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Evento gratuito aberto à 
participação dos profissionais 

da Unicamp, Unesp e USP.
Faça já sua inscrição!

A Comissão Organizadora do 
livro convida você, ex-menor 
trabalhador da Universiade, 

hoje funcionário, a participar.
Não fique de fora!
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CONPUESP
Congresso de Profissionais das Universidades Estaduais de São Paulo

25 de outubro 

13h00 – 17h00 Credenciamento 

 13h00 – 14h00 Visita monitorada às dependências do 
Memorial da América Latina

15h00 – 17h00 Exposição dos painéis - Corredor 
do andar superior 

17h00 – 18h00 Intervalo para o café - Hall

 18h0019h00 Cerimônia Solene - Auditório 

19h00 – 20h00 Apresentação cultural 

20h0021h 00 Coquetel - Hall 

26 de outubro 

08h30 – 09h30 Exposição de Painéis - 
Corredor superior

 09h30 – 11h00 Casos de Sucesso (USP, 
UNICAMP, UNESP) - Auditório

11h00 – 11h30 Intervalo para o café

11h30 – 12h30 Palestra “A diferença 
entre ter fama e ter sucesso” – com o 
ator Eduardo Martini - Auditório 

12h30 – 14h30 Almoço

14h30 – 16h00 Palestra “Você é do 
tamanho dos seus sonhos”, com César 
Souza - Auditório 

16h00 – 16h30 Considerações finais e 
encerramento /  Premiação - Auditório 

- Hall 

 

ProgramaçãoProgramação

Depois dos sucessos das iniciativas das edições dos 
Simpósios dos Profissionais da Unicamp (Simtecs), em 
especial do último realizado em 2010 com 1.762 inscritos, 
surgiu a ideia de promover um encontro maior e que pudesse 
abranger as demais universidades públicas paulistas, Unesp 
e Usp. Da ideia acionada e com a colaboração e esforços dos 
diversos organizadores foi designada pelo Reitor Fernando 
Costa, em sua gestão como Presidente do Cruesp – 
Conselho dos Reitores das Universidades Públicas Paulistas, 
uma comissão dedicada a organizar o 1º Congresso de 
Profissionais das Universidades Estaduais Públicas de São 
Paulo, o Conpuesp.

O evento, inédito, ocorrerá nos dia 25 e 26 de outubro, 
no Memorial da América Latina, em São Paulo. Haverá 

Transporte 

A Unicamp, através do GGBS e 
AFPU, disponibilizará transporte 
para os inscritos da Unicamp. 

Haverá ônibus fretado para levar 
e trazer os participantes.

Inscreva o seu trabalho e compartilhe o mesmo em um 
evento da importância do Conpuesp. É uma forma de 
mostrar o valor do trabalho dos funcionários no crescimento 
e no desenvolvimento da Universidade que é responsável 
pelos grandes avanços científicos do país.  Você será 
personagem importante deste evento inédito!

Para se inscrever é bem simples. Basta preencher o 
formulário no endereço eletrônico www.conpuesp.com.br e 
submeter o Resumo Simples, de acordo com as instruções, e 
anexar o arquivo do pôster, no formato pdf.

O participante que participar com apresentação de 
trabalho receberá ao final do evento dois certificados 
eletrônicos (digital): um pela participação e outro pela 

palestras e exposição de pôsteres, descrevendo o trabalho 
desenvolvido nas três instituições com participação dos 
profissionais.

O Conpuesp está formatado em dimensões acadêmicas 
considerando o ambiente em que esses profissionais atuam 
nas universidades públicas paulistas, responsáveis por 
significativa parcela da produção científica do país. O 
congresso foi idealizado para ser o espaço destinado à 
divulgação de trabalhos e troca de experiências entre 
funcionários das três instituições - Unicamp, USP e Unesp, 
sejam eles da área administrativa, assistencial, de apoio ao 
ensino, à pesquisa e extensão ou de manutenção e melhoria 
da infraestrutura dos diversos campi espalhados pelo 
Estado.

Estão abertas as inscrições para o Conpuesp!
apresentação de trabalho. É importante ressaltar que as inscrições 
para esse tipo de participação vão até o dia 10 de setembro.
    

Nota: A Comissão Unicamp sugere que, além de trabalhos inéditos,
 também os trabalhos apresentados no III Simtec podem ser atualizados 
e inscritos no CONPUESP.
    

Não deixe de participar!
  

Mesmo sem apresentação de  trabalho você poderá participar do Conpuesp. 
Basta se inscrever. Você receberá certificado digital de participação, além de 
poder participar de todas as atividades programadas, com os demais 
colegas da Unesp, Usp e da própria Unicamp. Inscreva-se até o dia 30 de 
setembro. Não perca prazo!

www.gr.unicamp.br/ggbsPara mais informações sobre o Conpuesp, ligue no ramal 14903 ou acesse o site do GGBS: www.gr.unicamp.br/ggbs

Até dia 10/09, inscrições com 
apresentação de trabalho.
    

Até dia 30/09, inscrições simples, 
sem apresentação de trabalho.

Atenção para os prazos!
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De 10/09 a 22/10

Campo do Palmeiras

Estrada da Rhodia  

Barão Geraldo

Compareça e prestigie!

De 10/09 a 22/10

Campo do Palmeiras

Estrada da Rhodia  

Barão Geraldo

Compareça e prestigie!

Confira tabela de jogos, resultados e fotos no site do GGBSConfira tabela de jogos, resultados e fotos no site do GGBS

www.gr.unicamp.br/ggbswww.gr.unicamp.br/ggbs
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Conselho qualificador, 
livros e Conpuesp

