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A Equipe Unicamp de corridas, um 
projeto com parceria entre o GGBS e o 
Labex (Laboratório de Bioquímica do 
Exercício) do Instituto de Biologia, está 
participando de várias corridas e obten-
do ótimos resultados.

Recentemente a Equipe participou do 
Campeonato Mercosul de Atletismo 
Master, realizado nos dias 13, 14 e 15 
de maio, em Porto Alegre – RS.

Nove atletas da Equipe Labex-GGBS, 
com idade acima de 35 anos, par-
ticiparam das provas de 5.000m e 
10.000m, em pista. Na competição es-
tiveram presentes delegações da 
Venezuela, Argentina, Uruguai, Chile e 
Paraguai. O Brasil, além da Equipe 

GGBS/Labex, foi representado por atletas 
de várias regiões do País.

Nossa Equipe obteve excelentes resul-
tados.  Das 18 medalhas em disputa, nos-
sos atletas conquistaram oito: 3 ouros, 1 
prata e 4 bronzes. Um resultado fantástico, 
sem contar que todos melhoraram signifi-
cativamente seus resultados pessoais.

Em outubro, a Equipe Labex/GGBS par-
ticipará do Campeonato Brasileiro em Ma-
naus - PA. Desejamos sorte e excelentes re-
sultados à Equipe. 

Confira a classificação e o resultado 
final do Campeonado Mercosul de Atle-
tismo Master no site da ABRAM – Asso-
ciação Brasileira de Atlestismo Master. 
Acesse: http://abrambrasil.com/gp%20master.txt
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CONPUESP

Uma comissão , designada 
pelo Reitor Fernando Costa, em sua gestão 
como Presidente do Cruesp – Conselho dos 
Reitores das Universidades Públicas Pau-
listas, está dedicando-se a organizar um 
evento histórico, o 1º. Congresso de Profis-
sionais das Universidades Estaduais Públ-
icas Paulistas. Você colega da Unicamp, da 
Usp e da Unesp, será o personagem mais 
importante deste evento inédito. 

Aguarde mais informações no próximo 
informativo GGBS.  

(veja ao lado)
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Ciclo GGBS de Palestras, oferece:

16 de junho, 

das 14 às 16:30, 
auditório I - AFPU

Edison Cardoso Lins (Unicamp) 
Paulo César Brito (UNESP) 
Luciana Ielo de Campos Zendron (USP)
                       

Airton Lourenço - UNICAMP
Cláudio Possani - USP
Elisa Muto - UNESP
Gildenir Carolino Santos - UNICAMP
José Rodrigues de Oliveira - UNICAMP
Luiz Barco - USP
Maria Cristina de Lourdes Guarnieri - USP
Maira Dal Corso Ribeiro - UNESP
Maria de Lourdes Medeiros de Souza - USP
Paulo Villela Santos Júnior - UNESP
Sarah de Oliveira Nogueira Fernandes - UNESP
Soraya Brites Loureiro Raspantini - USP
Vera Regina Toledo de Camargo - UNICAMP

COORDENAÇÃO

COMISSÃO
ORGANIZADORA

Evento acontece em outubro/2011,

no Memorial da América Latina,

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

Novamente houve muita emoção, em 
25 de maio, no auditório DGA/AFPU, 
com um novo encontro dos profissionais 
que aqui ingressaram como patrulheiros, 
guardinhas ou mensageiros. O ponto alto 
do encontro foi a exibição de um vídeo 
com resumo do evento ocorrido em 
dezembro passado, quando se deu o 
lançamento do livro "Faço parte desta 
história", que contém 88 depoimentos 
desses profissionais da Unicamp, que 
desde meados da década de 1960, aqui 
ingressaram na adolescência e percor-
reram uma trajetória de desenvolvimento 
profissional, educacional e humano, e 
hoje são profissionais atuantes na 
Universidade.   O livro contém ainda de-
poimentos de autoridades da Unicamp 
que acompanharam essa rica trajetória, 
além de textos das Sras. Maria Angélica 
Barreto Pyles, digna representante e 
fundadora do CAMPC - Círculo dos Ami-
gos do Menor Patrulheiro de Campinas, e 
Maria Helena Novais Rodrigues, atual 
presidente da AEDHA, Associação de 
Educação do Homem de Amanhã, tam-
bém filha do ilustre Ruy Rodrigues, funda-
dor da entidade. O livro está disponível 
em todas as bibliotecas da Unicamp e em 
todas as bibliotecas municipais de Cam-
pinas. Cada profissional que pertence a 
esse segmento - ingressante na Unicamp 
sendo menor - tem direito a um exemplar 
do livro. Caso você ainda não adquiriu o 
seu, procure o GGBS. 
      

Continuidade
        

No encontro também foram discutidos 
vários assuntos pertinentes à continuidade 
do projeto, dentre eles:

- Solicitação à Reitoria que, através do 
GGBS, haja o segundo volume do livro, 
como um registro em perspectiva da 
Unicamp em seus 45 anos, a serem 
completados em outubro/2012. 

- Apoio à continuidade da Comissão 
(Isabel - DGRH/DEDIC, Luciana - FE, 
Luzia - Inova, Aguinaldo - FEM, Rodrigues 

EDITORIAL
ESPECIA

L

– GGBS, Claudir - Cepagri, Jessé HC-
GGBS e Edison - GGBS),  que organizou, 
com apoio de trabalho fotográfico e de 
imagens do Celso Palermo (IA) e con-
tribuições da Alice Cruz (Ascom), o pri-
meiro volume que foi ampliado pelo 
Américo (RTV) e Silvia (Limeira). 

- Organização, a partir da Comissão 
Organizadora, de uma programação in-
terna e externa que dê continuidade à 
aproximação e integração desse segmen-
to de profissionais. 
    

Convite
           

Se você funcionário, se enquadra no 
perfil (ex-menor trabalhador da Unicamp 
e hoje profissional da mesma), participe 
dos nossos encontros e atividades. Dê 
sugestões, idéias etc. Entre em contato 
com o GGBS ou com os participantes da 
Comissão Organizadora. Participe!

Vem aí o "Férias no Museu" - Edição InvernoVem aí o "Férias no Museu" - Edição Inverno
Lazer e

 Cultu
ra

Férias no Museu: espaço para diversão, conhecimento e 
confraternização. Detalhe da turma de julho/2010.

Férias no Museu: espaço para diversão, conhecimento e 
confraternização. Detalhe da turma de julho/2010.

Iniciado em 2008, o projeto “Férias no Museu”, uma parceria do GGBS com o 
Museu Exploratório de Ciências da Unicamp, acontece sempre durante o período 
de férias escolares e permite que filhos dos funcionários Unicamp/Funcamp 
passem momentos agradáveis e explorem, de forma prazerosa, temas referentes 
à ciência, tecnologia, cultura, qualidade de vida, meio ambiente e responsabili-
dade social. A cada edição, novas temáticas são exploradas, sempre com 
novidades e atividades que instigam a curiosidade e o prazer pelo conhecimento. 
Em julho próximo, novas turmas participarão do evento. As inscrições começam 
em breve. Fique atento! Para obter mais informações (edições anteriores, período 
de inscrições, etc.), acesse o site do GGBS (www.gr.unicamp.br/ggbs).

INCENTIVO

O GGBS, em parceria com o Fundo de 
Solidariedade e Desenvolvimento Social e 
Cultural do Estado de São Paulo, está 
promovendo a Campanha do Agasalho 
2011 na Unicamp. O tema proposto para 
esse ano é "Roupa boa, a gente doa" e 
conta com o apoio da apresentadora 
Hebe Camargo.

O período de arrecadação na 
Unicamp vai até 30 de junho. Mais 
informações poderão ser obtidas pelo 
ramal 14859, com Helena (GGBS). 

Campanha do Agasalho
 Unicamp - 2011

Campanha do Agasalho
 Unicamp - 2011

Nota de FalecimentoNota de Falecimento

Locais de
 arrecadação
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Doações até 
30 de junho
COLABORE!

Em breve será realidade o 1º Con-
gresso dos Profissionais das Universidades 
Públicas Estaduais Paulistas, o CONPUESP, 
que tem como proposta integrar pro-
fissionais da Unicamp, USP e Unesp, para 
mostra da produção e da participação 
dos funcionários técnicos, administrativos, 
operacionais, pesquisadores e diversos 
outros perfis profissionais que constituem 
um rico quadro, parte de três grandes 
instituições paulistas, de amplo reconhe-
cimento nacional e internacional, que 
respondem por parte significativa da pro-
dução científica do Brasil. 

