhas ou outras funções iniciais, pu-
dessem se aprimorar e seguir um percurso 
na universidade. O volume “Faço parte 
dessa História”, como já indica o título, 
mostra e ressalta a integração desses pro-
fissionais na Universidade. A Unicamp é, 
também, desses profissionais.
   

Por que é importante resgatar a his-
tória da Universidade através de de-
poimentos de profissionais que se con-
solidaram na Unicamp?

A estratégia adotada pela obra, na 
forma de depoimentos, permite ao leitor 
constatar na vida real e concreta como as 

pessoas puderam 
crescer e atuar na 
Universidade. Quan-
tas histórias! Quantas 
experiências de vida! 
Apresentada como 
uma colcha bem teci-
da pela narrativa na 
terceira pessoa, a o-
bra permite ao leitor 
saborear um pouco 
dessa experiência hu-
mana. A aposta des-
ses profissionais na 
Unicamp, desde a mais tenra juventude, 
trouxe frutos para cada um, em sua vida 
pessoal e profissional, mas também para a 
comunidade universitária como um todo. 
O volume serve, assim, tanto para registrar 
o passado, esse acúmulo de experiências, 
como para indicar às atuais e futuras 
gerações as oportunidades excepcionais 
oferecidas para crescimento profissional na 
Universidade.
   

Do ponto social, qual a contribuição 
que o livro traz?

Em uma palavra, o livro mostra como o 
crescimento social e pessoal é possível. A 
sociedade brasileira é marcada pelas de-
sigualdades sociais e de oportunidades. 
Este tesouro de experiências dá esperança e 
indica caminhos a outras instituições e às 
novas gerações, no sentido de favorecer a 
mobilidade social e indicar como uma uni-
versidade de pesquisa de ponta pode 
almejar à inclusão social. Todos nos sen-
timos orgulhosos da instituição e, mais 
ainda de cada um dos profissionais, cuja 
trajetória de vida nos inspira. 

Auditório da FCM

Professor Pedro Paulo Funari

Onde 
encontrar 
o livro?

Apresentação do Coral Zíper na BocaMembros da Comissão Organizadora com Maria Angélica Barreto PylesMembros da Comissão Organizadora com Maria Angélica Barreto Pyles Os funcionários José Rodrigues e Edison NucciOs funcionários José Rodrigues e Edison Nucci
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do oportunidades de representar a 
Unicamp e a manifestação artística 
brasileira através do canto coral. “Nós 
já tivemos projeto aprovado pelo Minc 
(Ministério da Cultura) pela Lei Rou-
anet, mas perdemos porque não havia 
quem fizesse a captação dos recur-
sos”, explica Vivian.  A Lei Rouanet se 
destaca por incentivos fiscais às pes-
soas físicas e jurídicas que favorecem 
iniciativas culturais.

Para Osvaldo Baltazar dos Santos 
(Labedin), coralista e percussionista, 
há dez anos no grupo, patrocínios e 
apoios como do GGBS são muito im-
portantes: permitem dar continuidade 
e ampliar trabalhos como este, que 
para os participantes e apreciadores 
possui um significado maior que o per-
cebido por muitos. “É muito prazeroso 
por congregar alunos e funcionários”, 
comenta.

A visão é compartilhada pelo pro-
fessor e também integrante do Coral, 
Sérgio Stucchi (FEF): “A integração 
entre estas pessoas que participam 
quebra muitos tabus. É interessante ver 
a influência que a música exerce sobre 
todos”.

Fizeram uma viagem internacional 
para a Argentina, na qual represen-
taram o Brasil e a Universidade em 
1997, quando tiveram o esforço e 
dedicação reconhecidos no 26º Fes-
tival Internacional de Coros de Galvez, 
de modo que foram convidados 
novamente inúmeras vezes. Em 2000 
lançaram um CD, “Zíper -15 anos”.

“Para mim, participar do coral é um 
lazer. É muito bom. Trabalho à noite, 
mas não deixo de comparecer”, diz 
Maria Baptistela Ferreira, do Caism, 
uma das coralistas mais recentes - 
iniciou em 2010.

A regente, Doutora em Música, 
Mestre em Artes e Bacharel em 
Regência pela Universidade Estadual 

Campinas, destaca a contribuição e o 
esforço que a participação no projeto 
demanda. “A voz é um instrumento 
muito importante. Quando você 
canta, seu corpo é o instrumento. 
Sempre me preocupei em mostrar a 
versatilidade da voz humana. Por isso, 
utilizo um repertório bem eclético”, 
avalia.

Tendo já participado de um coral 
por sete anos, a 
funcionária, Le-
andra Contin, 
pedagoga e a-
nalista de sis-
temas, classifica 
as apresenta-
ções do 'Zíper 
na Boca' como 
uma das melho-
res que há atu-
a lmente.  “Já 
assisti e achei 
excelente”, e 
completa, “a 
música trabalha 
várias vertentes: 
cultural, social, 
emocional, da 
au to - e s t ima .  
Faz deixar as di-
ferenças de la-
do”. Para ela, o 
trabalho em e-
quipe, a disci-
plina e o efeito 
terapêutico pro-
porcionado pe-
lo canto auxiliam na qualidade de vida 
e refletem positivamente no trabalho 
daquele que participa. 

Leandra relata que, por experiência, 
conhece a utilidade da música para a 
promoção do bem-estar. Quando 
passava por momentos difíceis, a 
interação no coral em que cantava 
ajudou a superar a doença ao  expres-

sar seus sentimentos na melodia, “en-
tregar-se”, como diz. “O trabalho do 
coral é forte para a valorização da 
música sacra, barroca, lírica. Um povo 
só é respeitado enquanto nação aos 
olhos dos outros quando tem sua 
cultura valorizada”.  

Desde o princípio regendo o grupo, 
Vivian sente que o projeto pode avan-
çar mais se contar com auxílio de ou-

tros órgãos. Ela re-
vela que o Coral 
ainda não possui 
um espaço pró-
prio, o que difi-
culta o desenvol-
vimento das ativi-
dades. “Somos 
muito gratos ao 
Espaço Cultural 
Casa do Lago, que 
cede o espaço pa-
ra os ensaios, mas 
quando precisa-
mos intensificá-los, 
precisamos buscar 
outros locais, pois 
o Espaço Cultural 
abriga outras ati-
vidades também. 
Nós precisamos, 
de salas adequa-
das para a realiza-
ção de nosso tra-
balho e infra-estru-
tura própria para 
viabilizar nossos 
projetos, enfim, de 

uma sede para desenvolvermos o 
trabalho”, argumenta a regente, que 
conta ser esse seu maior desejo.

Os interessados em participar do 
Coral devem se inscrever e passar por 
uma seleção vocal. Mas Vivian es-
clarece: “Não exigimos que a pessoa 
tenha experiência. O teste é simples e 
breve”. 

Faça parte do Coral
As inscrições – para funcionários e 

alunos - ocorrerão nos dias 10, 11, 14 
e 15 de março, das 12h às 14h na 
Casa do Lago, e devem ser feitas 
pessoalmente. As inscrições serão di-
vulgadas no Campus através de fai-
xas, cartazes, e veículos de informação 
local. A faixa etária é a partir dos 17 
anos. Para mais informações, o 
contato pode ser feito pelo e-mail 
coral@ciddic.unicamp.br, ou pelo site 
www.e-science.unicamp.br/ziper

"A voz é um instrumento muito 

importante. Quando você canta, 

seu corpo é o instrumento. 

Sempre me preocupei em mostrar 

a versatilidade da voz humana. 

Por isso, utilizo um repertório 

bem eclético".