PROSERES: um programa sempre atual

7

O processo do qual resultou o GGBS, apontou a 
necessidade de uma forma de gestão colegiada que 
acompanhasse todas as ações já desenvolvidas no 
campo dos chamados benefícios espontâneos e que 
também avaliasse as novas ações a serem implantadas, 
em sintonia com o planejamento estratégico institu-
cional. Isso vem pautando as ações do GGBS desde 
2006, ano de instalação neste formato que agregou as 
diversas ações em andamento e incorporou novos de-
safios. O conselho, em pleno funcionamento, designado 
pelo Reitor, composto por funcionários e docentes das 
diversas áreas da universidade,  vem acompanhando de 
forma permanente as atividades do GGBS. E tem tido um 
importante papel, além de acompanhar as atividades, o 
de acolher e encaminhar diversas propostas de projetos e 
de ações, encaminhadas pelas unidades e órgãos da 
Unicamp, atividades essas voltadas para o público 
interno. Atividades que resultam em desenvolvimento 
profis-sional e humano e consolidam, em diversos as-
pectos, como por exemplo, na saúde preventiva, a qua-
lidade de vida e de trabalho, além de promover cons-
cientização e cidadania. É o caso do livro Semeando Um 
Novo País, lançado no início de setembro, numa parceria 
em que o GGBS atende a um pressuposto de envolver 
funcionários e docentes interessados em gestão do 
terceiro setor. Algo que, além do público interno, abre-se 
também para a sociedade civil organizada, através de 
um curso de extensão no tema em pauta, para os atuam 
no voluntariado, em suas várias causas e finalidades e 
percebe que para consolidar suas perspectivas, requer 
competência formal. Registre-se também a importância 
do livro Sabores da Enfermagem em suas relevantes 
dimensões. No plano interno integrou um importante 
segmento profissional da universidade, a enfermagem 
do HC , trazendo vivência familiar, para o ambiente 
profissional. Mas o livro está indo além, muito além. Tem 
chamado a atenção da mídia e, mais que isso, envolveu 
duas organizações sociais de Campinas, a ABC, 
Associação Beneficente Campineira, com ações sociais 
imprescindíveis na área central da  cidade e no Jardim 
São Marcos e a Sobrapar, hospital vizinho à Unicamp e 
que tem prestado relevante trabalho na área de 
reconstituição e de recuperação facial. O Conpuesp, 
evento integrador das três universidades estaduais 
paulistas, será um momento de nos depararmos, em 
muitos momentos, com a rica experiência profissional e 
social que a Unicamp representa. Processo no qual seus 
profissionais são expressão importante. Para esses, a 
administração da Universidade, expressa-se através do 
GGBS como fator de melhorias e incentivos. Com o que 
um qualificador Conselho, o de orientação do GGBS, vem 
tendo um papel sempre determinante. 

Representantes do GGBS na cerimônia de entrega do Prêmio Mario Covas, em 
2008. No destaque, placa concedida ao GGBS, como finalista do Prêmio.

Em agosto o ProSeres - Programa Insti-
tucional de Apoio ao Servidor Estudante 
completou 18 anos - considerando como 
referência a Portaria de 1993, como 
marco institucional do processo formal 
visando sua implantação. Desde então 
cerca de 1.500 funcionários da Unicamp, 
ao longo desses anos, foram alcançados 
pelo programa e, assim, foram apoiados 
na obtenção de sua graduação, em 
diversas instituições de ensino superior de 
Campinas e região. 

A história do programa começa no 
início da década de 1990, quando um 
grupo de funcionários, todos matricula-
dos em diversas instituições de ensino 
superior, procurou a Reitoria para reivin-
dicar apoio a este desafio. Desafio que 
também respondia às necessidades insti-
tucionais de contar com um quadro qua-
lificado nas suas diversas áreas. O Pro-
grama foi cumprindo esses objetivos ano 
a ano. Inseriu, e assim mantém na atu-
alidade, apoio a alunos de cursos de pós-
graduação stricto e lato sensu e também 
incluiu apoio a dependentes de funcio-
nários e docentes. 
  

Inscreva-se!
Se você está interessado em sua 

carreira, em dar continuidade aos estudos 
e ingressar no ensino superior, para 

O prêmio anual de 
gestão Governador 
Mario Covas é uma 
iniciativa conjunta 
do Governo do Es-
tado de São Paulo, 
por meio da Secre-
taria de Gestão Pú-
blica, e da Fun-
dação do Desen-
volvimento Admi-
nistrativo (Fundap). 
Em apoio à ini-
ciativa e reconhe-
cendo a importân-
cia de estar entre as melhores práticas de 
gestão, em 2008 o GGBS inscreveu-se 
para o Prêmio e conquistou posição sig-
nificativa entre os finalistas, tendo o Pro-
grama Institucional de Apoio ao Servidor 
Estudante - ProSeres, recebido o status de 
iniciativa reconhecida como boa prática 
de gestão, tanto pelo seu alcance qualifi-
cador como sua possibilidade de ser repli-
cado em outros órgãos públicos. 

Programa é reconhecido como boa prática 
de gestão pelo Prêmio Mario Covas

alcançar o tão sonhado diploma univer-
sitário, não deixe de consultar mais infor-
mações sobre o Proseres. No site do 
GGBS (www.gr.unicamp.br/ggs), além de 
detalhes sobre o Programa, você pode se 
cadastrar a qualquer momento (mais in-
formações pelo ramal 14854).
   

Já participou do Proseres?
Você que foi ou é usuário do programa, 

envie-nos um depoimento pessoal. 
Conte-nos a importância do Programa na 
sua trajetória. Incentive outros colegas a 
participar. Acesse o site do GGBS e sigas 
as instruções .(www.gr.unicamp.br/ggbs)

Convite do lançamento 
do ProSeres, assinada 
pelo então reitor Carlos 

Vogt, em agosto de 
1993

Filhos de funcionários e 
docentes se divertem no 

Férias no Museu, 
evento do Museu de 
Ciências em parceria 

com o GGBS

Férias no Museu reúne crianças e jovens no mês de julho
Entre os programas do Museu 

, com jogos, gincanas 
e muita animação, quase 200 crianças e jo-
vens, filhos de professores, alunos e funcio-
nários da Unicamp e da Funcamp, marcaram 
presença na temporada Férias no Museu 

Exploratório 
de Ciências da Unicamp

2011. Divididos em quatro grupos, entre os 
dias 11 e 22 de julho, os participantes se en-
volveram em atividades como a NanoAven-
tura, a Oficina Desafio, a Praça Tempo Espaço 
e a Oficina de Arqueologia, com muita diver-
são e estímulo ao conhecimento. 

Os participantes receberam kit com mo-
chila, camiseta, boné, caneca, toalha, pasta e 
escova de dentes. No encerramento de cada 
grupo, os pais participaram de gincanas e um 
lanche de confraternização, integrou todos às 
atividades do Museu.

O programa é realizado desde 2008 numa 
parceria com o Grupo Gestor de Benefícios 
Sociais (GGBS), que propicia principalmente o 
apoio logístico do evento. Com caráter lúdico-
pedagógico, o Férias no Museu busca desen-
volver atividades que exploram, de forma di-
vertida, temas referentes à ciência, tecnologia, 
cultura, qualidade de vida, meio ambiente e 
responsabilidade social. 

As atividades acontecem duas vezes ao ano 
durante os períodos de férias e recesso escolar. 
Em janeiro de 2012 acontecerá uma nova 
edição do evento. Fique atento para o período 
de inscrições, que geralmente acontece em 
dezembro. Para conferir fotos e saber como 
foram as outras edições do evento, acesse o 
site do GGBS (www.gr.unicamp.br/ggbs).