A iniciativa pioneira de organizar en-
contro deste porte ganhou força decisiva 
na última edição do SIMTEC - Simpósio 
dos Profissionais da Unicamp, em 2010. 
O evento da Unicamp teve início em 
1997, foi retomado em 2008 e teve outra 
edição já em 2010 como forma de conso-
lidá-lo e inseri-lo efetivamente na agenda 
institucional da Universidade. A próxima 
edição acontece em 2012. O SIMTEC, 
evento institucional por natureza, nasceu 
do posicionamento de funcionários da 
Unicamp que, entendendo-se como parte 
do esforço institucional na busca da exce-
lência e da inovação, que sempre pau-
taram a Unicamp, entendeu como impor-
tante mostrar para a comunidade interna, 
as formas como se dá essa participação. 

O SIMTEC tem cumprido, sempre com 
avanços, essa Missão, desde o seu início, 
quando o professor José Tadeu Jorge, 
idealizador do evento, exerceu a função 
de Pró-Reitor de Desenvolvimento Univer-
sitário. Agora, na gestão do professor Fer-
nando Costa, que além de respaldar o 
evento na Unicamp e de já ter designado a 
Comissão Organizadora da quarta edi-
ção do SIMTEC, no cargo de Presidente 
do Cruesp - Conselho de Reitores, 
designou grupo composto por membros 
da Unicamp, , que está 
organizando o 1º Conpuesp. 

Inspirado pelo SIMTEC, o Conpuesp se 
pauta por uma a proposta de ser um 
espaço de participação profissional, com 
palestras e atividades de atualização e de 
reafirmação de princípios e conceitos.  
Todos os profissionais da Unicamp estão 
convidados para, junto com nossos pares 
da Unesp e da USP, a darem ao Congres-
so, com sua participação profissional, a 
viabilização prática que se espera de um 
evento representativo de profissionais al-
tamente qualificados.  

USP e Unesp

Do Simtec ao Conpuesp

Instituto de Artes premia funcionários que são destaques em 2010

Unicamp institui prêmio de incentivo
para funcionários da carreira Paepe

A idéia do Prêmio surgiu em 2008, da 
conversa entre a Assistência da Unidade e 
a Diretoria de Serviços, entendendo que 
seria uma boa estratégia analisar os fun-
cionários com objetivo de premiar aqueles 
com atuações positivas, ao invés de punir 
os que apresentassem baixo rendimento 
em suas atividades cotidianas. Uma ação 
deste tipo poderia incentivar os demais, 
além de proporcionar uma melhora no 
clima organizacional, incentivando a per-
manente busca da excelência no desen-
volvimento das atividades do Instituto de 
Artes.

Obtendo o apoio da Diretora, profes-
sora Sara Lopes, em março de 2009 foi 
editada a Portaria Interna que instituiu a 
premiação, que chega à sua quarta edi-
ção. O Prêmio é distribuído anualmente 
entre os três funcionários não docentes 

 ativos e integrantes do 
quadro da Unidade. A votação ocorre 
sempre nos meses de março e abril. Na 

mais votados,

Com o objetivo de incentivar e dar visi-
bilidade às iniciativas e projetos bem-
sucedidos de servidores técnicos e admi-
nistrativos de todas as unidades e órgãos 
da Universidade, o reitor Fernando Costa, 
através da Deliberão CAD-A-02/2011, 
criou o Prêmio Funcionário do Ano, que 
recompensará anualmente mais de 35 

escolha são consideradas as habilidades 
profissionais e pessoais do funcionário.
Os três mais bem votados recebem do 
Instituto de Artes uma Placa de Home-
nagem e premiação em dinheiro.

Da esquerda para direita: as funcionárias premiadas na edição 2010 -  
Maria Aparecida Pedron (Secretaria da Direção) e Luciana Galuchino 
(Coordenadoria de Graduação), a diretora associada do IA Maria de 

Fátima Moretti Couto, a diretora do Instituto de Artes Sara Lopes, e o 
funcionário, também premiado na edição de 2010, José Antonio Corrrea, 

do Departamento de Artes Plásticas.

7

servidores que atuam na carreira dos Pro-
fissionais de Apoio ao Ensino, Pesquisa e 
Extensão - PAEPE.

O calendário para a premiação no ano 
de 2011 será elaborado pela administra-
ção da Unicamp e amplamente divulga-
do. As inscrições serão gratuitas e abertas 
a todos os interessados. Fique atento!

A pedidos, comunicamos o falecimento da Psicóloga 
Margareth Brigante, ocorrido no dia 28 de maio de 
2011. Seus colegas e amigos da Unicamp manifes-
taram forte pesar. Margareth, durante anos contribuiu 
conosco nas áreas do CECI, HC, CAISM e DGRH, e 
sempre marcou sua presença pela sua fraternidade, 
disposta a ajudar no que fosse preciso. Profissio-
nalismo,  amor e alegria pautaram suas ações nesta 
universidade.
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Apoio Institu
cional

BENEFÍCIO

Fique Atento!

Ação Institu
cional

     Endividamento descontrolado é 
fator relevante de perda da qualidade de 
vida. Precisa ser evitado com ações 
preventivas e, se já estiver instalado, pre-
cisa ser revertido. Isso tem um custo, e 
começa pela vontade de superar o endivi-
damento e, principalmente, muita disci-
plina. 

O GGBS, conforme mostramos nesta 
edição, através da parceria com o Projeto 
Arrastão (veja página 5), novamente rea-
lizou encontros para orientação finan-
ceira, incluindo as unidades de 
Piracicaba e Limeira. Nas pa-
lestras foram abordados as-
pectos quanto à gestão finan-
ceira pessoal e familiar.  É uma 
forma de disponibilizarmos 
ferramentas para que os par-
ticipantes possam cuidar mais 
atentamente de suas finanças, 
evitando assim o endivida-
mento descontrolado e até o 
uso de empréstimos bancários 
que, em qualquer situação, traz taxas de 
juros altas, algumas muito altas. 

No próximo semestre outros encontros 
ocorrerão, um deles voltado para o pes-
soal do período noturno da área de saú-
de. Esses encontros são gratuitos e estão 
abertos a todos os funcionários e docentes 
que queiram reavaliar as formas e meto-
dologias de gerenciamento de suas finan-
ças, na busca de soluções e manutenção 
da qualidade de vida. 

Fique atento. Participe!   

Sobre dívidas e crédito consignado

Crédito Consignado
      

É um recurso bastante utilizado, nor-
matizado através de Medida Provisória, 
Decreto Estadual e, na Unicamp, nor-
matizado por Resolução interna. 

Pela garantia do desconto em folha, 
tem taxas de juros menores. Mas, 
mesmo assim, ainda requer cuidados. 
Confira algumas recomendações  que 
o GGBS faz, decorrentes do contínuo 

acompanhamento deste 
segmento:
- Somente utilize o crédito 
consignado quando não 
houver outra alternativa - 
verifique, por exemplo,  
antes de fazer um em-
préstimo para pagar outra 
dívida, se esta não pode 
ser renegociada em condi-
ções mais adequadas. 

Verifique também na sua família se a 
prestação de um serviço, por algum 
membro do seu núcleo familiar, não 
permite evitar esse endividamento.
- Nunca troque uma dívida com taxa 
menor por outra de taxa maior. Vale a 
pena fazer um consignado se isso per-
mitir se livrar de dívidas de cartão de 
crédito - totalmente abusivas - ou de 
cheque especial - altíssimas. 
- Verifique se a taxa informada pelo 
banco é a taxa praticada. Consulte o 

simulador no site do GGBS ou procure 
alguém bom de cálculo para ajudá-lo a 
conferir. Também não aceite as chama-
das vendas casadas, aquelas em que o 
banco, de forma sutil ou aberta, obriga 
você a adquirir outro produto de forma 
condicionada para liberar o consigna-
do, que já possui suas garantias.    
- Não aceite abordagens indevidas, ca-
sos de promotores que, em nome dos 
bancos conveniados, ligam em seu lo-
cal de trabalho e fazem propostas. O 
GGBS reitera sempre aos bancos par-
ceiros sobre esta questão.
- Em caso de migração da dívida para 
outro banco, exija que o contrato em 
transferência seja totalmente quitado no 
banco anterior. Pegue seus compro-
vantes e só autorize a efetivação da no-
va operação depois de verificadas todas 
as questões de sua garantia.
- Os bancos são obrigados, por lei, a 
fornecer o saldo devedor de imediato 
ou em curto prazo. Muitos bancos são 
propositadamente morosos. Informe ao 
GGBS se isso ocorrer. 