A regente 
do Coral,

Vivian 
Nogueira
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“Estou ansioso, minhas expectativas 
são muito positivas. Espero me qualificar 
para conseguir um bom emprego”, diz 
Matheus Meireles dos Santos, 18 anos, 
contemplado com a bolsa para capacita-
ção profissional, do Programa de Auto-
nomia Financeira (Proaf), que inicia em 
fevereiro com o Projeto Primeiro Emprego, 
para filhos de servidores da Unicamp 
selecionados após inscrições e avaliação 
de assistentes sociais do Grupo Gestor de 
Benefícios Sociais (GGBS). 

O pai do jovem, Osvaldino Rodrigues 
dos Santos (IMECC), avalia o Projeto co-
mo uma motivação para os jovens con-
quistarem mais qualidade nas atividades 
cotidianas se afastando de situações 
marginalizadas. Ele ressalta que o filho 
sempre se dispôs a cooperar com a fa-
mília, tendo muitas vezes trabalhado infor-
malmente, mas sempre com muita dispo-
sição e vontade de estudar.

Mara Cristina da Cunha, funcionária 
do Hospital de Clínicas há 23 anos, vê no 
curso profissionalizante uma oportunida-
de que poucos conquistam, e acredita que 
isso aconteça pela falta de programas que 
avaliem a condição social de cada família 
e ofereçam incentivos para progredirem. 
“É uma chance que não tive. Já tentei para 
meus filhos bolsas em vários lugares e 

nunca consegui. É tudo muito complica-
do, falta olharem para as necessidades 
das pessoas”, conta. Ela diz ainda que seu 
filho Vitor Cunha Santos, também de 18 
anos, ficou animado e passou a fazer 
planos ao saber que havia conseguido a 
vaga: “Ele me disse que se empenharia ao 
máximo e que sairia empregado. Quer 
estudar e poder ajudar em casa”. 

Em comum, as famílias demonstram 
que união e persistência podem formar 
mais que cidadãos bem intencionados: 
que abracem oportunidades quando a-
parecem e desejem contribuir social-
mente, sempre em busca de uma porta 
aberta. “Quero que ele tenha autonomia, 
seja independente. Desejo que meus 
filhos possam fazer muitas coisas que não 
pude. Essa oportunidade que o GGBS 
deu deve ser estendida por empresas, 
governos, para melhorar a vida de outras 
pessoas”, comenta Mara emocionada, 
ao se lembrar do esforço do filho para 
ajudar a família.
     

O projeto

A iniciativa é coordenada pelo Serviço 
Social do GGBS em parceria com a 
Escola Mestra de Cursos Profissionali-
zantes. Foram concedidas 50 bolsas inte-
grais para filhos de funcionários da Uni-

versidade entre 15 e 20 anos que estavam 
desempregados. Os estudantes apren-
derão noções de informática, adminis-
tração básica, Departamento Comercial e 
Financeiro, Departamento Pessoal e 
Recursos Humanos. No final do curso a 
escola encaminhará os concluintes ao 
mercado de trabalho. As aulas estão pre-
vistas até maio.
      

Reunião para integração

Na manhã do dia 21 de janeiro, a co-
ordenadora pedagógica da Escola Mestra 
de Campinas, Graziele Soares, esteve na 
Unicamp para um encontro com pais e 
alunos inscritos no curso de rotinas admi-
nistrativas, a fim de explicar os objetivos 
da instituição, o programa de ensino, as 
normas e esclarecer dúvidas. Na ocasião, 
o Serviço Social reafirmou o intuito do 
Projeto: levar as famílias a alcançarem 
seus objetivos por meio da geração de 
renda e, preparar os jovens para o início 
de uma carreira profissional e para a in-
dependência econômica familiar.

Programa começa em fevereiro
50 filhos de funcionários foram contemplados com bolsas integrais 

para o curso "Capacitação para o Primeiro Emprego "
Desenvolvimento Humano

Nos dias 18, 19 e 20 de janeiro, o 
Grupo Gestor de Benefícios Sociais 
promoveu pelo campus da Universi-
dade uma campanha de ajuda às víti-
mas que sofreram com as enchentes e 
deslizamentos de terras na região ser-
rana do Rio de Janeiro. 

A iniciativa na Unicamp apoiou o 
projeto do grupo 'Vou Ajudar Sim', que 
desenvolve ações de socorro e con-
tribuição em situações emergenciais 
em Campinas e cidades vizinhas. O 
trabalho foi uma adesão voluntária de 
amigos à causa, visando minimizar o 
desconforto e a dor ocasionados pelas 
perdas com a tragédia que vitimou 
centenas de pessoas e mobilizou vá-

Unicamp apoia campanha de 
auxílio às vítimas das 

enchentes no Rio de Janeiro

rios segmentos da sociedade no país. 
Os colaboradores doaram roupas, 
produtos de higiene pessoal, material 
de limpeza e alimentos. 

As doações recebidas pelo grupo 
em Campinas e Indaiatuba, incluindo 
a Unicamp, foram entregues para víti-
mas em Amparo, Franco da Rocha, 
Pouso Alegre e regiões serranas do 
Rio.
   

Você ainda pode ajudar 
No site  você 
encontra lista de contas bancárias 
para doações em dinheiro e locais 
para encaminhar doações em espécie.

www.vouajudarsim.com.br 

ENQUETE
GGBS

Visando melhor avaliar os 
resultados das suas atividades 

em 2010, o GGBS está 
promovendo, em sua página 

na internet, uma enquete 
sobre o assunto. 

     

Convidamos você a dar seu voto 
e contribuir com nossa pesquisa 

     

Para votar, acesse    
www.gr.unicamp.br/ggbs 
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Ligado ao Centro de Integração, 
Documentação e Difusão Cultural 
(Ciddic), o Coral Zíper na Boca se 
formou em setembro de 1985 com o 
objetivo de reiniciar as atividades do 
então extinto Coral Unicamp. Consti-
tuído por funcionários e alunos de 
diversas áreas da universidade, o 
grupo tem buscado ao longo dos anos 
se firmar enquanto iniciativa de difu-
são e formação cultural. 

O trabalho conta com cerca de 60 
pessoas. Entre os coralistas, quase a 
metade é composta por funcionários. 
A união e interação entre os partici-
pantes são destacadas por Edcelia 
Moro, da DGA: “Nós não somos 

aquele coral 'sério'. Tem a música, mas 
também a coreografia, a extroversão. 
A integração é cem por cento. A gente 
se diverte muito”.

Há doze anos no coral, Benigna de 
Almeida, que trabalha na Faculdade 
de Engenharia Civil, fala que o 'Zíper 
na Boca' faz parte de sua vida. “O 
Coral é para mim uma das razões pela 
qual não me aposentei. Não quero 
sair”, brinca.

A regente Vivian Nogueira ressalta 
que o trabalho é cansativo, mas muito 
prazeroso. “Sou exigente e acredito 
que sempre podemos mais. Por isso, 

busco o máximo deles. Há momentos 
em que é exaustivo. Mas o elo é muito 
forte, não dá para desistir”. Todas 
concordam com ela, inclusive Joyce 
Florêncio (FEA): “A regente vai ade-
quando a música às dificuldades que a 
gente tem. É exigente, mas nos ensina 
com paciência”. Joyce conta que o 
grupo ajudou em sua recuperação 
após um acidente e também deu um 
novo significado à sua vida. “Traba-
lhava muito, queria fazer algo dife-
rente. Participar do coral é muito grati-
ficante. Quando estamos lá, esquece-
mos de tudo”.