A Unicamp mantém, através do GGBS, 
dois planos de saúde com a Unimed, além de 
opção para outros planos.  Juntos, os dois 
planos, atendem a mais de 4 mil usuários, 
entre funcionários, docentes e dependentes 
dos mesmos. O GGBS, em parceria com a 
Unimed, vem fazendo acompanhamento 
mensal detalhado do novo plano, firmado 
recentemente, a fim de manter o custo em ní-
veis acessíveis, seu principal objetivo. Alguns 
dados, que podem ser conferidos ao lado, 
mostram o perfil e alguns indicativos que po-
dem auxíliar no trabalho interno de consolida-
ção de perspectivas preventivas para a saúde 
de funcionários e docentes.

Os interessados em mais informações so-
bre o convênio com a Unimed devem acessar 
o site do GGBS (www.gr.unicamp.br/ggsb) ou ligar no 
ramal 14849.

CONVÊNIO UNIMED

Distribuição de beneficiários por sexo Distribuição por tipo de beneficiário

Despesas por especialidadeDistribuição de beneficiários por faixa etária
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Nem o frio do inverno de uma manhã de 
domingo espantou nossos atletas de participar 
da Corrida do SESI, realizada no dia 21 de 
Agosto. A corrida faz parte do circuito SESI de 
corrida de rua. A Equipe Unicamp, uma 
parceria entre o GGBS e o Labex (Laboratório 
de Bioquímica do Exercício), foi representada 
por diversos atletas que não desanimaram 
com a baixa temperatura e obtiveram ótimos 
resultados.

Os atletas percorreram o trajeto por toda a 
Avenida Dr. Heitor Penteado na região do 
Taquaral, margeando a Lagoa do Taquaral e o 
Kartódromo. As equipes foram divididas nas 
modalidades de Corrida de 10km, Corrida de 
5Km e Caminhada. A classificação completa 
pode ser conferida no site http://www.minhasinscricoes.com. 
br/CIRCUITOSESI-CAM/2011

Nestes próximos meses nossos atletas parti-
ciparão de mais corridas importantes: no dia 
18 de setembro na Maratona de Revezamento 

Pão de Açúcar/SP, no dia 25 de setembro na 
Corrida Integração (as inscrições estão aber-
tas até o dia 15, no site do GGBS), e em 
outubro, no dia 9, terão participação mais que 
especial na Corrida Unicamp. Fechando o 
mês, os atletas disputarão o Troféu Brasil de 
Atletismo Master em Campinas (dias 26 e 27).

Atletas da Equipe Unicamp (Labex/GGBS) não se intimidam com o frio

Fique Ligado!
Interessados em participar como corredores 
ou caminhantes da Corrida Integração e da 
Corrida da Unicamp terão descontos e apoio 
técnico e logístico!

Acesse o site do GGBS para obter mais 
informações!

Alguns representantes da Equipe Unicamp
na Corrida de Rua SESI - 2011
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APOIO CULTURAL

Através do lançamento de livros, GGBS incentiva iniciativas

Receitas simples, gostosas e prá-
ticas. É dessa maneira que é reche-
ado o livro Sabores da Enfermagem, 
lançado no dia 25 de agosto no 
anfiteatro do Hospital de Clínicas. Ele 
foi organizado por Irene Martinez e 
reúne receitas de família que funcio-
nários da Enfermagem do HC que-
rem compartilhar com os leitores.

“Trabalhamos na enfermagem o-
ferecendo retaguarda à cirurgia do 
trauma. É uma equipe complexa, que 
vive seus problemas e também coisas 
boas, mas sempre coesa e harmônica 
no cuidado com o paciente. São 22 
funcionários vindos de vários estados 
e, quando fazemos alguma festa de confra-
ternização, todos trazem pratos de família. 
Isso me levou a escrever com eles o livro, que 
mostra um lado lúdico da enfermagem”, afir-
ma Irene.

A organizadora observa que, embora ve-
nham da colaboração de profissionais da 
saúde, as receitas não estão relacionadas com 
a questão nutricional dos pacientes do hos-
pital. “A intenção não foi essa, nem temos 
competência para cuidar da alimentação dos 
pacientes – a responsável pela parte nutri-
cional é a professora Salete Brito, que inclusive 
sugeriu o título Sabores da Enfermagem”.

Outro colaborador foi o jornalista, escritor 
e cozinheiro Fernando Kassab, da EPTV Cam-
pinas, que ajudou a preparar receitas e vai 
apresentar três reportagens no quadro “Todo 

Sabor”, do programa “Caminhos da Roça”, 
levado ao ar nas manhãs de sábado: no dia 
10 de setembro, ele conversa com Irene Mar-
tinez; no dia 17, mostra a receita de salada de 
arroz de Doralice Labbate; e no dia 24, o 
manjar de maracujá de Emile Franchini.

A impressão dos 2 mil exemplares do livro 
foi viabilizada pelo Grupo Gestor de Bene-
fícios Sociais (GGBS) e, segundo seu coorde-
nador, Edison Lins, uma parte foi doada para 
duas instituições de referência na assistência 
social em Campinas: o Hospital Sobrapar e a 
Associação Beneficente Campineira (ABC). 
“O dinheiro que as duas entidades conse-
guirem com a venda dos livros será revertido 
para suas atividades”. 

Presente ao lançamento do livro, Oady 
Aredes Júnior, presidente da ABC, explicou 

Da esq. p/ dir.: A organizadora do livro, Irene Martinez, a nutricionista Salete Brito, as autoras das receitas a serem 
mostradas na TV, Emilene Cristina Franchini e Doralice Soares Barbosa Labbate, e o apresentador Fernando Kassab

SABORES DA ENFERMAGEM

SEMEANDO UM NOVO PAÍS

Ajude a ABC e o Sobrapar adquirindo
um exemplar do livro 

Hospital Sobrapar: tel.: 3749-9700 
ABC - Associação Beneficente Campineira - tel.: 3231-1809

..

Desvendar mitos e paradigmas sobre a 
Gestão Social. Ao alcance, a prática da 
Governança Corporativa e modelos de Ges-
tão do Primeiro e Segundo Setor e a legislação 
específica do Terceiro Setor. Tudo isso está no 
livro Semeando um novo país - O terceiro 
setor e a responsabilidade socioambiental – A 
construção de uma nova sociedade, um livro 
com linguagem acessível e resumida a fim de 
lançar novos desafios e democratizar os con-
ceitos do setor.