Conscientização

e disciplina são 

fundamentais 

para evitar o 

endividamento

Semana de Enfermagem
Pelo segundo ano consecutivo o GGBS 

apóia a Semana de Enfermagem realiza-
da no HC Unicamp. A edição deste ano, 
realizada no período de 12 a 20 de maio, 
esteve repleta de atividades preparadas 
pelos Departamentos de Enfermagem do 
HC e FCM.  Logo após a abertura do 
evento, que contou com a presença de re-
presentantes do HC, FCM, ABEn (Associa-
ção Brasileira de Enfermagem) e COREN-
SP (Conselho Regional de Enfermagem), 
aconteceu a mesa redonda “Cuidado de 
Enfermagem, Ética e Inovação”, coorde-
nada pela diretora do Departamento de 
Enfermagem - HC Flora Marta Giglio 
Bueno. Outras palestras realizadas 
durante a semana enfocaram temas como 
humanização no HC, enfermagem e ética, 
exercício profissional com arte e ciência 
na segurança do paciente, etc.  No dia 19 
de maio, durante todo o dia, foram reali-

zadas atividades preparadas pelas equipes da 
ABEn-SP (regional Campinas) e Departa-
mento de Enfermagem da FCM, durante a 
72ª Semana Brasileira de Enfermagem, cujo 
o tema desse ano foi “Cuidado de Enfer-
magem, Ética e Inovação”. 
   

Dia Mundial da Saúde
Comemorado na Unicamp no dia 7 de 

abril, a data foi marcada por um evento 
organizado pelos Departamentos de Enfer-
magem do HC e Caism, Serviço de Farmácia 
e Seção de Epidemiologia e Infecção Hos-
pitalar do HC. Baseados no tema “Resis-
tência Microbiana e a sua Disseminação Glo-
bal”, proposto pela Organização Mundial da 
Saúde (OMS), os organizadores do evento 
ofertaram aos 350 inscritos palestras e con-
ferência que abordaram os vários aspectos da 
resistência microbiana. Em todas as edições 
anteriores o evento contou com o apoio do 
Grupo Gestor de Benefícios Sociais - GGBS.

ebem apoio do GGBSEventos realizados na área de saúde recebem apoio do GGBS

Detalhe do auditório da 
FCM durante realização do 

Dia Mundial da Saúde

Ao completar sua maioridade em agos-
to próximo, o ProSeres, Programa Institu-
cional de Apoio ao Servidor Estudante, já 
terá contribuído para a conclusão de 
ensino superior para pelo menos 1300 
funcionários. Também já terá atendido 
mais de 480 dependentes de funcio-
nários. E continua sendo um programa 
atual e necessário. Veja no quadro abaixo 
os números do primeiro semestre deste 
ano.

O Programa representa uma forma de 
a Unicamp incentivar seu quadro fun-
cional a avançar no desenvolvimento edu-
cacional. Diversas parcerias com institui-

Um encontro de todos os que pas-
saram pelo Proseres e uma programação 
especial será divulgada em breve.
 Você que foi ou é usuário do Programa 
e quer dar seu depoimento ou sugestão, 
entre em contato com o GGBS ou envie 
seu texto para ggbs@reitoria.unicamp.br

Mais informações no próximo informa-
tivo GGBS. Aguarde! 

Proseres - programa completa 18 anos e continua atual

Atenção inscritos no Proseres

Programação comemora os 18 anos

ções de ensino superior foram firmadas 
nesses anos, visando captar bolsas ou 
descontos diferenciados para trabalha-
dores da Unicamp ou seus dependentes 

Reunião do Conselho 
do Proseres - Detalhe

Fonte: 
GGBS

Primeiro
Semestre

 2011

Em reunião do Conselho Univer-
sitário (CONSU), realizada em 31 de 
maio, foi aprovado o reajuste dos va-
lores do Programa de Auxílio Alimen-
tação (confira tabela ao lado). 

A nova tabela, cujos valores re-
presentam um aumento de 143,5% em 
relação aos valores atuais, abrange 
todos os servidores, incluindo as car-
reiras docentes.

Confira na sequência algumas ori-
entações:

O Sistema Vida Funcional On Line disponi-
bilizará para cada servidor seus respectivos 
valores mensais referente ao Programa de 
Auxílio Alimentação;

Os cartões Ticket foram enviados somente 
para servidores que não recebiam o bene-
fício auxílio alimentação ou cartões desati-
vados (acima de três meses sem movime-
ntação);

Os cartões Ticket foram entregues para as 
Unidades representadas por seus respec-
tivos Assistentes Técnicos, sem nenhum cus-
to, considerando ser a primeira via;

Os servidores receberam um envelope la-
crado contendo o cartão, senha e formu-
lário com instruções de uso e locais de 
utilização do mesmo;

Os servidores que já recebiam o benefício e 
estavam ativos permanecerão com o mesmo 
cartão, para crédito dos novos valores;

Em junho de 2011os valores foram creditados 
no dia 8. A partir de julho de 2011, os valores 
serão creditados no dia 01 de cada mês;

Casos excepcionais de problemas de entrega 
dos cartões deverão ser encaminhados ao 
GGBS;

Servidores que tiverem os cartões perdidos, 
roubados ou inutilizados deverão notificar a 
Ticket através da central de atendimento pelo 
telefone 4004-2233 para o cancelamento do 
mesmo e solicitação da 2º via. Neste caso, 

Auxílio Alimentação agora é para todos 

Antes Agora

Categoria Qtde. Valor Qtde. Valor

Funcionários 300 400,00 305 520,00

Funcionários 900 230,00 1776 300,00

Funcionários 5214 140,00 5545 250,00

Docentes 0 0 1752 250,00

Total de Contemplados 9.473

para receber um novo cartão, o funcio-
nário deverá comparecer ao GGBS, após 
ter notificado a Ticket, e autorizar o des-
conto em folha de pagamento no valor de 
R$ 6,00 referente ao custo, por ser 2ª via;

Servidores que tiverem os cartões blo-
queados por falha no uso das senhas 
deverão contatar a Central de Atendi-
mento através do telefone 40042233 
para solicitação do desbloqueio;

Qualquer outra ocorrência referente à 
utilização do cartão deverá ser tratada 
junto ao GGBS pessoalmente ou pelos 
ramais 14859 ou 14899, ou  acessar o si-
te no endereço www. ticket.com.br.

RECADASTRAMENTO

Está aberto, até 
30 de junho, o pe-
ríodo de recadas-
tramento para o 
segundo semes-

tre/2011 do Proseres. Todos os inscritos 
deverão acessar o site do GGBS 
(www.gr.unicamp.br/ggbs) e fazer o 
recadastramento (utilize o login e senha 
enviados para o seu e-mail à época da 
sua inscrição no Programa).
 Importante: o recadastramento é obri-

gatório e fundamental para você con-
tinuar recebendo ou utilizar os benefícios 
oferecidos pelo Proseres (desconto nas 
mensalidades, xerox, etc.)

Não perca o prazo! 
Para mais informações utilize o  

ramal 14854.
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PARCERIAS GGBS TRAZEM OPORTUNIDADES DIVERSAS DE DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL, HUMANO E QUALIDADE DE VIDA

A Unicamp, através do GGBS disponi-
biliza parcerias diferenciadas com o 
SESC, SESI e SENAC, que garantem con-
dições diferenciadas de custo.
    

SESI 
O interessado paga uma mensalidade 
(custo beneficiário, o mesmo custo para 
quem é trabalhador da indústria) e pode 
utilizar diversos programas das unidades 
do Seici Amoreiras, Santos Dumont, 
Limeira e Piracicaba. As atividades que 
tiverem custo também terão os mesmos 
custos praticados para  beneficiários.   O 
SESI oferece lazer, serviços diversos, cur-
sos de geração de renda, etc. Informe-se.
   

SESC 
A parceria com a Unicamp estabelece um 
custo anual diferenciado e, nesse custo, o 
titular e seus familiares/dependentes le-
gais podem utilizar os espaços de lazer e 
cultura das unidades SESC e também, em 
períodos de baixa temporada, todas as 
colônias de turismo e hotelaria do SESC, 
no território nacional.  
    

SENAC
Através da parceria com o GGBS oferece 
descontos, entre 10% e 20% em todos os 
cursos técnicos, de graduação e pós-
graduação das unidades SENAC de 
Campinas, Limeira e Piracicaba. Também 
há custo diferenciado no Hotel e 
Restaurante de Águas de São Pedro.
    

SENAI 
Recentemente o GGBS se reuniu com 
equipes diretoras do SENAI. Diversas par-
cerias estão sendo viabilizadas. Aguarde e 
envie sugestões. 
     