O Coral alcançou reconhecimento 
de várias instituições nacionais e inter-
nacionais e recebe convites frequentes 
para apresentações em outras cida-
des, estados e outros países, como 
Argentina, Espanha e Estados Unidos-, 
mas a equipe enfrenta dificuldades de 
manutenção e deslocamento, deixan-

Com apoio do GGBS, Coral lançará DVD comemorando 25 anosCom apoio do GGBS, Coral lançará DVD comemorando 25 anos

Detalhe da apresentação do Coral Zíper na Boca no projeto "Arte na Praça",  do GGBS Detalhe da apresentação do Coral Zíper na Boca no projeto "Arte na Praça",  do GGBS 
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Coordenado pelo Serviço Social do 
GGBS, o Programa de Autonomia 
Financeira inicia em 2011 novas etapas. 
Com o objetivo de auxiliar funcionários na 
reorganização orçamentária, o Proaf visa 
a conquista da autonomia financeira atra-
vés de ações sócio-educativas, de preven-
ção e de intervenção. As orientações serão 
dadas a servidores que se inscreverem a 
partir de março para obter o apoio e 
acompanhamento especializado. Serão 
disponibilizadas 20 vagas por mês para os 
interessados - que poderão trazer algum 
membro do grupo familiar para participar 
dos encontros. Segundo a assistente social 
Camila Ferreira, a intenção é aproximar os 
projetos da realidade vivida por cada 
participante, tornando o processo mais 
eficiente ao se direcionar as alternativas 
adequadas a cada necessidade.

Através de etapas desenvolvidas para o 

No começo do ano o desejo de to-
dos é o mesmo: manter as contas em 
dia e ter o orçamento equilibrado du-
rante todo o ano, administrando bem o 
salário. Para que isso aconteça e o pla-
nejamento orçamentário seja eficiente, 
algumas dicas importantes devem ser 
seguidas.

Confira na sequência, 16 dicas pu-
blicadas no blog  da 
jornalista Denyse Godoy, no portal IG 

Visite: 

1. TENHA UM GRANDE OBJETIVO

Um sonho que pode se tornar real com recursos ajuda a planejar o 
orçamento. No começo do mês, separe uma quantia de reserva para 
viabilizar esse objetivo, e só depois monte o orçamento da casa - e não 
o contrário.
                     

2. ABANDONE O COMPLEXO DE VÍTIMA

Os apertos são conseqüências da falta de planejamento e das más 
decisões tomadas, e não dos bancos, lojas e governo. Assumir a 
responsabilidade por cada ato é fundamental para conseguir mudar.

3. TOME PÉ DA SITUAÇÃO

A contabilidade feita somente na cabeça pode enganar. Adote sistema 
para anotar todos os gastos. Pode ser uma planilha no computador ou 
um simples caderninho, o importante é ter o controle do orçamento.

4. AUTOMATIZE OS INVESTIMENTOS

Se não houver o hábito de economizar uma parte das receitas da casa, 
programar aplicações para determinadas datas (por exemplo, o dia em 
que o salário cai na conta corrente) é a solução para evitar esque-
cimentos.

5. ASSUMA O COMPROMISSO DE FUGIR DAS DÍVIDAS 

CARAS

O cartão de crédito e o cheque especial são ferramentas bastante úteis, 

“Seu Dinheiro”,

http://colunistas.ig.com.br/seudinheiro

                     

                     

                     

Programa intensifica ações 
a partir de março

planejamento orçamentário eficiente, os 
selecionados terão atendimento perió-
dico com profissionais de serviço social, 
economia e psicologia, palestras, 
oficinas, atividades para identificação e 
intervenção estratégica adequada à 
situação particular do integrante.
     

O trabalho continuado na busca da 
independência e equilíbrio econômico 
dos funcionários vem de encontro às 
dificuldades apresentadas durante os 
atendimentos sociais, nos quais a equipe 
técnica do Serviço Social observou que a 
demanda se referia à falta de controle dos 
gastos e, em casos mais complicados, ao 
endividamento crítico. 
     

Como iniciativa para solucionar a 
questão, se fez necessário um acompa-
nhamento multiprofissional, visando re-
fletir sobre os casos ao mesmo tempo em 

que procura atra-
vés de ações, 
promover a au-
tonomia finan-
ceira do gru-
po familiar, 
assim como o 
Projeto Primeiro Empre-
go. A Equipe do Serviço Social 
estuda a ampliação de projetos estra-
tégicos para o segundo semestre, com 
foco em cursos de capacitação e geração 
de renda. Os métodos utilizados para 
superar o problema poderão ser adap-
tados conforme o resultado de análises 
realizadas periodicamente.

Outras informações serão divulgadas 
no site do GGBS e através de seus infor-
mativos. Para esclarecimento de dúvidas 
ou mais informações, o contato pode ser 
feito pelo e-mail servsoc@unicamp.br.

mas com indicações e formas de uso específicas. É preciso ter cautela para 
usá-los. Rolar a fatura do cartão e deixar o cheque especial descoberto 
significa juros altíssimos. O uso consciente desses recursos já aprimora a 
qualidade de suas finanças.

6. DEDIQUE TEMPO PARA SE EDUCAR E APRENDER A 

ADMINISTRAR SEU DINHEIRO

Ter o conhecimento (que pode ser adquirido em blogs, sites especializados, 
cursos e palestras) auxilia na administração de seus recursos e projetos. É 
ótimo entender o que o gerente do banco está dizendo e se sentir no 
controle.

7. PESQUISE PREÇOS

De centavo em centavo, no final, a diferença é significativa. Vale a pena 
andar e pesquisar preços, e não comprar no primeiro estabelecimento.

8. CONCENTRE-SE NA SUA QUALIDADE DE VIDA

O dinheiro é um meio para se viver bem; não precisa, portanto, virar uma 
fonte de preocupações e problemas. Esse conceito é que se deve ter em 
mente na hora de estudar as maneiras de ganhá-lo e gastá-lo.

9. SAIBA EXATAMENTE QUANTO VOCÊ GANHA

É comum arredondar para cima o salário, em uma matemática torta pela 
qual começam os erros na administração dos recursos.

10. ESTUDE COM CUIDADO SUAS DESPESAS PARA 

REALIZAR CORTES E SUBSTITUIÇÕES

Examine cuidadosamente todos os gastos, e avalie uma forma de diminuí-
los. O corte dos excessos faz toda a diferença no final das contas.  

11. DIMINUA OS LIMITES DOS CARTÕES DE CRÉDITO PARA 

50% DA SUA RENDA LIQUÍDA E O DO CHEQUE ESPECIAL, 

PARA 10%

Trata-se de é uma tática para controlar a tentação de comprar mais do que 
se deve, comprometendo o orçamento da casa. Somando todos os cartões, 
o montante disponível para compras deve ser de, no máximo, metade das 
receitas da família. Afinal, além da fatura, outras contas devem ser pagas, 
como energia elétrica, condomínio e aluguel. O cheque especial precisa ter 
apenas o tamanho adequado para cumprir a sua função, que é a de 
solucionar alguma emergência.

12. MANTENHA UMA RESERVA DE RECURSOS PARA 

                     

                     

                     

                     

                     

                     

                     

APROVEITAR AS 

PROMOÇÕES

Ofertas de produtos que 
apresentam grande de-
manda em casa apre-
sentam uma ótima chance 
de economia. Por isso, separe 
uma quantia de dinheiro para quando aparecem essas oportunidades. 
As vantagens são perceptíveis nas contas do orçamento.

13. PLANEJE SUAS AQUISIÇÕES

É preferível poupar um pouquinho todo mês até ter dinheiro suficiente 
para comprar um bem do que parcelar. Mesmo sem juros, dividir o 
pagamento dá a falsa sensação de ter dinheiro sobrando.

14. NÃO PARCELE COMPRAS QUE SE REPETEM TODOS 

OS MESES

Não adianta parcelar as despesas recorrentes, como o supermercado. 
Em pouco tempo, as parcelas vão se sobrepor, criando uma bola de 
neve.

15. EVITE IR AO SHOPPING COM A CABEÇA CHEIA

Problemas e estresse são péssimas companhias para fazer compras. 