A obra foi lançada na quinta-feira (01/09) 
no Espaço Cultural Casa do Lago, com a pre-
sença dos gestores de organizações sociais de 
Campinas e do autor Milton Pereira, além de 
convidados que receberam gratuitamente 
exemplares do livro. Na ocasião, foi divulgado 
também o curso de extensão “Gestão de 
ONG´s”, da Escola de Extensão da Unicamp 
(Extecamp), também voltado para educa-
dores, coordenadores, gestores e dirigentes de 
organização não-governamental e repre-
sentantes de empresas. O curso será oferecido 
entre os meses de outubro e dezembro (veja 
mais informações ao lado).

Entre os objetivos do curso está o incentivo 
ao debate das organizações, seja por meio de 
experiências de seus gestores e organizações 
ou do conhecimento dos professores de cada 

que a entidade mantém duas uni-
dades de atendimento. “Na rua José 
Paulino, no Centro, fica a farmácia 
onde doamos medicamentos me-
diante receita e oferecemos ativi-
dades de artesanato. Já no núcleo do 
Jardim São Marcos, atendemos 80 
crianças e 50 adolescentes, que no 
horário fora da escola, têm ativi-
dades de música, dança (sapa-
teado), artes marciais e informática. 
“Esses livros são um presente, uma 
grata surpresa que vai nos ajudar na 
luta constante pela captação de 
recursos para novos projetos”.

Irene Martinez adianta que 
uma comissão já está trabalhando a ideia de 
lançar, até o final do ano, um livro especial de 
receitas, com a curadoria de Fernando Ka-
ssab. No caso, as receitas poderão ser envia-
das por docentes e funcionários de todas as 
unidades e órgãos da Universidade. A publi-
cação fará parte da programação dos 45 anos 
da Unicamp, em outubro de 2011.

Os interessados em apreciar as delícias do 
livro “Sabores da Enfermagem” podem encon-
trar exemplares nas bibliotecas do campus.

módulo. A idéia é ins-
tigar, de maneira sim-
ples, os alunos a deba-
terem possíveis soluções 
para a gestão das orga-
nizações. O curso trará 
uma nova visão dos con-
ceitos para a sala de au-
la, sendo a vivência de 
cada aluno fundamental 
para encontrar a melhor 
prática para seu dia-a-
dia e atingir os interesses 
específicos de cada or-
ganização. 

Curso de extensão “Gestão Para 
Organizações Não Governamentais”

Local de inscrições e informações: 
Instituto de Economia,  telefones: (19) 
3521-5815 / 3521-5728, com Tânia 

E-mail: extensao@eco.unicamp.br
Confira a ementa e demais dados do 

curso pelo link: 
http://www.extecamp.unicamp.br/

dados30.asp?sigla=ECO-0034&of=001

O gestor de projetos 
socioculturais Milton Pereira, 
autor do livro Semeano um 

Novo País

FAÇO PARTE DESSA HISTÓRIA

Depois da ampla 
repercussão da pri-
meira edição do livro 
“Faço parte desta 
história” que contou 
com depoimentos 
de funcionários, ex-
menores traba-
lhadores da Uni-
versidade e suas 
relações, amiza-
des, ofícios e emoções 
vividas durante seu trajeto na 
Unicamp, a segunda edição já está sendo 
preparada.

Você funcionário, ex-menor trabalha-
dor na Unicamp, que não participou da 
primeira edição do livro, venha fazer parte 
deste projeto e publicar sua história. Aces-
se o site do GGBS  e 
envie sua história. Confira também no site 
dicas de como desenvolver o seu de-
poimento (atenção: os depoimentos de-
verão ser enviados até o dia 16 de se-
tembro).

www.gr.unicamp.br/ggbs

Ele tem uma rotina um tanto diferenciada, 
professor de educação física da Divisão de 
Educação Infantil e Complementar (Dedic/ 
Unicamp) e árbitro de futebol tendo apitado 
importantes jogos como o recente dérbi cam-
pineiro. Formado em Educação Física e pós-
graduado em Gestão e Docência no Ensino 
Superior, o nosso entrevistado Antônio Rogério 
Batista do Prado nos conta um pouco do seu 
dia-a-dia dentro e fora da Unicamp.

GGBS: Qual sua atividade de trabalho na 
Unicamp?
Rogério: Professor de Educação Física, da 
Dedic. Dou aula no Centro de Convivência In-
fantil (CECI) e no Programa de Integração e 
Desenvolvimento da Criança (Prodecad).

Como você veio trabalhar na Unicamp? 
Rogério: Eu tenho 25 anos de Unicamp. Eu 
comecei trabalhando na Biblioteca Central 
César Lattes (BCCL) como mensageiro, o 
“guardinha”. Fiquei 12 anos lá passando 
pelas áreas administrativas, depois no setor de 
compras. Tempos depois, fui para a marce-
naria onde fiquei por 2 anos e depois cheguei 
ao Dedic, aonde permaneço por mais de 11 
anos.

Como ingressou na carreira de arbitra-
gem?
Rogério: De futebol eu sempre gostei, de 
jogar, de estar no meio da bola, e então o 
Amarildo, funcionário aqui da Unicamp que 
trabalhava com arbitragem, vivia me 
convidando. Teve um período de insistência 
até que um dia eu aceitei! Eu comecei lá no 
Cultura Artística. Era jogo de criançada de 6-7 
anos de idade, turma chupetinha, fraldinha, 
tudo “inha” (risos).  Então comecei a tomar 
gosto pela coisa, vi que poderia ter um futuro. 
Fiz o curso na Liga Campineira de Futebol em 
1993, antes mesmo de fazer educação física, 
e depois em 1995-96 eu fiz o curso na 
Federação Paulista de Futebol e neste meio 
tempo eu já comecei a apitar jogos amadores 
em Campinas, Valinhos, Vinhedo e outras 
cidades. Depois do curso, comecei a apitar 
nas categorias de base e em 2000 eu fiz meu 
primeiro jogo na 1ª Divisão do Campeonato 
Paulista. Depois disso, em 2003, eu entrei 
para a CBF (Confederação Brasileira de 
Futebol), onde estou até hoje. 

GGBS: E você consegue conciliar os horá-
rios nas funções de professor e ár-bitro?
Rogério: Em geral os jogos são no final de 
semana, cerca de 90%. Logo, tem sido 
possível conciliar. A CBF libera a escala com 
uma boa antecedência então dá para se 
programar com tranquilidade e preparar a 
viagem quando o jogo é longe. 