Mais informações sobre estas parcerias 
encontram-se no site do GGBS. Acesse e 
confira: www.gr.unicamp.br

O GGBS está organizando, dentro da 
parceria com o SESC-Campinas, a divul-
gação e a viabilização da participação, em 
diversas excursões de Turismo Social. 

No final de maio um grupo de funcio-
nários da Dedic, do Restaurante Universitá-
rio e do GGBS esteve, dentro deste progra-
ma de turismo social do SESC, na cidade de 
Brodowski, próxima a Ribeirão Preto, visi-
tando o Museu Portinari e a Catedral de 
Batatais, para conhecer um pouco mais 
sobre a vida e a obra de Cândido Portinari, 
um dos maiores pintores brasileiros. 

Valeu a pena e o GGBS vai estender esse 
tipo de atividade para outros grupos de 
funcionários. Confira abaixo um pouco 
dessa rica experiência e anime-se a parti-
cipar. Faça contato com o GGBS para orga-
nizar sua participação.
     

Instalado na casa onde o grande pintor 
brasileiro Candido Portinari viveu sua 
infância e juventude, o Museu abriga 
importantes obras do artista, objetos 
pessoais, documentos e muitos outros ítens.

O Museu pertence à rede de museus da 
Secretaria de Estado da Cultura e o acervo 
artístico é constituído por pinturas murais, 
nas técnicas de afresco e têmpera, com 

Museu Casa de Portinari

temática predominantemente sacra. Pode-
se considerar a casa propriamente dita 
como acervo, por conter em suas paredes 
pinturas do artista e, paralelamente, por 
apresentar muitas informações sobre a vida 
de Portinari no contexto histórico e social de 
sua época. 

O GGBS em parceria com a Escola 
CNI Idiomas (Unidade Guanabara), 
disponibilizou 40 bolsas de estudo 
integrais (incluindo material didático 
completo) para o curso de Inglês básico, 
com opções de horário aos sábados de 
manhã ou tarde. As bolsas foram dire-
cionadas exclusivamente a dependentes 
legais de funcionários ou docentes 
(Unicamp ou Funcamp), com idade entre 
15 e 20 anos, estudantes ou concluintes 
do ensino médio de escolas da rede 
pública de ensino. A seleção dos con-
templados foi feita através de cadastros 
preenchidos no site do GGBS. 

O Grupo Gestor de Benefícios Sociais 
em parceria com a Escola Mestra de 
Ensino Profissionalizante concedeu 50 
bolsas integrais para o curso “Capacita-
ção para o Primeiro Emprego”. A parce-
ria, que faz parte das ações do PROAF 
(Programa de Autonomia Financeira), é 
coordenado pela área de Serviço Social 
do GGBS. Para Selma Cesário, diretora 
da área, é importante apoiar a esta-
bilidade orçamentária através de inicia-
tivas que garantam independência finan-
ceira. “O projeto foi desenvolvido bus-
cando alternativas para o servidor e sua 
família alcançarem seus objetivos por 
meio da geração de renda , comentou. “

Os selecionados, dependentes legais 
de funcionários da Unicamp com idade 
entre 15 e 20 anos, participaram do curso 
no período de fevereiro a maio de 2011. 
Durante o curso, os alunos tiveram ativi-

Turismo Social – boa indicação na parceria 
SESC para cultura e qualidade de vida

Turismo Social – boa indicação na parceria 
SESC para cultura e qualidade de vida

SESI - SESC - SENAC - SENAI PROGRAMA PRIMEIRO EMPREGO

CURSO DE INGLÊS BÁSICO

CICLO GGBS DE PALESTRAS - PARCERIA COM "PROJETO ARRASTÃO"

Diretores e representantes do Sesi e Senai Campinas, em reunião com o Chefe de Gabinete 
Prof. José Ranali, e equipe do GGBS

Diretores do Sesi e Senai visitam Unicamp e reafirmam interesse em ampliar parceria de benefícios
A Unicamp rece-

beu, através do Chefe 
de Gabinete, profes-
sor José Ranali e equi-
pe do GGBS, visita de 
integrantes da direto-
ria do Sesi e do Senai, 
em Campinas. Na visi-
ta houve reafirmação 
de interesse na manu-
tenção e na amplia-
ção da parceria, já fir-
mada com o Sesi des-
de 2007 e expandir 

também para o Senai, visando dar acesso 
às atividades culturais, desportivas, de 
lazer e de formação continuada destas 
importantes instituições.

A parceria com o Senai Roberto Mange 
(próximo ao Sesi Amoreiras), terá as suas 
ações definidas e "em breve serão divul-
gados espaços de formação continuada e 
qualificação de mão de obra, abertos aos 
funcionários da Unicamp e seus depen-
dentes", disse o diretor da referida unida-
de, Pedro Humberto Contieri Filho.

Mais informações no próximo infor-
mativo. Aguarde!
 
 

Museu Casa de Portinari

dades de informática, administração bá-
sica, departamento comercial e finan-
ceiro, departamento pessoal e recursos 
humanos.

Confira na próxima edição do Infor-
mativo GGBS detalhes da cerimônia de 
formação da turma. 

Numa parceria com o “Projeto Arras-
tão”, uma organização social sem fins 
lucrativos, com atuação nas áreas peda-
gógica, social e cultural, o GGBS ofertou 
a palestra "Como elaborar um orçamento 
familiar para auxiliar nos gastos e geren-
ciamento de dívidas". Realizadas nos dias 
24 e 25 de maio, as apresentações foram 
feitas em locais distintos da Unicamp 
(auditório da AFPU, auditório do HC, 
Limeira e Piracicaba).

O objetivo principal da palestra foi dis-
seminar os conceitos sobre educação 
financeira, para auxiliar os funcionários a 
terem uma vida financeira mais saudável, 
e, consequentemente, melhoria de indica-

dores sociais e qualidade de 
vida. Conceitos esses que 
auxiliam na tomada de deci-
sões, levando o participante 
à maturidade financeira, ou 
seja, a capacidade de adiar 
os desejos em função de fu-
turos benefícios e na mu-
dança de comportamentos 
atuais impulsivos e indeseja-
dos.

O GGBS continuará ofe-
recendo palestras com essa 
temática. Acesse o site do 
GGBS para ficar informado:
ww.gr.unicamp.br/ggs 

Detalhe da palestra realizada no 
auditório da AFPU, em 24/05

PARCERIAS EDUCACIONAIS

O GGBS possui parcerias com diver-
sas escolas de ensino técnico, ensino 
médio, ensino infantil, pré-vestibular, 
etc. Todas oferecem descontos ou 
condições especiais de pagamento.  
Confira abaixo algumas dessas par-
cerias:
   

COLÉGIO DOM BOSCO CAMPINAS
COLÉGIO DOMINIUS 
COLÉGIO FARROUPILHA 
COLÉGIO FRANCISCANO AVE MARIA
COLÉGIO JULIO CHEVALIER
COLÉGIO NAUTAS 
COLÉGIO PAES JUNIOR
COLÉGIO PROGRESSO (Metrocamp)
CURSO E COLÉGIO INTEGRAL 
ESCOLA ALETHEIA
ESCOLA ÁPICE  
ESCOLA MISERICÓRDIA 
LICEU SALESIANO NOSSA SENHORA AUXILIADORA
NOVO ANGLO CAMPINAS / VINHEDO
    

Ensino Técnico

COLÉGIO SHALON 
COLÉGIO TÉCNICO EDUCACIONAL VISÃO 
COLÉGIO NOVO EVOLUÇÃO 
ATRIUN ESCOLA TECNICA
ESCOLA GLOBAL DE EDUCAçãO PROFISSIONAL
ISI

CURSO E COLÉGIO INTEGRAL 
ESCOLA ÁPICE 
NOVO ANGLO CAMPINAS / VINHEDO 
OBJETIVO CAMPINAS
    

Ensino fundmental e médio (1º a 9º ano)

     

Ensino Técnico Preparatório Vestibular

Visite o site do GGBS e confira mais 
informações sobre essas parcerias 
www.gr.unicamp.br/ggs
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A Unicamp, através do GGBS disponi-
biliza parcerias diferenciadas com o 
SESC, SESI e SENAC, que garantem con-
dições diferenciadas de custo.
    

SESI 
O interessado paga uma mensalidade 
(custo beneficiário, o mesmo custo para 
quem é trabalhador da indústria) e pode 
utilizar diversos programas das unidades 
do Seici Amoreiras, Santos Dumont, 
Limeira e Piracicaba. As atividades que 
tiverem custo também terão os mesmos 
custos praticados para  beneficiários.   O 
SESI oferece lazer, serviços diversos, cur-
sos de geração de renda, etc. Informe-se.
   