16. ESPALHE PELA CASA AVISOS LEMBRANDO A SI 

MESMO DA SUA DECISÃO DE CUIDAR DAS SUAS 

FINANÇAS

Como faz quem está de dieta, colocar no papel, ler, refletir e repetir as 
resoluções sobre dinheiro tomadas contribui para fixá-las e fortalecê-las 
internamente.

                     

                     

                     

                     

Inscrições para
participar do Proaf

começam em março.
Fique atento!

Dicas para você controlar o orçamento em 2011

Fique atento!
Em breve o GGBS disponibilizará 
palestras que focalizarão o tema 
Controle Orçamentário. Uma das 

palestras será com a autora das dicas 
acima, Denyse Godoy. Aguarde!

    Em breve estará na praça um DVD 
do Coral da Unicamp Zíper na Boca. 
Marca-se assim a comemoração, das 
Bodas de Prata do grupo, completadas 
em setembro de 2010. Com músicas e 
imagens da apresentação comemo-
rativa dos 25 anos, realizada no dia 21 
de novembro de 2010 na Câmara 
Municipal de Campinas, o projeto do 
DVD tem apoio do GGBS. A coorde-
nação do órgão, com o aval do res-
pectivo Conselho, avalia que o intuito 
do apoio é reconhecer a importância 
do Coral, pelo que representa como 
motivador e integrador dos segmentos 
que compõem a Universidade, valo-
rizando a expressão artística. O lan-
çamento deve ocorrer neste primeiro 
semestre de 2011.

Da esq. p/dir.: Benigna Almeida,
Maria Cecília Ferreira, Joyce Florêncio,

 a regente Vivian Nogueira,Edcelia Moro, 
Osvaldo Baltazar e Sérgio Stucchi.

Da esq. p/dir.: Benigna Almeida,
Maria Cecília Ferreira, Joyce Florêncio,

 a regente Vivian Nogueira,Edcelia Moro, 
Osvaldo Baltazar e Sérgio Stucchi.
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ças participa-
ram. Divididas 
po r  f a i x a  
etária, em 
q u a t r o  
grupos,  
dois de 
c r i a n -
ças de 
10 a 12 
anos, e 
dois de 
adoles-
centes de 
13 a 15 
a n o s ,  
exploraram o 
t e m a  ' A  
p a s s a g e m  d o  
tempo'. 

O objetivo do tema foi 
explorar a percepção da passagem 
do tempo. “Queríamos chamar a atenção 
para a passagem do tempo, explorando o 
conceito em todas as atividades”, explica 
Adriana Rossi, diretora educacional do MC. 

Os participantes passaram dois dias de 
atividades com 25 envolvidos no projeto, 
monitores, funcionários do Museu e monitores 
da Faculdade de Educação Física (FEF). 
Foram oferecidos camisetas, bonés, mochilas, 
squeezzes, lanches (manhã e tarde) e almoços 
para as crianças e adolescentes. 

O encerramento com os pais aconteceu a 
cada grupo de crianças e adolescentes, 
participando de um lanche de confrater-
nização.

Realizado desde julho de 2008, o pro-
grama Férias no Museu, que é coordenado 
pela Diretora Educacional do Museu, profes-
sora Adriana Vitorino Rossi, tem caráter lú-
dico-pedagógico, e desenvolve várias ativi-
dades que exploraram, de forma prazerosa e 
divertida, temas referentes à ciência, tecno-
logia, cultura, qualidade de vida, meio am-
biente e responsabilidade social. O progra-
ma, destinado a filhos de funcionários, do-
centes e alunos da Unicamp é uma ação do 
Museu Exploratório de Ciências com apoio do 
Grupo Gestor de Benefícios Sociais.

Segundo Adriana Rossi,  apoio do GGBS 
como forma de parceria é muito importante 
para viabilizar junto com a equipe do Museu a 
realização do Programa.  Os apoios logístico 
e financeiro são fundamentais para concreti-
zação do programa. Os participantes recebem

“o

No mês de janeiro, durante as férias cole-
tivas dos professores do Prodecad, a Facul-
dade de Educação Física (FEF), em parceria 
com o GGBS, organiza o Farra nas Férias
projeto que atende filhos de funcionários da 
Unicamp que necessitam vir à universidade 
neste período. Neste ano aconteceu, pela 
primeira vez, a quarta semana de atividades, 
completando um mês de programação. 

O idealizador do projeto, o professor Ade-
mir De Marco, da FEF, comenta a importância 
da parceria do GGBS, com a contribuição 
operacional e logística desde sua primeira 
edição, em 2008. “O apoio do GGBS é 
imprescindível. Esta parceria tornou possível 
este evento, com total aprovação dos pais, 
direção e coordenação do Dedic e do 
Prodecad, e principalmente com o retorno 
positivo que é dado pelas próprias crianças e 
adolescentes que participam do programa, 
alguns dos quais tendo participado em todos 
os anos”, afirma De Marco.

Através de jogos competitivos e coope-
rativos que promovem ao mesmo tempo 
aprendizagem e aprimoramento de atividades 
motoras  relacionadas  com  as mais  diversas 

“ “, 

transporte, alimentação, uniformes e são 
acompanhados durante os dois dias do evento 
por uma equipe de mediadores que são 
estudantes de graduação da Unicamp que 
recebem formação especial para atuarem no 
setor educativo do Museu. Esta parceria ga-
rante a inclusão do Férias no Museu no 
calendário regular de atividades do Museu de 
Ciências e do GGBS, atendendo cerca de 200 
crianças e adolescentes a cada período de 
férias escolares, ou seja, em média 400 
pessoas ao ano.”

Na primeira edição, realizada em julho de 
2008, o Férias no Museu recebeu 80 
crianças e adolescentes. “Já em janeiro de 
2009, nas férias de verão, devido à excelente 
repercussão do programa e do pleno apoio do 
GGBS, o programa foi ampliado para atender 
200 crianças e adolescentes e, a partir de 
então, vem sendo realizado em duas edições 
anuais, em janeiro e julho”, comenta Adriana.

A cada edição do Férias no Museu, uma 
temática é desenvolvida para os participantes. 
“A programação é feita buscando qualidade 
nas atividades, integrando aprendizagem e 
diversão. Os temas escolhidos são frutos de 
um trabalho intensivo da equipe educacional 
do Museu, que busca desenvolver várias 
atividades que exploram de forma prazerosa 
temas referentes à ciência, tecnologia, cultura, 
qualidade de vida, meio ambiente e respon-
sabilidade social”, explica Fabiana dos Santos 
Toledo, supervisora de atendimento ao 
público e de pesquisa do setor educativo do 
Museu Exploratório de Ciências.

Na última edição das Férias no Museu , 
realizada recentemente, em janeiro, 200 crian- 

” ” 

” ”

modalidades esportivas, a programação visa 
adequar ao período de férias atividades 
educativas e divertidas. 

Segundo Daniela Soares, responsável ad-
ministrativa do programa, “o projeto visa 
também ampliar o repertório cultural das 
crianças com a realização de atividades 
relacionadas com o meio e com as artes, 
desenvolver o conceito de cidadania e pro-
piciar situações de lazer por meio de uma 
gama extensa de atividades motoras, passeios 
e visitas a diferentes espaços da Universidade 
e fora dela”. Daniela conta também que os 
monitores do projeto são alunos que colocam 
em prática os conhecimentos adquiridos na 
Faculdade.

Cada semana do Farra nas Férias possui 
um tema norteador. Nesta edição de janeiro, 
os temas foram o mundo dos insetos, a 
matemática, a formação do Brasil e o corpo 
humano. O encerramento contou com a 
presença dos pais e apresentação das cri-
anças.