GGBS: E você apita jogos somente em São 
Paulo?
Rogério: Não, no Brasil todo. Curiosamente o 
próximo jogo será no Acre, um jogo da série D, 
entre Plácido de Castro, do Acre, contra 
Penarol, do Amazonas. Só que não é sempre 
assim. Normalmente se organiza os árbitros 
conforme a região, para evitar um custo de 
locomoção maior.

........

........

........

........

........

........

Quais jogos você já apitou de maior des-
taque?
Rogério: Já apitei os diversos clássicos de São 
Paulo, como o Santos e Palmeiras, Corinthians 
e Palmeiras, Santos e São Paulo, e mais 
recente o dérbi campineiro, Guarani e Ponte.

Este foi o primeiro dérbi campineiro?
Rogério: Como arbitro principal sim.

GGBS: O jogo entre Guarani e Ponte Preta 
foi marcado mais uma vez pela violência. 
Como você enxerga este problema para a 
imagem da cidade de Campinas?
Rogério: Foi muito triste o que aconteceu. É 
complicado ver um jogo tradicional, que 
acontece somente duas vezes por ano, não ser 
enaltecido por gols, pelo bom jogo com a bola 
rolando, pelo bom trabalho da arbitragem, 
mas marcado sim por esta violência. É com-
plicado porque o Brasil todo viu aquele ato de 
selvageria, aquele confronto entre torcedores 
e policiais e claro que mancha a imagem da 
cidade, mancha o futebol brasileiro. 

O que você acha que o árbitro pode fazer 
para evitar estas manifestações de violên-
cia?
Rogério: O árbitro não pode fazer nada. 

........

........

.....

Quem deve ver isso são os órgãos com-
petentes, o Tribunal de Justiça Esportiva que 
toma a decisão de punir as equipes, a or-
ganização dos campeonatos, os próprios 
torcedores, enfim, tem que se pensar em uma 
política para diminuir ou até eliminar este tipo 
de atitude.

Você já vivenciou alguma situação de 
agressão por parte dos jogadores?
Rogério: Comigo não aconteceu nada de 
grave, mas em geral acontece. Recentemente 
um colega foi apitar um jogo e levou um soco 
de um jogador. 

Qual foi a situação mais complicada que 
você passou como arbitro?
Rogério: A mais triste de todas foi quando 
apitei o jogo entre São Paulo e São Caetano 
no Campeonato Brasileiro de 2004, em que o 
jogador Serginho, do São Caetano, faleceu 
em campo (o zagueiro  sofreu um ataque car-
díaco e morreu quarenta minutos depois de 
chegar ao hospital). 

Tem alguma história inusitada e divertida 
que vivenciou como árbitro?
Rogério: É triste, mas é engraçada (risos). Uma 
vez fui apitar um jogo em Jales, interior de São 
Paulo. E eu tinha o costume de acender uma 
vela antes do jogo. E esta vela tombou não sei 
como e pegou fogo no vestiário dos árbitros. 
O jogo estava rolando, e de repente todo 
mundo ficou assustado, bombeiros chegando 
e eu nem imaginava que era o nosso vestiário. 
Quando fui ver tinha queimado tudo. 

GGBS: Tem filhos?
Rogério: Sim, O Gabriel, de 10 anos, e é 
torcedor do São Paulo.

GGBS: Ele comenta alguma coisa quando 
você apita jogos do time dele?
Rogério: Uma vez eu tinha chegado do jogo 
que apitei do São Paulo, na ocasião o time 
tinha perdido por 3 a 1 da Portuguesa e ele 
comentou “poxa pai, você tinha que ter 
expulsado o Dagoberto (atacante do São 
Paulo)”. No entanto ele gosta do que faço, 
sempre que dá eu levo ele comigo, ele gosta.

GGBS: E ele aproveita para “cornetar” 
sobre o jogo?
Rogério: Quando não sai do contento dele, 
ele “corneta” (risos).

GGBS: Sua família fica preocupada com 
sua profissão?
Rogério: Ficar não tem como não ficar, mas 
meu filho, meu pai e minha noiva apóiam. Ela 
inclusive vai aos estádios assistir aos jogos 
quando pode. Entretanto, hoje tem muita 
segurança dentro de campo para os árbitros, 
para saída dos estádios, mas como sou uma 
pessoa pública tenho que tomar cuidado. 

GGBS: Já chegou a expulsar grandes 
jogadores?
Rogério: Sim, entre eles Neymar, o Adriano 
quando jogava no São Paulo, o Léo do Santos 
e até o Mano Menezes (hoje técnico da 
seleção brasileira) que na época treinava o 
Grêmio. 

........

........

........

........

........

........

........

........

Dos pequenos aos marmanjões

Rogério e os árbitros escalados para o recente dérbi ocorrido em Campinas

Rogério: aulas 
para os 
pequeninos 
da Unicamp 
e cartões para 
os marmanjões 
do futebol 
profissional 
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GGBS APOIA INICIATIVAS QUE PROPORCIONAM QUALIDADE DE VIDA E BEM ESTAR

OFICINA DE PINTURA

OFICINA DE YOGA

GINÁTICA LABORAL

Desde março deste ano, Márcia Cristina 
Quaitti, a técnica em química responsável pe-
lo Laboratório de Infravermelho do Instituto de 
Química (IQ), é responsável por comandar 
uma das oficinas mais procuradas pelos 
funcionários e filhos de funcionários, a Oficina 
de Pintura em Tela.

Márcia, que tem formação na área de Artes 
Plásticas, conta que já desenvolvia este projeto 
no Instituto de Química (IQ) e devido a grande 
procura decidiu procurar o GGBS e obteve 
apoio aprovado pelo conselho deliberativo do 
mesmo para realizar a oficina para um público 
mais amplo. “Temos cerca de 30 pessoas que 
fazem a oficina que é dividida em três horá-
rios: segunda das 17h às 18h30, sábado uma 
turma das 8h30 às 10h e outra das 10h30 às 
12h” afirma Márcia, orgulhosa do sucesso de 
público e de procura.

As turmas são pequenas (cerca de 10 alu-
nos por turma) em função do acompanha-
mento dado para que cada um possa desen-
volver um trabalho artístico mais qualificado, 
justifica Márcia. No primeiro de quatro mó-
dulos que a oficina é dividida, o participante 
desenvolve uma tela a partir de um modelo 
fixo. A segunda proposta permite com que ele 

modifique alguns parâmetros, como, por 
exemplo, a cor e a textura, a partir de um 
modelo também fixo. Já na 3ª e 4ª propostas, 
a intenção é de que o participante já possa 
exercitar mais sua criatividade e mudar os 
modelos e formas fixas.