SESC 
A parceria com a Unicamp estabelece um 
custo anual diferenciado e, nesse custo, o 
titular e seus familiares/dependentes le-
gais podem utilizar os espaços de lazer e 
cultura das unidades SESC e também, em 
períodos de baixa temporada, todas as 
colônias de turismo e hotelaria do SESC, 
no território nacional.  
    

SENAC
Através da parceria com o GGBS oferece 
descontos, entre 10% e 20% em todos os 
cursos técnicos, de graduação e pós-
graduação das unidades SENAC de 
Campinas, Limeira e Piracicaba. Também 
há custo diferenciado no Hotel e 
Restaurante de Águas de São Pedro.
    

SENAI 
Recentemente o GGBS se reuniu com 
equipes diretoras do SENAI. Diversas par-
cerias estão sendo viabilizadas. Aguarde e 
envie sugestões. 
     

Mais informações sobre estas parcerias 
encontram-se no site do GGBS. Acesse e 
confira: www.gr.unicamp.br

O GGBS está organizando, dentro da 
parceria com o SESC-Campinas, a divul-
gação e a viabilização da participação, em 
diversas excursões de Turismo Social. 

No final de maio um grupo de funcio-
nários da Dedic, do Restaurante Universitá-
rio e do GGBS esteve, dentro deste progra-
ma de turismo social do SESC, na cidade de 
Brodowski, próxima a Ribeirão Preto, visi-
tando o Museu Portinari e a Catedral de 
Batatais, para conhecer um pouco mais 
sobre a vida e a obra de Cândido Portinari, 
um dos maiores pintores brasileiros. 

Valeu a pena e o GGBS vai estender esse 
tipo de atividade para outros grupos de 
funcionários. Confira abaixo um pouco 
dessa rica experiência e anime-se a parti-
cipar. Faça contato com o GGBS para orga-
nizar sua participação.
     

Instalado na casa onde o grande pintor 
brasileiro Candido Portinari viveu sua 
infância e juventude, o Museu abriga 
importantes obras do artista, objetos 
pessoais, documentos e muitos outros ítens.

O Museu pertence à rede de museus da 
Secretaria de Estado da Cultura e o acervo 
artístico é constituído por pinturas murais, 
nas técnicas de afresco e têmpera, com 
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temática predominantemente sacra. Pode-
se considerar a casa propriamente dita 
como acervo, por conter em suas paredes 
pinturas do artista e, paralelamente, por 
apresentar muitas informações sobre a vida 
de Portinari no contexto histórico e social de 
sua época. 

O GGBS em parceria com a Escola 
CNI Idiomas (Unidade Guanabara), 
disponibilizou 40 bolsas de estudo 
integrais (incluindo material didático 
completo) para o curso de Inglês básico, 
com opções de horário aos sábados de 
manhã ou tarde. As bolsas foram dire-
cionadas exclusivamente a dependentes 
legais de funcionários ou docentes 
(Unicamp ou Funcamp), com idade entre 
15 e 20 anos, estudantes ou concluintes 
do ensino médio de escolas da rede 
pública de ensino. A seleção dos con-
templados foi feita através de cadastros 
preenchidos no site do GGBS. 

O Grupo Gestor de Benefícios Sociais 
em parceria com a Escola Mestra de 
Ensino Profissionalizante concedeu 50 
bolsas integrais para o curso “Capacita-
ção para o Primeiro Emprego”. A parce-
ria, que faz parte das ações do PROAF 
(Programa de Autonomia Financeira), é 
coordenado pela área de Serviço Social 
do GGBS. Para Selma Cesário, diretora 
da área, é importante apoiar a esta-
bilidade orçamentária através de inicia-
tivas que garantam independência finan-
ceira. “O projeto foi desenvolvido bus-
cando alternativas para o servidor e sua 
família alcançarem seus objetivos por 
meio da geração de renda , comentou. “

Os selecionados, dependentes legais 
de funcionários da Unicamp com idade 
entre 15 e 20 anos, participaram do curso 
no período de fevereiro a maio de 2011. 
Durante o curso, os alunos tiveram ativi-

Turismo Social – boa indicação na parceria 
SESC para cultura e qualidade de vida
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CURSO DE INGLÊS BÁSICO

CICLO GGBS DE PALESTRAS - PARCERIA COM "PROJETO ARRASTÃO"

Diretores e representantes do Sesi e Senai Campinas, em reunião com o Chefe de Gabinete 
Prof. José Ranali, e equipe do GGBS

Diretores do Sesi e Senai visitam Unicamp e reafirmam interesse em ampliar parceria de benefícios
A Unicamp rece-

beu, através do Chefe 
de Gabinete, profes-
sor José Ranali e equi-
pe do GGBS, visita de 
integrantes da direto-
ria do Sesi e do Senai, 
em Campinas. Na visi-
ta houve reafirmação 
de interesse na manu-
tenção e na amplia-
ção da parceria, já fir-
mada com o Sesi des-
de 2007 e expandir 

também para o Senai, visando dar acesso 
às atividades culturais, desportivas, de 
lazer e de formação continuada destas 
importantes instituições.

A parceria com o Senai Roberto Mange 
(próximo ao Sesi Amoreiras), terá as suas 
ações definidas e "em breve serão divul-
gados espaços de formação continuada e 
qualificação de mão de obra, abertos aos 
funcionários da Unicamp e seus depen-
dentes", disse o diretor da referida unida-
de, Pedro Humberto Contieri Filho.

Mais informações no próximo infor-
mativo. Aguarde!
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dades de informática, administração bá-
sica, departamento comercial e finan-
ceiro, departamento pessoal e recursos 
humanos.

Confira na próxima edição do Infor-
mativo GGBS detalhes da cerimônia de 
formação da turma. 

Numa parceria com o “Projeto Arras-
tão”, uma organização social sem fins 
lucrativos, com atuação nas áreas peda-
gógica, social e cultural, o GGBS ofertou 
a palestra "Como elaborar um orçamento 
familiar para auxiliar nos gastos e geren-
ciamento de dívidas". Realizadas nos dias 
24 e 25 de maio, as apresentações foram 
feitas em locais distintos da Unicamp 
(auditório da AFPU, auditório do HC, 
Limeira e Piracicaba).

O objetivo principal da palestra foi dis-
seminar os conceitos sobre educação 
financeira, para auxiliar os funcionários a 
terem uma vida financeira mais saudável, 
e, consequentemente, melhoria de indica-

dores sociais e qualidade de 
vida. Conceitos esses que 
auxiliam na tomada de deci-
sões, levando o participante 
à maturidade financeira, ou 
seja, a capacidade de adiar 
os desejos em função de fu-
turos benefícios e na mu-
dança de comportamentos 
atuais impulsivos e indeseja-
dos.

O GGBS continuará ofe-
recendo palestras com essa 
temática. Acesse o site do 
GGBS para ficar informado:
ww.gr.unicamp.br/ggs 

Detalhe da palestra realizada no 
auditório da AFPU, em 24/05

PARCERIAS EDUCACIONAIS

O GGBS possui parcerias com diver-
sas escolas de ensino técnico, ensino 
médio, ensino infantil, pré-vestibular, 
etc. Todas oferecem descontos ou 
condições especiais de pagamento.  
Confira abaixo algumas dessas par-
cerias:
   

COLÉGIO DOM BOSCO CAMPINAS
COLÉGIO DOMINIUS 
COLÉGIO FARROUPILHA 
COLÉGIO FRANCISCANO AVE MARIA
COLÉGIO JULIO CHEVALIER
COLÉGIO NAUTAS 
COLÉGIO PAES JUNIOR
COLÉGIO PROGRESSO (Metrocamp)
CURSO E COLÉGIO INTEGRAL 
ESCOLA ALETHEIA
ESCOLA ÁPICE  
ESCOLA MISERICÓRDIA 
LICEU SALESIANO NOSSA SENHORA AUXILIADORA
NOVO ANGLO CAMPINAS / VINHEDO
    

Ensino Técnico

COLÉGIO SHALON 
COLÉGIO TÉCNICO EDUCACIONAL VISÃO 
COLÉGIO NOVO EVOLUÇÃO 
ATRIUN ESCOLA TECNICA
ESCOLA GLOBAL DE EDUCAçãO PROFISSIONAL
ISI

CURSO E COLÉGIO INTEGRAL 
ESCOLA ÁPICE 
NOVO ANGLO CAMPINAS / VINHEDO 
OBJETIVO CAMPINAS
    

Ensino fundmental e médio (1º a 9º ano)

     

Ensino Técnico Preparatório Vestibular

Visite o site do GGBS e confira mais 
informações sobre essas parcerias 
www.gr.unicamp.br/ggs
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Apoio Institu
cional

BENEFÍCIO

Fique Atento!