O Farra nas Férias  foi idealizado pelo 
professor De Marco, em colaboração direta 
com o  professor  Marco Bortoleto,  ambos 

” ”

docentes da FEF, com coordenação da pro-
fessora Aline Pericarati, e também com a 
participação dos alunos da Faculdade de 
Educação Física que atuam como monitores, 
criando e desenvolvendo as atividades sema-
nais e colocando em prática os conhecimentos 
adquiridos ao longo do ano de estudo.

Programas apoiados pelo GGBS movimentam as 
férias escolares de filhos de funcionários e docentesAPOIO IN

STITUCIONAL

APOIO IN
STITUCIONAL

FÉRIAS NO MUSEU

FARRA NAS FÉRIAS

Estão abertas as inscrições para o Pro-
grama Institucional de Apoio ao Servidor 
Estudante (Proseres) para obtenção de 
auxílio (desconto nas mensalidades) em 
instituições de ensino superior, parceiras 
do GGBS, no primeiro semestre de 2011. 

Outros segmentos, como colégios téc-
nicos, escolas de ensino infantil, fun-
damental, médio e profissionalizante ofe-
recem descontos diferenciados para ser-
vidores da Unicamp e seus dependentes 
(confira relação nesta página).

No âmbito do ensino superior, o 
Proseres, que teve início em 1993, foi 
criado com o intuito de estimular a 
continuidade dos estudos dos funcio-
nários e de seus familiares, permitindo 
que, por meio de descontos financeiros, 
se qualifiquem e se desenvolvam 
profissionalmente. O programa surgiu de 
uma demanda detectada e encaminhada 
por funcionários de diversas unidades e 
órgãos da Universidade. Hoje, com 18 
anos de existência, o Proseres tem se 
expandido no número de parcerias e de 
usuários do programa - funcionários da 
Unicamp, Funcamp e dependentes. Até o 
fechamento desta edição, cerca de 240 
servidores já haviam se inscrito para o  
primeiro semestre deste ano, sendo quase 
70 o número de dependentes. A procura 
pelo Proseres - que levou ao longo dos 
anos várias pessoas à formação técnica, 
superior e especializada, tem sido re-
conhecida por diversos institutos educa-
cionais, que renovam a concessão de 
benefícios e as ampliam.

Proseres reabre inscrições para bolsas de estudos 
Atenção: novo sistema foi implantado - todos deverão fazer o cadastro, inclusive os já inscritos em semestre anteriores

Acesse o site do GGBS (www.gr.unicamp.br/ggbs ) e inscreva-se. O Programa é extensivo aos dependentes. 

CENTRO DE CONVIVÊNCIA INFANTIL CONVIVER E CRESCER
15% de desconto nas mensalidades / isenção da primeira matrícula / as 
refeições estão inclusas nas diárias. Rua Henrique Osvald, 300 - Jd. Tarcília - 
Campinas  / Telefone: (19)3256-6622

COLÉGIO INTERAÇÃO - Isenção da primeira matrícula / Desconto de 
20% nas mensalidades. Rua dos Cravos , 113 Chácara Primavera - 
Campinas / Telefone: (19) 3296-1077

CURSO E COLÉGIO INTEGRAL - Desconto de 10% em todos os cursos 
oferecidos em Campinas - Av Julio de Mesquita, 687 - Cambui - Campinas - 
SP / Telefone: (19)3794-4444

ESCOLA DE EDUCAÇÃO INFANTIL GIRASSOL - 50% de desconto 
na matrícula 5% de desconto nas mensalidades. Rua das Hortencias, 281 - 
Campinas / Telefone: (19) 3256-9257

ESCOLA INFANTIL RECANTO DA ALEGRIA - 30% na matrícula / 
5% desconto na mesalidade para pagamento até data de vencimento. Rua 
Angelo Vicentim, 182 - Barão Geraldo - Campinas / Telefone: (19)3289-
0391

PARCER IAS

Educação InfantilEducação Infantil

Ensino TécnicoEnsino Técnico

Preparatório para VestibularPreparatório para Vestibular

ESCOLA MISERICÓRDIA - Isenção da matrícula. 20% de desconto nas 
mensalidades (até a data de vencimento). Período integral incluso o 
almoço. - Rua Santa Maria Rossello, 71 - Mansões Sto. Antonio - Campinas - 
SP / Telefone: (19)3256-6586

NOVO ANGLO CAMPINAS / VINHEDO  Desconto para 
funcionários e dependentes - Informe-se!

COLÉGIO EDUCAP - 7% nas mensalidades - Av. Imperatriz Leopoldina, 
357 - Vila Nova - Campinas / Fone (19) 3242-5246 

COLÉGIO DOMINIUS - Desconto de 15% nas mensalidades - Rua 
Martins Jones , 31 - Campinas / Telefone: (19) 3208-0969

COLÉGIO FARROUPILHA -  Desconto de 20% na matrícula e 20% nas 
mensalidades - Rua Fernão Lopes, 1420 - Parque Taquaral - Campinas  / 
Telefone: (19) 3241-7811 (falar com Vanessa ou Cristiane) 

COLÉGIO FRANCISCANO AVE MARIA - 15% nas mensalidades - 
Rua Barão de Jaguara, 190 - Bosque - Campinas  / Fone (19) 2136.9933 

COLÉGIO INTERAÇÃO - 20% nas mensalidades e isenção de 
matrícula. Rua dos Cravos, 113, Chácara Primavera - Campinas / Fone: 
(19) 3296-5740 

COLÉGIO JULIO CHEVALIER - 15% nas mensalidades - R. Dr. Sales de 
Oliveira, 2000 - V. Industrial - Campinas / Fone: 3272-4502 / 3272- 
4661 

COLÉGIO NAUTAS - Desconto de 10% nas mensalidades / Desconto de 
30% na matrícula / Av. Padre Almeida Garret, 1700 - Parque Taquaral - 
Campinas / Fone: (19) 3241-9388

COLÉGIO PAES JUNIOR - Desconto de 50% na matrícula e 20% nas 
mensalidades - Av Armando Sales de Oliveira , 466 - Taquaral - Campinas / 
Telefone: (19) 3252-5297

COLÉGIO PROGRESSO (Metrocamp) - 5% de desconto + 10% na 
pontualidade 

CURSO E COLÉGIO INTEGRAL  Desconto de 10% em todos os cursos 
oferecidos em Campinas - Av Julio de Mesquita, 687 - Cambui - Campinas / 
Telefone: (19)3794-4444

ESCOLA ALETHEIA - 50% na matricula* e 15% nas mensalidades (* 
grupo mínimo de de 10 alunos)  Rua Camargo Paes, 344 - Guanabara - 
Campinas  / Fone: (19) 3241-9397 

ESCOLA ÁPICE (Pré Vestibular e Ensino Médio) - 20% de desconto 
Rua Maria Nassif Mokarzel, 113 - Barão Geraldo - Campinas / Telefone 
(19) 3289-5031 

ESCOLA MISERICÓRDIA - Isenção da matrícula. 20% de desconto nas 
mensalidades (até a data de vencimento). Período integral incluso o 
almoço. Rua Santa Maria Rossello, 71 - Mansões Sto. Antonio - Campinas / 
Telefone: (19)3256-6586

LICEU SALESIANO NOSSA SENHORA AUXILIADORA - De 01 a 
30 alunos = 10% de desconto / De 31 a 70 alunos = 15% de desconto

Rua Baronesa Geraldo de Rezende, 330 - Guanabara - Campinas / Fone 
(19)3744-6800

NOVO ANGLO CAMPINAS / VINHEDO  Desconto para 
funcionários e dependentes - Informe-se!