A oficina é oferecida com o objetivo de 

Estar em contato com atividades artísticas, 
realizar exercícios físicos e praticar atividades 
que exercitem o corpo e a mente são essen-
ciais para vitalizar o funcionamento do orga-
nismo e deixar o corpo mais motivado e pre-
parado para os desafios do dia-a-dia.

O dia a dia agitado pode provocar sérios 
danos à saúde, causar estresse e ansiedade, e 
até atrapalhar o sono. De acordo com a Or-
ganização Mundial de Saúde (OMS), o estres-
se e os problemas relacionados a ele atingem 
90% da população em todo o mundo. O 
excesso de responsabilidades no trabalho, a 
má alimentação e problemas familiares são 
alguns dos fatores que podem prejudicar a 

saúde das pessoas. Veja ao lado algumas das 
conseqüências que o estresse pode causar. 

Baseado nesta preocupação, o Grupo 
Gestor de Benefícios Sociais, em atenção 
principalmente com o bem estar da comu-
nidade da Unicamp, tem apoiado ao longo 
do ano diversas iniciativas que promovem 
melhorias na qualidade de vida. Por meio de 
dois editais, um lançado em abril e outro em 
julho (que recebeu propostas até o dia 31 de 
agosto), o GGBS já contemplou mais de 30 
projetos desenvolvidos especialmente para a 
comunidade de funcionários da Unicamp. 
Confira na sequência algumas destas ativi-
dades que já estão sendo realizadas.

Fique Atento! 

Algumas das principais conseqüências que uma rotina estres-
sante pode causar para um ser humano*
- Hipertensão;
- Perda de apetite e de memória;

- Queda de cabelo;
- Maior risco de derrame;
- Enxaqueca;  Diabetes;
- Diminuição do desejo sexual;
- Dificuldade de concentração;
- Depressão e Ansiedade.

- Grande perda ou ganho de peso;

Grupo Gestor já contemplou mais de 30 projetos desenvolvidos 
especialmente para a comunidade de funcionários da Unicamp

Faça chuva ou faça sol, todas as manhãs 
de terças e quintas, no saguão da Legolândia 
da Faculdade de Ciências Médicas (FCM), 
cerca de 20 laboratoristas, alunos e profes-
sores param suas rotinas para exercitar pre-
ciosos momentos de reflexão e relaxamento 
através da prática do yoga.

O yoga é um conceito que se refere às 
tradicionais disciplinas físicas e mentais origi-
nárias da Índia. A palavra está associada com 
as práticas meditativas tanto do budismo 
quanto do hinduísmo. Há dezenas de linhas 
diferentes de yoga no mundo, que propõem 
não necessariamente caminhos contradi-
tórios, mas sim diversos caminhos para al-
cançar os mesmos objetivos de unir corpo e 
mente através de uma filosofia e exercícios 
com o corpo. “O yoga deve ser relacionado 
com uma política de saúde, porque ela pro-
porciona uma reflexão interior nos praticantes 
que os fazem repensar costumes, hábitos e 
vícios executados no dia-a-dia” afirma a 
pesquisadora Pamela Siegel, uma das respon-
sáveis pela implantação da oficina de yoga na 
FCM junto do professor Nelson Filice de Bar-
ros, professor da área de Medicina Preventiva.

Por meio do edital lançado pelo GGBS, os 
professores puderam contar com profissionais 
para auxiliar a atividade, comprar colchonetes 
e dar suporte à manutenção dos 33 encontros 
que foram planejados para o semestre e que 
iniciaram em agosto. Os profissionais são 
membros do Grupo de Estudos do Yoga, vin-
culado ao Laboratório de Práticas Alternativas, 
Complementares e Integrativas em Saúde 
(LAPACIS).

E para privilegiar tanto os selecionados 
quanto aqueles que não conseguiram a vaga 
para a oficina, os organizadores estão pro-
duzindo um livreto com informações essen-
ciais sobre a prática do yoga, principalmente 
ressaltando parte do código de ética que 
reflete as atitudes pessoais, a autonomia das 

* Segundo pesquisas da 
Organização Mundial da 

Saúde (OMS)

escolhas, o comportamento individual, a sexu-
alidade e outros temas. Segundo os orga-
nizadores, este livreto será distribuído para 
acesso livre nas bibliotecas da FCM e na 
Biblioteca Central César Lattes. É também de 
intenção dos mesmos que este projeto se 
desdobre em um projeto de extensão per-
manente e que possa ser objeto de estudos 
dos professores, além de possibilitar o 
ingresso de mais participantes. Por esta razão, 
Pámela conta que a prática tem gerado um 

efeito positivo, “em 
função de que o 
yoga mexe muito 
com o imaginário,  
com o símbolo do 
bem estar que pro-
move um exercício 
que vai além do 
benefício à parte 
física, mas também à 
parte mental”.

O livro que deverá ser publicado no 
mês de setembro terá distribuição nas 
bibliotecas.

Você sabia que passar de uma a duas horas 
por dia sentado de maneira incorreta na frente 
do computador são capazes de causar proble-
mas irreversíveis na sua coluna? Que a falta 
de uma postura adequada no ambiente de 
trabalho podem gerar lesões de altíssimo nível 
em longo prazo?

Preocupado com a situação de bem-estar 
dos funcionários da Faculdade de Engenharia 
Mecânica, Gastão Bosco Rodrigues, super-
visor de serviço geral da mesma faculdade, 
desenvolveu o projeto de Ginástica Laboral e 
contou com o apoio do GGBS para executar 
as atividades com os funcionários da unidade.

O projeto foi um dos contemplados do edi-
tal lançado em abril e teve suas atividades 
iniciadas em julho deste ano. Ele conta com a 
parceria do programa Mexa-se e do Centro de 
Saúde da Comunidade (CECOM), que rea-
lizou uma serie de exames preventivos como o 

ensinar as técnicas da pintura, porém, a 
intenção é de que os participantes possam ter 
um momento de descontração, fugir do am-
biente rotineiro e exercitar percepções visuais 
e suas respectivas capacidades criativas. 

Vale ressaltar também que para fazer a 
oficina não precisa ter uma faixa etária 
específica. Márcia conta que neste mês três 
filhos de funcionários que esperavam os pais 
durante as oficinas, foram convidados para 
integrar ao grupo e hoje realizam um trabalho 
diferenciado do restante do grupo.

de colesterol, diabetes e outros. Também hou-
ve o auxílio da Faculdade de Educação Física 
(FEF) que realizou a avaliação física dos fun-
cionários, alertando para os problemas de 
postura que deveriam ser trabalhados e corri-
gidos durante o projeto.