Ação Institu
cional

     Endividamento descontrolado é 
fator relevante de perda da qualidade de 
vida. Precisa ser evitado com ações 
preventivas e, se já estiver instalado, pre-
cisa ser revertido. Isso tem um custo, e 
começa pela vontade de superar o endivi-
damento e, principalmente, muita disci-
plina. 

O GGBS, conforme mostramos nesta 
edição, através da parceria com o Projeto 
Arrastão (veja página 5), novamente rea-
lizou encontros para orientação finan-
ceira, incluindo as unidades de 
Piracicaba e Limeira. Nas pa-
lestras foram abordados as-
pectos quanto à gestão finan-
ceira pessoal e familiar.  É uma 
forma de disponibilizarmos 
ferramentas para que os par-
ticipantes possam cuidar mais 
atentamente de suas finanças, 
evitando assim o endivida-
mento descontrolado e até o 
uso de empréstimos bancários 
que, em qualquer situação, traz taxas de 
juros altas, algumas muito altas. 

No próximo semestre outros encontros 
ocorrerão, um deles voltado para o pes-
soal do período noturno da área de saú-
de. Esses encontros são gratuitos e estão 
abertos a todos os funcionários e docentes 
que queiram reavaliar as formas e meto-
dologias de gerenciamento de suas finan-
ças, na busca de soluções e manutenção 
da qualidade de vida. 

Fique atento. Participe!   

Sobre dívidas e crédito consignado

Crédito Consignado
      

É um recurso bastante utilizado, nor-
matizado através de Medida Provisória, 
Decreto Estadual e, na Unicamp, nor-
matizado por Resolução interna. 

Pela garantia do desconto em folha, 
tem taxas de juros menores. Mas, 
mesmo assim, ainda requer cuidados. 
Confira algumas recomendações  que 
o GGBS faz, decorrentes do contínuo 

acompanhamento deste 
segmento:
- Somente utilize o crédito 
consignado quando não 
houver outra alternativa - 
verifique, por exemplo,  
antes de fazer um em-
préstimo para pagar outra 
dívida, se esta não pode 
ser renegociada em condi-
ções mais adequadas. 

Verifique também na sua família se a 
prestação de um serviço, por algum 
membro do seu núcleo familiar, não 
permite evitar esse endividamento.
- Nunca troque uma dívida com taxa 
menor por outra de taxa maior. Vale a 
pena fazer um consignado se isso per-
mitir se livrar de dívidas de cartão de 
crédito - totalmente abusivas - ou de 
cheque especial - altíssimas. 
- Verifique se a taxa informada pelo 
banco é a taxa praticada. Consulte o 

simulador no site do GGBS ou procure 
alguém bom de cálculo para ajudá-lo a 
conferir. Também não aceite as chama-
das vendas casadas, aquelas em que o 
banco, de forma sutil ou aberta, obriga 
você a adquirir outro produto de forma 
condicionada para liberar o consigna-
do, que já possui suas garantias.    
- Não aceite abordagens indevidas, ca-
sos de promotores que, em nome dos 
bancos conveniados, ligam em seu lo-
cal de trabalho e fazem propostas. O 
GGBS reitera sempre aos bancos par-
ceiros sobre esta questão.
- Em caso de migração da dívida para 
outro banco, exija que o contrato em 
transferência seja totalmente quitado no 
banco anterior. Pegue seus compro-
vantes e só autorize a efetivação da no-
va operação depois de verificadas todas 
as questões de sua garantia.
- Os bancos são obrigados, por lei, a 
fornecer o saldo devedor de imediato 
ou em curto prazo. Muitos bancos são 
propositadamente morosos. Informe ao 
GGBS se isso ocorrer. 

Conscientização

e disciplina são 

fundamentais 

para evitar o 

endividamento

Semana de Enfermagem
Pelo segundo ano consecutivo o GGBS 

apóia a Semana de Enfermagem realiza-
da no HC Unicamp. A edição deste ano, 
realizada no período de 12 a 20 de maio, 
esteve repleta de atividades preparadas 
pelos Departamentos de Enfermagem do 
HC e FCM.  Logo após a abertura do 
evento, que contou com a presença de re-
presentantes do HC, FCM, ABEn (Associa-
ção Brasileira de Enfermagem) e COREN-
SP (Conselho Regional de Enfermagem), 
aconteceu a mesa redonda “Cuidado de 
Enfermagem, Ética e Inovação”, coorde-
nada pela diretora do Departamento de 
Enfermagem - HC Flora Marta Giglio 
Bueno. Outras palestras realizadas 
durante a semana enfocaram temas como 
humanização no HC, enfermagem e ética, 
exercício profissional com arte e ciência 
na segurança do paciente, etc.  No dia 19 
de maio, durante todo o dia, foram reali-

zadas atividades preparadas pelas equipes da 
ABEn-SP (regional Campinas) e Departa-
mento de Enfermagem da FCM, durante a 
72ª Semana Brasileira de Enfermagem, cujo 
o tema desse ano foi “Cuidado de Enfer-
magem, Ética e Inovação”. 
   

Dia Mundial da Saúde
Comemorado na Unicamp no dia 7 de 

abril, a data foi marcada por um evento 
organizado pelos Departamentos de Enfer-
magem do HC e Caism, Serviço de Farmácia 
e Seção de Epidemiologia e Infecção Hos-
pitalar do HC. Baseados no tema “Resis-
tência Microbiana e a sua Disseminação Glo-
bal”, proposto pela Organização Mundial da 
Saúde (OMS), os organizadores do evento 
ofertaram aos 350 inscritos palestras e con-
ferência que abordaram os vários aspectos da 
resistência microbiana. Em todas as edições 
anteriores o evento contou com o apoio do 
Grupo Gestor de Benefícios Sociais - GGBS.

ebem apoio do GGBSEventos realizados na área de saúde recebem apoio do GGBS

Detalhe do auditório da 
FCM durante realização do 

Dia Mundial da Saúde

Ao completar sua maioridade em agos-
to próximo, o ProSeres, Programa Institu-
cional de Apoio ao Servidor Estudante, já 
terá contribuído para a conclusão de 
ensino superior para pelo menos 1300 
funcionários. Também já terá atendido 
mais de 480 dependentes de funcio-
nários. E continua sendo um programa 
atual e necessário. Veja no quadro abaixo 
os números do primeiro semestre deste 
ano.

O Programa representa uma forma de 
a Unicamp incentivar seu quadro fun-
cional a avançar no desenvolvimento edu-
cacional. Diversas parcerias com institui-

Um encontro de todos os que pas-
saram pelo Proseres e uma programação 
especial será divulgada em breve.
 Você que foi ou é usuário do Programa 
e quer dar seu depoimento ou sugestão, 
entre em contato com o GGBS ou envie 
seu texto para ggbs@reitoria.unicamp.br

Mais informações no próximo informa-
tivo GGBS. Aguarde! 

Proseres - programa completa 18 anos e continua atual

Atenção inscritos no Proseres

Programação comemora os 18 anos

ções de ensino superior foram firmadas 
nesses anos, visando captar bolsas ou 
descontos diferenciados para trabalha-
dores da Unicamp ou seus dependentes 

Reunião do Conselho 
do Proseres - Detalhe

Fonte: 
GGBS

Primeiro
Semestre

 2011

Em reunião do Conselho Univer-
sitário (CONSU), realizada em 31 de 
maio, foi aprovado o reajuste dos va-
lores do Programa de Auxílio Alimen-
tação (confira tabela ao lado). 

A nova tabela, cujos valores re-
presentam um aumento de 143,5% em 
relação aos valores atuais, abrange 
todos os servidores, incluindo as car-
reiras docentes.