CENTRO DE ESTUDOS GLOBAL - Desconto de 16% para 
funcionários nos cursos Técnico de Enfermagem e Técnico de Radiologia - 
Desconto de 5% para os dependentes dos funcionários da UNICAMP. Rua 
Gal. Osório, 790 – Centro – Fone: 3234-6512 - Campinas

COLÉGIO ARQUIMEDES 10% a 50% nos cursos técnicos - Extensivo 
aos dependentes- Rua Bernardino de Campos, 503 - Fone (19) 2137-
7000 - Campinas 

COLÉGIO SHALON - Desconto 16% para funcionários nos cursos 
técnicos: Enfermagem/Radiologia - Cursos técnicos profissionalizantes - 
área saúde (nãoextensivo aos dependente) - Rua Antonio Carlos Neves, 
149 – Campos Elíseos - Fone: (19) 3269 – 4400 - Campinas 

COLÉGIO TÉCNICO EDUCACIONAL VISÃO - Desconto 16% para 
funcionários nos cursos técnicos: Enfermagem/Radiologia (não extensivo 
aos dependentes) Rua Dr Tomaz Alves, 10- Fone (19) 3232-6556- 
Campinas

COLÉGIO NOVO EVOLUÇÃO - Escola técnica e supletivo - Desconto 
de 15% nas mensalidades(Extensivo dependentes) Rua Costa Aguiar, 164 - 
1º° andar - Centro - Fone: (19)3236-4744 - Campinas 

SENAC Campinas  - Desconto de 10% (dez por cento) nos cursos de 
qualificação profissional e técnicos. Desconto de 20% (vinte por cento) nos 
cursos livres, de extensão Universitária, de pós-graduação Lato Sensu e 
Eventos (workshops,congressos, feiras, palestras, seminários) - 
Extensivoaos dependentes até 24 anos e cônjuges) - Rua Sacramento, 490 
- Fone (19) 2117-0600 - Campinas

CURSO E COLÉGIO INTEGRAL - Desconto de 10% em todos os 
cursos oferecidos em Campinas - Av Júlio de Mesquita, 687 - Cambuí - 
Campinas - Telefone: (19)3794-4444

ESCOLA ÁPICE (Pré Vestibular e Ensino Médio) 20% de desconto  - Rua 
Maria Nassif Mokarzel, 113 - Barão Geraldo - Campinas - SP  - Telefone 
(19) 3289-5031

NOVO ANGLO CAMPINAS / VINHEDO - Desconto para 
funcionários e dependentes - Informe-se!

OBJETIVO CAMPINAS - Desconto para funcionários e dependentes  - 
Informe-se! - Os interessados deverão comparecer na unidade Centro do 
OBJETIVO Campinas, localizada na Rua Delfino Cintra, 100 - Centro, ou na 
na unidade Barão Geraldo, localizada à Rua João Pedroso, 265 (próxima à 
moradia Unicamp. no período das 8 às 20 horas), portando: RG e CPF 
originais, Comprovante de endereço e Carteira Funcional. 

Ensino Fundamental e MédioEnsino Fundamental e Médio
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Com o apoio do Grupo Gestor de Be-
nefícios Sociais (GGBS), o Laboratório de 
Bioquímica do Exercício (Labex) do Institu-
to de Biologia (IB) da Unicamp oferece 
treinamento de elite para funcionários, 
atletas de corrida. Os corredores da 
Equipe Unicamp (Labex/GGBS) recebem 
tênis e uniformes, desfrutam de academia, 
nutricionista, fisioterapeuta e psicólogo, 
fazem análises sanguíneas, avaliações e 
ginástica de conscientização corporal, 
traçam parâmetros de treino, além de re-
ceberem treinos per-
sonalizados.
   

Por que correr?
Os benefícios da 

corrida, como de 
qualquer outro es-
porte, são físicos, 
mentais e sociais. Os 
benefícios físicos vão 
de diminuição de pe-
so, manutenção do 
peso ideal, ao con-
trole dos níveis de 
colesterol. “A corrida é um esporte ae-
róbico, e como tal, diminui o risco de 
doenças crônicas, como hipertensão, dia-
betes e cardiopatias”, afirma Lucas Sa-
muel Tessutti, coordenador e técnico da 
Equipe Labex. 

Lucas fala ainda dos benefícios men-
tais, como a melhora da auto-estima, 
confiança e a diminuição do medo de 
fracassar. Nos aspectos sociais, o esporte 
ajuda, e muito. “Com o estado mental 
estável, há a melhora dos relaciona-
mentos inter e intrapessoal”, completa 
Tessutti.

Os atletas sentem na pele os bene-
fícios. José Antunes já treina e corre há 8 
anos pelo Labex, e comenta o que a 
corrida representa em sua vida. “O 
benefício que o esporte traz na minha vida 
é o controle psicológico, físico e a moti-
vação. Me sinto mais confiante e seguro. 
O esporte traz equilíbrio e o controle para 
resolver problemas familiares e profis-
sionais”, diz Antunes.
    

A equipe Labex/GGBS
Sob o comando da coordenadora e 

professora Denise Vaz de Macedo, junta-
mente com a professora Vera Regina 
Toledo de Camargo, em 2002 come-
çaram os treinamentos da Equipe Labex. 

São 13 atletas, que recebem treinamento 
personalizado e participam das pesquisas 
dos professores e alunos do Laboratório 
de Bioquímica do Exercício.

Em 2011, o Labex está recrutando 
novos atletas para participar dos treina-
mentos e receber acompanhamento - 
serão 20 corredores que farão parte da 
Equipe Unicamp (Labex/GGBS).

 Antunes conta quais os requisitos 
necessários para participar da Equipe: “é 
preciso cumprir metas, fazer o treina-

mento, ter de-
dicação, com-
p r o m i s s o  e  
compromet i -
mento”.
   

Participe da   

equipe Unicamp

A Equipe é 
composta por 
funcionários, 
todos os atletas 
espalhados pe-
lo campus.

Estes recebem, através da parceria Labex/ 
GGBS, uma ajuda em cada inscrição 
para as corridas que acontecem ao longo 
do ano e também treinamentos, com 
orientações de profissionais do esporte. 

Lucas Tessutti comenta que o apoio do 
GGBS para a Equipe Unicamp é “muito 
importante, pois os atletas da Equipe 
puderam se inscrever e participar em  de 
cinco provas em 2010”.

Todos os interessados pela corrida e 
seus benefícios podem participar dos 
treinos do Labex, que acontecem todas as 
terças e quintas, das 6h30 às 8h e das 17h 
às 19h, na pista de atletismo da Facul-
dade de Educação Física (FEF). É só 
comparecer e participar. 
    

As provas
Em 2010, a Equipe participou de cinco 

provas (Corrida da Lua, Boldrini, TVB, 
Integração e São Silvestre), conquistando 
resultados muito satisfatórios. “Foi um 
ano vitorioso, atingimos metas e tivemos a 
diminuição dos tempos de prova”, 
comenta Lucas sobre o balanço do ano 
em relação a corridas.

Em 2011, serão 15 corridas que a 
Equipe Unicamp participará, e sempre 
com metas nos melhores resultados e 
buscando os lugares mais altos do pódio.  

Equipe Unicamp divulga calendário de provas 2011
Parceria LABEX/GGBS

Evento In
édito

Auxílio
 a Pro

jetos

Integração

«A corrida é um esporte 

aeróbico, e como tal, 

diminui o risco de 

doenças crônicas, como 

hipertensão, diabetes e 

cardiopatias"

«A corrida é um esporte 

aeróbico, e como tal, 

diminui o risco de 

doenças crônicas, como 

hipertensão, diabetes e 

cardiopatias"

Lucas Samuel Tessutti, 
coordenador e técnico 
da Equipe Labex

Fevereiro
26 – Corrida da Lua 10 e 6 Km – Campinas

Março
27 – Corrida Wet'n Wild – Itupeva (SP) 

Abril
17 – Corrida Mais Vida Boldrini 10 e 6 Km – 
Campinas 

Maio
01 – Corrida Trabalhador SANSIM 

13-15 – Campeonato Mercosul Master de Pista 
– Porto Alegre (RS)

Junho
05 – VOLTA DO IASP 7Km – Hortolândia (SP)

19 – Maratona de São Paulo – 42, 25, 10Km 

Julho
03 – Corrida Bombeiros – 10 Km – São Paulo

Agosto
20 - Corridas da TVB 10 e 6 Km – Campinas

10-11 - Campeonato Brasileiro Master de Pista 

25 – Corrida Integração 10 e 6 Km – Campinas

Outubro
07 – Campeonato Brasileiro Universitário de 
Corrida de Rua 

16 – Corrida Unicamp 

Novembro
03 à 12 – Olimpíadas Universitárias – Campinas

20 – SP Classic – 10 Km – São Paulo

Dezembro
11 – Corrida Gonzaguinha – 15 Km – S. Paulo

31 – São Silvestre – 15 Km – São Paulo

CALENDÁRIO 2011 

CORRIDA DA LUA
Inscrições Abertas!