Todas as segundas, quartas e sextas a partir 
das 11h 45 os funcionários da FEM contam 
com o auxílio de uma professora para realizar 
as atividades. Carregada de muita disposi-
ção, a professora Valdenice Burguês conta 
que trabalha em grupo com atividades car-
diorespiratórias, de condicionamento físico e 
ginástica localizada, e individualmente fazen-
do os exercícios pontuais dependendo do 
ambiente de trabalho do funcionário. “Eu vou 
ao local de trabalho e demonstro como rea-
lizar alguns exercícios, faço algumas corre-
ções de postura, como no posicionamento do 
monitor e no tamanho da cadeira e também 

incentivo os funcionários a realizar alongame-
tos diários para evitar complicações como 
problemas no abdômen e na coluna”, afirma a 
professora. Ela explica que são três fases 
essenciais para prática da ginástica laboral 
(confira ao lado) e que além destes exercícios é 
fundamental realizar ao menos uma atividade 
física por dia para manter uma saúde regu-
lada. Uma caminhada, por exemplo, todos os 
dias já seria ideal, além de uma alimentação 
equilibrada.

O idealizador do projeto afirma que a me-
lhora do bem-estar dos funcionários já é visível 
e está sendo comentada entre os funcionários, 
e para tanto já pensa em expandir o projeto. 

Os interessados em buscar mais informa-
ções sobre a Ginástica Laboral desenvolvida 
na FEM, pode entrar em contato com próprio 
Gastão no ramal 13229 ou através do e-mail 
gastão@fem.unicamp.br. 

A cada semestre, conforme delibera-
ção do seu Conselho de Orientação, o 

publica edital, amplamente 
divulgado, que  visa o recebimento de 
propostas, com ações vinculadas à 
Unicamp e compreendendo projetos nas 
seguintes modalidades: e

As propostas enviadas são analisados 
pelo Conselho de Orientação do GGBS 
e, em estando de acordo com as normas 
divulgadas, poderão ser apoiadas.
   

Fique atento!

Após a publicação do 
mesmo, a proposta deverá ser enca-
minhada, através de formulário no site do 
GGBS, por um servidor técnico, adminis-
trativo ou docente da Unicamp. 

GGBS 

ventos; pro-
gramas e ações comunitárias; promoção 
de qualidade de vida; desenvolvimento 
profissional e humano; atividades motiva-
cionais, culturais e desportivas; publi-
cações temáticas; atividades formadoras 
de cidadania e de valorização profissional 
e integração corporativa.

O edital possui como objetivo apoiar 
financeiramente propostas que se insiram 
no Planejamento Estratégico Institucional 
da Unicamp, tendo em vista a Missão e 
Visão do GGBS, contemplando ações 
cujo foco seja a comunidade de servi-
dores da Unicamp (funcionários e docen-
tes) e não atendidas em outras modalida-
des de financiamento. 

Novo edital deverá ser publicado no 
início de 2012. 

              No final do ano os participantes
        da oficina Pintura em Tela realizarão  
uma exposição com todas as telas pro-
duzidas. Mais detalhes serão divulgadas 
no site do GGBS. Acesse e confira.

Quem quiser obter mais informações 
sobre a oficina, pode entrar em contato 
pelo ramal 13074.

previne doenças profissionais, sedentarismo, estresse, depressão, 
ansiedade; melhora a flexibilidade, a coordenação, força, ritmo, 
agilidade e a resistência, promovendo uma maior mobilidade e melhor 
postura; diminui:  inflamações e traumas;  tensão muscular 
desnecessária; esforço na execução das tarefas diárias; sensação de 
fadiga no final da jornada; beneficia os sistemas cardíaco, respiratório, 
esquelético, entre outros bem documentados nas evidências científicas.

Benefícios psicológicos: favorece a mudança da rotina; reforça a 
auto-estima e melhora a auto-imagem; mostra a preocupação da 
Empresa com seus funcionários; melhora a capacidade de atenção e 
concentração no trabalho; desenvolve a consciência corporal; combate 
tensões emocionais; melhora do equilíbrio biopsicológico.

Benefícios sociais: desperta o surgimento de novas lideranças; 
favorece o contato pessoal e a integração social; favorece o trabalho em 
equipe e melhora as relações interpessoais.

Os benefícios da ginástica laboral
A ginástica laboral pode ser realizada em três momentos do dia:  no 
início (preparatória), durante (compensatória) e após o trabalho 
(relaxamento).

Ginástica laboral preparatória: Realizada no início da jornada 
de trabalho ou nas primeiras horas, tem como objetivo principal 
preparar o trabalhador aquecendo os grupos musculares que serão 
solicitados nas suas tarefas e despertando-os para que se sintam mais 
dispostos ao iniciar o trabalho.

Ginástica laboral compensatória: realizada durante a jornada 
de trabalho, com duração aproximada de 10 minutos. Interrompe a 
monotonia operacional, aproveita as pausas para executar exercícios 
específicos de compensação aos esforços repetitivos, e às posturas 
inadequadas solicitadas nos postos operacionais.

Ginástica laboral de relaxamento: realizada após o 
expediente de trabalho com duração aproximada de 10 minutos. Tem 
como objetivo reduzir a tensão muscular criada pelas atividades 
realizadas no trabalho, para que estes músculos não desenvolvam, 
aos poucos, micro lesões que irão acarretar em lesões maiores com o 
passar dos dias.

Benefícios fisiológicos da ginástica laboral: promove a 
sensação de disposição e bem estar para o trabalho; combate e 

Funcionários praticando os 
conhecimentos adquiridos durante 
a Oficina de Pintura

Exposição

Como solicitar apoio
do GGBS para o seu

projeto?

Ginástica Laboral: benefícios e qualidade de vida para os praticantes
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GGBS APOIA INICIATIVAS QUE PROPORCIONAM QUALIDADE DE VIDA E BEM ESTAR

OFICINA DE PINTURA

OFICINA DE YOGA

GINÁTICA LABORAL

Desde março deste ano, Márcia Cristina 
Quaitti, a técnica em química responsável pe-
lo Laboratório de Infravermelho do Instituto de 
Química (IQ), é responsável por comandar 
uma das oficinas mais procuradas pelos 
funcionários e filhos de funcionários, a Oficina 
de Pintura em Tela.

Márcia, que tem formação na área de Artes 
Plásticas, conta que já desenvolvia este projeto 
no Instituto de Química (IQ) e devido a grande 
procura decidiu procurar o GGBS e obteve 
apoio aprovado pelo conselho deliberativo do 
mesmo para realizar a oficina para um público 
mais amplo. “Temos cerca de 30 pessoas que 
fazem a oficina que é dividida em três horá-
rios: segunda das 17h às 18h30, sábado uma 
turma das 8h30 às 10h e outra das 10h30 às 
12h” afirma Márcia, orgulhosa do sucesso de 
público e de procura.