Confira na sequência algumas ori-
entações:

O Sistema Vida Funcional On Line disponi-
bilizará para cada servidor seus respectivos 
valores mensais referente ao Programa de 
Auxílio Alimentação;

Os cartões Ticket foram enviados somente 
para servidores que não recebiam o bene-
fício auxílio alimentação ou cartões desati-
vados (acima de três meses sem movime-
ntação);

Os cartões Ticket foram entregues para as 
Unidades representadas por seus respec-
tivos Assistentes Técnicos, sem nenhum cus-
to, considerando ser a primeira via;

Os servidores receberam um envelope la-
crado contendo o cartão, senha e formu-
lário com instruções de uso e locais de 
utilização do mesmo;

Os servidores que já recebiam o benefício e 
estavam ativos permanecerão com o mesmo 
cartão, para crédito dos novos valores;

Em junho de 2011os valores foram creditados 
no dia 8. A partir de julho de 2011, os valores 
serão creditados no dia 01 de cada mês;

Casos excepcionais de problemas de entrega 
dos cartões deverão ser encaminhados ao 
GGBS;

Servidores que tiverem os cartões perdidos, 
roubados ou inutilizados deverão notificar a 
Ticket através da central de atendimento pelo 
telefone 4004-2233 para o cancelamento do 
mesmo e solicitação da 2º via. Neste caso, 

Auxílio Alimentação agora é para todos 

Antes Agora

Categoria Qtde. Valor Qtde. Valor

Funcionários 300 400,00 305 520,00

Funcionários 900 230,00 1776 300,00

Funcionários 5214 140,00 5545 250,00

Docentes 0 0 1752 250,00

Total de Contemplados 9.473

para receber um novo cartão, o funcio-
nário deverá comparecer ao GGBS, após 
ter notificado a Ticket, e autorizar o des-
conto em folha de pagamento no valor de 
R$ 6,00 referente ao custo, por ser 2ª via;

Servidores que tiverem os cartões blo-
queados por falha no uso das senhas 
deverão contatar a Central de Atendi-
mento através do telefone 40042233 
para solicitação do desbloqueio;

Qualquer outra ocorrência referente à 
utilização do cartão deverá ser tratada 
junto ao GGBS pessoalmente ou pelos 
ramais 14859 ou 14899, ou  acessar o si-
te no endereço www. ticket.com.br.

RECADASTRAMENTO

Está aberto, até 
30 de junho, o pe-
ríodo de recadas-
tramento para o 
segundo semes-

tre/2011 do Proseres. Todos os inscritos 
deverão acessar o site do GGBS 
(www.gr.unicamp.br/ggbs) e fazer o 
recadastramento (utilize o login e senha 
enviados para o seu e-mail à época da 
sua inscrição no Programa).
 Importante: o recadastramento é obri-

gatório e fundamental para você con-
tinuar recebendo ou utilizar os benefícios 
oferecidos pelo Proseres (desconto nas 
mensalidades, xerox, etc.)

Não perca o prazo! 
Para mais informações utilize o  

ramal 14854.
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Reencontro de "ex-menores" indica organização 
do segundo volume do livro de memórias

Reencontro de "ex-menores" indica organização 
do segundo volume do livro de memórias

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

Novamente houve muita emoção, em 
25 de maio, no auditório DGA/AFPU, 
com um novo encontro dos profissionais 
que aqui ingressaram como patrulheiros, 
guardinhas ou mensageiros. O ponto alto 
do encontro foi a exibição de um vídeo 
com resumo do evento ocorrido em 
dezembro passado, quando se deu o 
lançamento do livro "Faço parte desta 
história", que contém 88 depoimentos 
desses profissionais da Unicamp, que 
desde meados da década de 1960, aqui 
ingressaram na adolescência e percor-
reram uma trajetória de desenvolvimento 
profissional, educacional e humano, e 
hoje são profissionais atuantes na 
Universidade.   O livro contém ainda de-
poimentos de autoridades da Unicamp 
que acompanharam essa rica trajetória, 
além de textos das Sras. Maria Angélica 
Barreto Pyles, digna representante e 
fundadora do CAMPC - Círculo dos Ami-
gos do Menor Patrulheiro de Campinas, e 
Maria Helena Novais Rodrigues, atual 
presidente da AEDHA, Associação de 
Educação do Homem de Amanhã, tam-
bém filha do ilustre Ruy Rodrigues, funda-
dor da entidade. O livro está disponível 
em todas as bibliotecas da Unicamp e em 
todas as bibliotecas municipais de Cam-
pinas. Cada profissional que pertence a 
esse segmento - ingressante na Unicamp 
sendo menor - tem direito a um exemplar 
do livro. Caso você ainda não adquiriu o 
seu, procure o GGBS. 
      

Continuidade
        

No encontro também foram discutidos 
vários assuntos pertinentes à continuidade 
do projeto, dentre eles:

- Solicitação à Reitoria que, através do 
GGBS, haja o segundo volume do livro, 
como um registro em perspectiva da 
Unicamp em seus 45 anos, a serem 
completados em outubro/2012. 

- Apoio à continuidade da Comissão 
(Isabel - DGRH/DEDIC, Luciana - FE, 
Luzia - Inova, Aguinaldo - FEM, Rodrigues 

EDITORIAL
ESPECIA

L

– GGBS, Claudir - Cepagri, Jessé HC-
GGBS e Edison - GGBS),  que organizou, 
com apoio de trabalho fotográfico e de 
imagens do Celso Palermo (IA) e con-
tribuições da Alice Cruz (Ascom), o pri-
meiro volume que foi ampliado pelo 
Américo (RTV) e Silvia (Limeira). 

- Organização, a partir da Comissão 
Organizadora, de uma programação in-
terna e externa que dê continuidade à 
aproximação e integração desse segmen-
to de profissionais. 
    

Convite
           

Se você funcionário, se enquadra no 
perfil (ex-menor trabalhador da Unicamp 
e hoje profissional da mesma), participe 
dos nossos encontros e atividades. Dê 
sugestões, idéias etc. Entre em contato 
com o GGBS ou com os participantes da 
Comissão Organizadora. Participe!

Vem aí o "Férias no Museu" - Edição InvernoVem aí o "Férias no Museu" - Edição Inverno
Lazer e

 Cultu
ra

Férias no Museu: espaço para diversão, conhecimento e 
confraternização. Detalhe da turma de julho/2010.

Férias no Museu: espaço para diversão, conhecimento e 
confraternização. Detalhe da turma de julho/2010.

Iniciado em 2008, o projeto “Férias no Museu”, uma parceria do GGBS com o 
Museu Exploratório de Ciências da Unicamp, acontece sempre durante o período 
de férias escolares e permite que filhos dos funcionários Unicamp/Funcamp 
passem momentos agradáveis e explorem, de forma prazerosa, temas referentes 
à ciência, tecnologia, cultura, qualidade de vida, meio ambiente e responsabili-
dade social. A cada edição, novas temáticas são exploradas, sempre com 
novidades e atividades que instigam a curiosidade e o prazer pelo conhecimento. 
Em julho próximo, novas turmas participarão do evento. As inscrições começam 
em breve. Fique atento! Para obter mais informações (edições anteriores, período 
de inscrições, etc.), acesse o site do GGBS (www.gr.unicamp.br/ggbs).

INCENTIVO

O GGBS, em parceria com o Fundo de 
Solidariedade e Desenvolvimento Social e 
Cultural do Estado de São Paulo, está 
promovendo a Campanha do Agasalho 
2011 na Unicamp. O tema proposto para 
esse ano é "Roupa boa, a gente doa" e 
conta com o apoio da apresentadora 
Hebe Camargo.

O período de arrecadação na 
Unicamp vai até 30 de junho. Mais 
informações poderão ser obtidas pelo 
ramal 14859, com Helena (GGBS). 

Campanha do Agasalho
 Unicamp - 2011

Campanha do Agasalho
 Unicamp - 2011

Nota de FalecimentoNota de Falecimento

Locais de
 arrecadação

CAISM

DGRH

FEF 

GR

HC

NEPO 

Doações até 
30 de junho
COLABORE!

Em breve será realidade o 1º Con-
gresso dos Profissionais das Universidades 
Públicas Estaduais Paulistas, o CONPUESP, 
que tem como proposta integrar pro-
fissionais da Unicamp, USP e Unesp, para 
mostra da produção e da participação 
dos funcionários técnicos, administrativos, 
operacionais, pesquisadores e diversos 
outros perfis profissionais que constituem 
um rico quadro, parte de três grandes 
instituições paulistas, de amplo reconhe-
cimento nacional e internacional, que 
respondem por parte significativa da pro-
dução científica do Brasil. 

A iniciativa pioneira de organizar en-
contro deste porte ganhou força decisiva 
na última edição do SIMTEC - Simpósio 
dos Profissionais da Unicamp, em 2010. 
O evento da Unicamp teve início em 
1997, foi retomado em 2008 e teve outra 
edição já em 2010 como forma de conso-
lidá-lo e inseri-lo efetivamente na agenda 
institucional da Universidade. A próxima 
edição acontece em 2012. O SIMTEC, 
evento institucional por natureza, nasceu 
do posicionamento de funcionários da 
Unicamp que, entendendo-se como parte 
do esforço institucional na busca da exce-
lência e da inovação, que sempre pau-
taram a Unicamp, entendeu como impor-
tante mostrar para a comunidade interna, 
as formas como se dá essa participação. 