A corrida acontece no dia 26 de fevereiro.  
Para participar da prova pela Equipe Unicamp, 

inscreva-se até 15/02 no site do GGBS.
www.gr.unicamp.br/ggbs

E D I T O R I A L 

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

Chegou a hora do primeiro Encontro 
dos Profissionais das Universidades 

Públicas Paulistas 

Durante o encontro de integração para 
servidores recém admitidos da Unicamp, 
realizado no dia 18 de janeiro, o coor-
denador do GGBS, Edison Lins, apre-
sentou os objetivos do Grupo para a 
valorização do funcionário público. A 
participação do GGBS no processo de 
adaptação e de esclarecimento da função 
operacional aconteceu em virtude da di-
mensão que o trabalho realizado pelo 
Grupo passou a ter através de seus proje-
tos, como programas de autonomia fi-

 
Por decisão do Conselho 

de Orientação do Grupo Gestor de 
Benefícios Sociais, está disponível no site 
do GGBS, até 25 de março, o formulário 
para envio de propostas de ações vincu-
ladas à Unicamp para o período de abril a 
agosto de 2011. 

O objetivo é apoiar financeiramente 
projetos, eventos e ações comunitárias, 
que promovam qualidade de vida, desen-
volvimento profissional e humano, através 
de atividades motivacionais, culturais, 
desportivas, publicações temáticas, ativi-
dades de estímulo a cidadania, a valori-
zação profissional e de integração corpo-
rativa.

O valor máximo para cada proposta é 

R$10.000,00, sendo destinado ao edital 
um total de 50% dos recursos disponíveis 
na conta GGBS/Funcamp. Projetos de 
valores maiores serão encaminhados pa-
ra avaliação do Conselho de Orientação 
do GGBS, considerando o planejamento 
estratégico institucional e observando as 
diretrizes definidas pelo Conselho - como 
o de atender o maior número possível de 
pedidos.

As propostas devem ser encaminhadas 
por servidores técnicos administrativos ou 
docentes da Universidade, com o aval da 
diretoria da unidade/órgão.  

As informações e o formulário para 
envio dos projetos estão disponíveis no 
site do GGBS: www.unicamp.br/ggbs.

Edital do GGBS visa auxílio a projetos
As inscrições estão abertas!

Novos funcionários recebem instruções 
para utilizarem serviços do GGBS

nanceira, empréstimo consignado, assis-
tência à saúde do servidor, parcerias co-
merciais, convênios com instituições de 
ensino superior, dentre outras ações de 
serviço social, de integração e desenvol-
vimento do funcionário. Na ocasião Jessé 
Targino da Silva, da área de Recursos 
Humanos, também esclareceu dúvidas 
dos participantes e reafirmou o compro-
misso do GGBS, anunciado por Edison, 
de buscar a promoção da qualidade de 
vida no serviço público.

A Unicamp, considerando marcos oficiais, completará 
em outubro de 2011, 45 anos. É uma oportunidade 
para reafirmações, revisões e ousadias. Fazemos 
parte desta comunidade diferenciada e nela estamos 
construindo nossas histórias, tanto as individuais 
quanto as institucionais. E estamos iniciando um 
novo ano. Em perspectivas práticas, as mudanças de 
ano podem não significar nada. Mas de fato signifi-
cam. Muda-se mais que o numeral do calendário, 
ficamos mais velhos, o planeta  também, enfim esta 
é a dinâmica. E assim chegamos em 2011. Um 
ponto de partida para iniciar as tradicionais, e tão 
necessárias, etapas de avaliação e planejamento é 
olharmos para o que já foi feito. E no plano da nossa 
área, há muito a considerar, com destaque para dois 
acontecimentos bastante significativos: a realização 
do III Simtec e o lançamento do livro "Faço parte 
desta história". Do primeiro já há perspectivas 
concretas, a de realizar, já em 2011, o 1º. Encontro 
dos Profissionais das Universidades Públicas 
Paulistas, agendado para outubro, mês do quadra-
gésimo quinto ano da Unicamp. E também já está 
pautado, para um ano depois, a realização do IV 
Simtec. Um grupo, designado pelo Magnífico Reitor, 
já está tratando das duas questões, sendo o evento 
de 2011, em parceria inédita com a USP e com a 
UNESP. Mais um livro? Não. O Faço parte desta 
história é representativo de um resgate da memória 
individual em contexto institucional. De uma 
instituição que fez e faz história. Com a participação 
de muitos, inclusive daqueles que aqui ingressaram 
sendo adolescentes, patrulheiros, guardinhas ou 
mensageiros. Sem deixar de realizar ou apoiar 
dezenas de outras ações ou eventos. E de um órgão 
como o GGBS – Grupo Gestor de Benefícios Sociais, 
ano 5, dando seqüência ao trabalho iniciado pelo 
SAS, pelo CAF e pela DAB que unificou as referidas 
áreas, espera-se suas revisões internas  pautando-se 
pelos serviços comunitários que presta. Sempre há 
muito por fazer. Mesmo que não sejam coisas 
inéditas, é possível e é preciso fazer melhor o que já 
fez. E assumir os desafios de realizar aquilo que deve 
ser consequência de realizações qualitativas 
anteriores. Fazer ainda mais, e se possível, melhor, 
ou diferente. Caso do Edital nº 01 que marca um 
novo formato na recepção, pelo GGBS, de solicita-
ções de apoio a projetos e ações das unidades e 
órgãos. Uma forma ainda mais institucional de 
trabalho e de gestão. A Unicamp é cada vez mais 
jovem, já aos 45 anos. Que isso nos inspire neste 
início de novo ano.  

Aos 45, cada vez mais jovem

Agendado para outubro deste ano, a 
conferência reunirá, numa ação inédita, 
Unicamp, USP e Unesp.

Visando a integração e a troca de ex-
periências bem sucedidas entre as uni-
versidades que são referências de quali-
dade na educação e na produção cien-
tífica, o projeto é de encontro similar ao 
do Simtec - Simpósio de Profissionais da 
Unicamp: apresentar trabalhos de seus 
profissionais, vinculados à produção aca-
dêmica, ao ensino e extensão.

Edison Lins, coordenador do GGBS, 
membro da grupo propositor do evento, 
avalia que, ao  realizar com a USP e a 
Unesp um projeto como o que está em 
andamento, haverá visibilidade da quali-
dade de ações e valorização profissional, 

com reflexos positivos nas organizações e 
na relação que estabelecem-se, interna e 
externamente. Ele ressalta que há anos a 
ideia é considerada e que, finalmente, 
está no caminho da efetivação. Este pri-
meiro encontro deve ocorrer no Memorial 
da America Latina, em São Paulo.

O reitor da Unicamp, professor Fer-
nando Costa - presidente do Conselho de 
Reitores das Universidades Paulistas 
(CRUESP), ratificou apoio à realização do 
encontro e a disposição de sua adminis-
tração em realizá-lo.

A data escolhida coincide com o mês 
em que a Unicamp completará 45 anos (a 
Universidade foi fundada oficialmente em 
cinco de outubro de 1966).

Em breve, mais informações. Aguarde!
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Na foto, membros da Comissão Organizadora,
com Maria Angélia Barreto Pyles, homenageada 
no lançamento do livro.

De 10 a 21 de janeiro, o Museu de Ciências,
em parceria com o GGBS, realizou mais uma
edição do "Férias no Museu". 
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Parcerias GGBS promovem qualidade de vidaParcerias GGBS promovem qualidade de vida
No início do ano, muitos ti-

ram férias para aproveitar 
com a família a programação 
dos meses de janeiro, feve-
reiro e, neste ano, até mesmo 
março, já que o carnaval só 
acontece no “mês das á-
guas”. O que não falta são 
opções de lazer e entreteni-
mento para toda família.

No SESC (Serviço Social do 
Comércio) em Campinas, as 
atividades gratuitas ofereci-
das serão encerradas no dia 
27 de fevereiro. Até lá, a pro-
gramação está bastante va-
riada para divertir a todos que dese-
jam aproveitar as férias e exercitar o 
corpo e a mente. 

Está prevista a realização do Fes-
tival Esportivo de ginástica multifun-
cional-, jogos como futsal infantil, 
Xadrez Gigante, Aquateca - recrea-
ção aquática livre -, dança esportiva, 
tênis de mesa e de campo, frescobol, 
aulas de dança, exposição musical e 
instrumental, de filmes, oficinas de 
literatura, contos e crônicas, além de 

um bate-papo com Sócrates - um dos 
principais jogadores da seleção bra-
sileira de 1982 e, colocado pela FIFA 
na lista dos 125 melhores jogadores 
ainda vivos da história do futebol-, e 
Ugo Giorgetti, diretor dos longas “Bo-
leiros – Era Uma Vez o Futebol” e “Bo-
leiros 2 – Vencedores e Vencidos”. 

O SESC realiza ainda atividades 
adaptadas a pessoas com necessida-
des específicas, como o handebol em 
cadeira de rodas e o vôlei sentado.

Para conferir a programação 
completa do SESC Verão 2011 
acesse www.sescsp.org.br/campinas ou 
ligue para 3737-1515. Os inte-
ressados em receber notícias so-
bre as realizações podem se ca-
dastrarno site, ou ainda enviar 
um e-mail pedindo sua inclusão 
no sistema de avisos do Sesc: 
divulgacao@campinas.sescsp.org.br.    
     

Associe-se!
Através da parceria entre a 
Unicamp e o Sesc, operacionali-
zada pelo GGBS, a condição de 
matrícula de Interesse Social, a-

berta a funcionários e docentes, dá 
acesso a diversos serviços e atividades 
do Sesc, incluindo o uso da Unidade 
Bertioga em período de baixa tempo-
rada.   

Para aderir, faça a matrícula indivi-
dual ou familiar diretamente no Sesc 
Campinas, localizado à Rua Dom José 
I, 270, Bonfim (telefone 3737-1500), 
ou numa unidade mais perto de você. 

Mais informações podem ser obtidas 
no GGBS, pelo ramal 15101. 

Fachada da sede do Sesc em Campinas

ARCO - IRIS Avenida Santa Izabel, 95 , - Br. Geraldo - Campinas - 

Tel.: 3288-0046 - Desc. 10% para estudantes e professores.

ARANTES PAPELARIA Av Ana Beatriz Bierrembach, 1180 , - Vila 

Mimosa - Campinas - Tel.: 3269-0011 - Desc. 10% à vista, no cartão 
de crédito 5% de desconto.

CORNER SHOP R. Dr José Anderson, 654 , - Cidade Universitária - 

Campinas - Tel.: 3289-3899 - 10% desc.

LIVRARIA NOBEL E VANILIA CAFÉ - R. Albino J. B. Oliveira, 

1278 - Campinas - Tel.: 3242-1252 - Desc. 12% na papelaria e na 
livraria de 5% à 10%. 

LIVRARIA SARAIVA - (somente Shopping Iguatemy Campinas) - 

20% desc. em livraria (exceto didáticos) 10% em papelaria, 5% em 
CD´s e DVD´s. Descontos não comulativos e não válidos para 
produtos em promoção.

LLAP - R. Br. de Ataliba, 104 , Sl 3 - Cambuí - Campinas - Tel.: 3396-

9333 - Desc. 10% na compra de qualquer livro.  5% na compra de 
qualquer material de avaliaçao psicológica

PAPELARIA DOZE - Av. Dr. Campos Sales, 645, Centro - Campinas 

- Tel.: 3232-3911 - A vista Desc. 5%  ou 2 pagamentos = Desc. 3% 
ou em até 5 pagamentos = Sem juros

PAPELARIA PAULINO - Rua Dr Quirino, 1234 , Castelo - 

Campinas - Tel.: 3232-8911 - Desconto em material escolar (exceto 
livros); Forma de pagamento 4x sem juros.

RISQUE & RABISQUE PAPEL E CIA - R. Benedito Alves Aranha, 

29 ,  Barão Geraldo -  De 5 à 10% de desc. para pagto. à vista

SOL & VIDA PAPELARIA E PRESENTES - Rua João Baptista 

Dalmédico, 850 , sala 2 - Parque Ceasa - Campinas - Tel.: 3249 -
1070 - 10% de desc. à vista e 5% desc. nas compras com cartões 
de débito. 

SUPRITEL PAPELARIA E INFORMATICA - Av. Benjamin 

Constant, 1105 , Terreo - Centro + 3 enderecos: Campos Eliseos, 
Unimart Shopping, V. Pompeia) Tel.: 3228-5100 - 5% de 
desconto a vista ou 4x sem juros.

XODÓ DA VOVÓ - Av. Santa Isabel, 1510 , Sala 4 - Barão 

Geraldo - Campinas - Tel.: 3289-1904 -  10% de desconto

Opções em parcerias com papelarias e livrarias
Volta às 

aulas!

 EDITORA VOZES
Desconto de 20% nas 
publicações Vozes e 

descontos diferenciados em 
obras de outras editoras.

NOVA PARCERIA GGBSNOVA PARCERIA GGBS

Rua Barão de Jaguara, 1097
Campinas - SP
(19)3231.1323

www.vozes.com.br

PLANOS DE SAÚDE
TODA ATENÇÃO É NECESSÁRIA   

     

Os planos de saúde são necessários 
devido às graves situações da nossa 
saúde pública, em muitos aspectos. 
Com a decisão da ANS em proibir 
Plano Familiar, valendo só o plano 
individual e por faixa etária, vários 
problemas surgiram, em especial para 
as faixas etárias próximas a 60 anos, 
visto que pelo Estatuto do Idoso, tais 
faixas não poderão sofrer alterações 
de faixa de custo. Neste caso, as ope-
radoras, preventivamente, aplicam 
custos altos para tais faixas, o que tem 
gerado problemas sérios. O GGBS, no 
tocante aos planos sob sua respon-
sabilidade, tem dado diversos enca-
minhamentos internos, sempre acom-
panhados pelos usuários. Muitos des-
ses usuários, estando em tratamento, 
não podem ficar sem o plano. Estamos 
à disposição para essas providências e 
também você, usuário que estiver en-
frentando problema com a operadora 
pode se informar sobre seus direitos e 
reclamar. O telefone da ANS – Agência 
Nacional de Saúde Suplementar é 
0800-701-9656. Acesse o site da ANS 
pelo endereço  www.ans.gov.br   

Nota GGBS

No site do GGBS você encontra dezenas de opções em parcerias comerciais (turismo, lazer, 
restaurantes, calçados, cinemas, etc). Acesse www.gr.unicamp.br/ggbs e confira!
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