O SIMTEC tem cumprido, sempre com 
avanços, essa Missão, desde o seu início, 
quando o professor José Tadeu Jorge, 
idealizador do evento, exerceu a função 
de Pró-Reitor de Desenvolvimento Univer-
sitário. Agora, na gestão do professor Fer-
nando Costa, que além de respaldar o 
evento na Unicamp e de já ter designado a 
Comissão Organizadora da quarta edi-
ção do SIMTEC, no cargo de Presidente 
do Cruesp - Conselho de Reitores, 
designou grupo composto por membros 
da Unicamp, , que está 
organizando o 1º Conpuesp. 

Inspirado pelo SIMTEC, o Conpuesp se 
pauta por uma a proposta de ser um 
espaço de participação profissional, com 
palestras e atividades de atualização e de 
reafirmação de princípios e conceitos.  
Todos os profissionais da Unicamp estão 
convidados para, junto com nossos pares 
da Unesp e da USP, a darem ao Congres-
so, com sua participação profissional, a 
viabilização prática que se espera de um 
evento representativo de profissionais al-
tamente qualificados.  

USP e Unesp

Do Simtec ao Conpuesp

Instituto de Artes premia funcionários que são destaques em 2010

Unicamp institui prêmio de incentivo
para funcionários da carreira Paepe

A idéia do Prêmio surgiu em 2008, da 
conversa entre a Assistência da Unidade e 
a Diretoria de Serviços, entendendo que 
seria uma boa estratégia analisar os fun-
cionários com objetivo de premiar aqueles 
com atuações positivas, ao invés de punir 
os que apresentassem baixo rendimento 
em suas atividades cotidianas. Uma ação 
deste tipo poderia incentivar os demais, 
além de proporcionar uma melhora no 
clima organizacional, incentivando a per-
manente busca da excelência no desen-
volvimento das atividades do Instituto de 
Artes.

Obtendo o apoio da Diretora, profes-
sora Sara Lopes, em março de 2009 foi 
editada a Portaria Interna que instituiu a 
premiação, que chega à sua quarta edi-
ção. O Prêmio é distribuído anualmente 
entre os três funcionários não docentes 

 ativos e integrantes do 
quadro da Unidade. A votação ocorre 
sempre nos meses de março e abril. Na 

mais votados,

Com o objetivo de incentivar e dar visi-
bilidade às iniciativas e projetos bem-
sucedidos de servidores técnicos e admi-
nistrativos de todas as unidades e órgãos 
da Universidade, o reitor Fernando Costa, 
através da Deliberão CAD-A-02/2011, 
criou o Prêmio Funcionário do Ano, que 
recompensará anualmente mais de 35 

escolha são consideradas as habilidades 
profissionais e pessoais do funcionário.
Os três mais bem votados recebem do 
Instituto de Artes uma Placa de Home-
nagem e premiação em dinheiro.

Da esquerda para direita: as funcionárias premiadas na edição 2010 -  
Maria Aparecida Pedron (Secretaria da Direção) e Luciana Galuchino 
(Coordenadoria de Graduação), a diretora associada do IA Maria de 

Fátima Moretti Couto, a diretora do Instituto de Artes Sara Lopes, e o 
funcionário, também premiado na edição de 2010, José Antonio Corrrea, 

do Departamento de Artes Plásticas.
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servidores que atuam na carreira dos Pro-
fissionais de Apoio ao Ensino, Pesquisa e 
Extensão - PAEPE.

O calendário para a premiação no ano 
de 2011 será elaborado pela administra-
ção da Unicamp e amplamente divulga-
do. As inscrições serão gratuitas e abertas 
a todos os interessados. Fique atento!

A pedidos, comunicamos o falecimento da Psicóloga 
Margareth Brigante, ocorrido no dia 28 de maio de 
2011. Seus colegas e amigos da Unicamp manifes-
taram forte pesar. Margareth, durante anos contribuiu 
conosco nas áreas do CECI, HC, CAISM e DGRH, e 
sempre marcou sua presença pela sua fraternidade, 
disposta a ajudar no que fosse preciso. Profissio-
nalismo,  amor e alegria pautaram suas ações nesta 
universidade.
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Em pé (da esq. p/ dir.): Nadir Camacho (FE), Roberto  Castro 

(IFGW), Júlio Luiz (Gastrocentro), Carlos (FEF,  Iniciação Científica 

LABEX), Da Silva (aposentado -  Funcamp), Jacy (CCUEC). 

Agachados (da esq. p/ dir):  José Antunes (CCS), José Carlos (IEL), 

Clóvis Tristão  (Feagri) e Silenício (ex-cantina da FEF).

Em pé (da esq. p/ dir.): Nadir Camacho (FE), Roberto  Castro 

(IFGW), Júlio Luiz (Gastrocentro), Carlos (FEF,  Iniciação Científica 

LABEX), Da Silva (aposentado -  Funcamp), Jacy (CCUEC). 

Agachados (da esq. p/ dir):  José Antunes (CCS), José Carlos (IEL), 

Clóvis Tristão  (Feagri) e Silenício (ex-cantina da FEF).

A Equipe Unicamp de corridas, um 
projeto com parceria entre o GGBS e o 
Labex (Laboratório de Bioquímica do 
Exercício) do Instituto de Biologia, está 
participando de várias corridas e obten-
do ótimos resultados.

Recentemente a Equipe participou do 
Campeonato Mercosul de Atletismo 
Master, realizado nos dias 13, 14 e 15 
de maio, em Porto Alegre – RS.

Nove atletas da Equipe Labex-GGBS, 
com idade acima de 35 anos, par-
ticiparam das provas de 5.000m e 
10.000m, em pista. Na competição es-
tiveram presentes delegações da 
Venezuela, Argentina, Uruguai, Chile e 
Paraguai. O Brasil, além da Equipe 

GGBS/Labex, foi representado por atletas 
de várias regiões do País.

Nossa Equipe obteve excelentes resul-
tados.  Das 18 medalhas em disputa, nos-
sos atletas conquistaram oito: 3 ouros, 1 
prata e 4 bronzes. Um resultado fantástico, 
sem contar que todos melhoraram signifi-
cativamente seus resultados pessoais.

Em outubro, a Equipe Labex/GGBS par-
ticipará do Campeonato Brasileiro em Ma-
naus - PA. Desejamos sorte e excelentes re-
sultados à Equipe. 

Confira a classificação e o resultado 
final do Campeonado Mercosul de Atle-
tismo Master no site da ABRAM – Asso-
ciação Brasileira de Atlestismo Master. 
Acesse: http://abrambrasil.com/gp%20master.txt

Nadir Camacho (FE), da Equipe Labex/GGBS, primeira colocada 

na sua categoria, no topo do pódio com sua medalha de ouro 
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CONPUESP

Uma comissão , designada 
pelo Reitor Fernando Costa, em sua gestão 
como Presidente do Cruesp – Conselho dos 
Reitores das Universidades Públicas Pau-
listas, está dedicando-se a organizar um 
evento histórico, o 1º. Congresso de Profis-
sionais das Universidades Estaduais Públ-
icas Paulistas. Você colega da Unicamp, da 
Usp e da Unesp, será o personagem mais 
importante deste evento inédito. 

Aguarde mais informações no próximo 
informativo GGBS.  

(veja ao lado)

Grupo Gestor de Benefícios Sociais 
Boletim Informativo Nº 33 
Junho/2011
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Palestrante

Dra. Tâmara Maria Nier
Médica do grupo de Hipertensão

 Arterial  e supervisora clínica 
do CECOM

www.gr.unicamp.br/ggbs

Inscrições abertas 
no site do GGBS

www.gr.unicamp.br/ggbs

Hipertensão: O quê é? Quais os riscos? 
O quê fazer para tratar?
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O quê fazer para tratar?

Ciclo GGBS de Palestras, oferece:

16 de junho, 

das 14 às 16:30, 
auditório I - AFPU

Edison Cardoso Lins (Unicamp) 
Paulo César Brito (UNESP) 
Luciana Ielo de Campos Zendron (USP)
                       

Airton Lourenço - UNICAMP
Cláudio Possani - USP
Elisa Muto - UNESP
Gildenir Carolino Santos - UNICAMP
José Rodrigues de Oliveira - UNICAMP
Luiz Barco - USP
Maria Cristina de Lourdes Guarnieri - USP
Maira Dal Corso Ribeiro - UNESP
Maria de Lourdes Medeiros de Souza - USP
Paulo Villela Santos Júnior - UNESP
Sarah de Oliveira Nogueira Fernandes - UNESP
Soraya Brites Loureiro Raspantini - USP
Vera Regina Toledo de Camargo - UNICAMP

COORDENAÇÃO

COMISSÃO
ORGANIZADORA

Evento acontece em outubro/2011,

no Memorial da América Latina,

em São Paulo
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