As turmas são pequenas (cerca de 10 alu-
nos por turma) em função do acompanha-
mento dado para que cada um possa desen-
volver um trabalho artístico mais qualificado, 
justifica Márcia. No primeiro de quatro mó-
dulos que a oficina é dividida, o participante 
desenvolve uma tela a partir de um modelo 
fixo. A segunda proposta permite com que ele 

modifique alguns parâmetros, como, por 
exemplo, a cor e a textura, a partir de um 
modelo também fixo. Já na 3ª e 4ª propostas, 
a intenção é de que o participante já possa 
exercitar mais sua criatividade e mudar os 
modelos e formas fixas.

A oficina é oferecida com o objetivo de 

Estar em contato com atividades artísticas, 
realizar exercícios físicos e praticar atividades 
que exercitem o corpo e a mente são essen-
ciais para vitalizar o funcionamento do orga-
nismo e deixar o corpo mais motivado e pre-
parado para os desafios do dia-a-dia.

O dia a dia agitado pode provocar sérios 
danos à saúde, causar estresse e ansiedade, e 
até atrapalhar o sono. De acordo com a Or-
ganização Mundial de Saúde (OMS), o estres-
se e os problemas relacionados a ele atingem 
90% da população em todo o mundo. O 
excesso de responsabilidades no trabalho, a 
má alimentação e problemas familiares são 
alguns dos fatores que podem prejudicar a 

saúde das pessoas. Veja ao lado algumas das 
conseqüências que o estresse pode causar. 

Baseado nesta preocupação, o Grupo 
Gestor de Benefícios Sociais, em atenção 
principalmente com o bem estar da comu-
nidade da Unicamp, tem apoiado ao longo 
do ano diversas iniciativas que promovem 
melhorias na qualidade de vida. Por meio de 
dois editais, um lançado em abril e outro em 
julho (que recebeu propostas até o dia 31 de 
agosto), o GGBS já contemplou mais de 30 
projetos desenvolvidos especialmente para a 
comunidade de funcionários da Unicamp. 
Confira na sequência algumas destas ativi-
dades que já estão sendo realizadas.

Fique Atento! 

Algumas das principais conseqüências que uma rotina estres-
sante pode causar para um ser humano*
- Hipertensão;
- Perda de apetite e de memória;

- Queda de cabelo;
- Maior risco de derrame;
- Enxaqueca;  Diabetes;
- Diminuição do desejo sexual;
- Dificuldade de concentração;
- Depressão e Ansiedade.

- Grande perda ou ganho de peso;

Grupo Gestor já contemplou mais de 30 projetos desenvolvidos 
especialmente para a comunidade de funcionários da Unicamp

Faça chuva ou faça sol, todas as manhãs 
de terças e quintas, no saguão da Legolândia 
da Faculdade de Ciências Médicas (FCM), 
cerca de 20 laboratoristas, alunos e profes-
sores param suas rotinas para exercitar pre-
ciosos momentos de reflexão e relaxamento 
através da prática do yoga.

O yoga é um conceito que se refere às 
tradicionais disciplinas físicas e mentais origi-
nárias da Índia. A palavra está associada com 
as práticas meditativas tanto do budismo 
quanto do hinduísmo. Há dezenas de linhas 
diferentes de yoga no mundo, que propõem 
não necessariamente caminhos contradi-
tórios, mas sim diversos caminhos para al-
cançar os mesmos objetivos de unir corpo e 
mente através de uma filosofia e exercícios 
com o corpo. “O yoga deve ser relacionado 
com uma política de saúde, porque ela pro-
porciona uma reflexão interior nos praticantes 
que os fazem repensar costumes, hábitos e 
vícios executados no dia-a-dia” afirma a 
pesquisadora Pamela Siegel, uma das respon-
sáveis pela implantação da oficina de yoga na 
FCM junto do professor Nelson Filice de Bar-
ros, professor da área de Medicina Preventiva.

Por meio do edital lançado pelo GGBS, os 
professores puderam contar com profissionais 
para auxiliar a atividade, comprar colchonetes 
e dar suporte à manutenção dos 33 encontros 
que foram planejados para o semestre e que 
iniciaram em agosto. Os profissionais são 
membros do Grupo de Estudos do Yoga, vin-
culado ao Laboratório de Práticas Alternativas, 
Complementares e Integrativas em Saúde 
(LAPACIS).

E para privilegiar tanto os selecionados 
quanto aqueles que não conseguiram a vaga 
para a oficina, os organizadores estão pro-
duzindo um livreto com informações essen-
ciais sobre a prática do yoga, principalmente 
ressaltando parte do código de ética que 
reflete as atitudes pessoais, a autonomia das 

* Segundo pesquisas da 
Organização Mundial da 

Saúde (OMS)

escolhas, o comportamento individual, a sexu-
alidade e outros temas. Segundo os orga-
nizadores, este livreto será distribuído para 
acesso livre nas bibliotecas da FCM e na 
Biblioteca Central César Lattes. É também de 
intenção dos mesmos que este projeto se 
desdobre em um projeto de extensão per-
manente e que possa ser objeto de estudos 
dos professores, além de possibilitar o 
ingresso de mais participantes. Por esta razão, 
Pámela conta que a prática tem gerado um 

efeito positivo, “em 
função de que o 
yoga mexe muito 
com o imaginário,  
com o símbolo do 
bem estar que pro-
move um exercício 
que vai além do 
benefício à parte 
física, mas também à 
parte mental”.

O livro que deverá ser publicado no 
mês de setembro terá distribuição nas 
bibliotecas.

Você sabia que passar de uma a duas horas 
por dia sentado de maneira incorreta na frente 
do computador são capazes de causar proble-
mas irreversíveis na sua coluna? Que a falta 
de uma postura adequada no ambiente de 
trabalho podem gerar lesões de altíssimo nível 
em longo prazo?

Preocupado com a situação de bem-estar 
dos funcionários da Faculdade de Engenharia 
Mecânica, Gastão Bosco Rodrigues, super-
visor de serviço geral da mesma faculdade, 
desenvolveu o projeto de Ginástica Laboral e 
contou com o apoio do GGBS para executar 
as atividades com os funcionários da unidade.

O projeto foi um dos contemplados do edi-
tal lançado em abril e teve suas atividades 
iniciadas em julho deste ano. Ele conta com a 
parceria do programa Mexa-se e do Centro de 
Saúde da Comunidade (CECOM), que rea-
lizou uma serie de exames preventivos como o 

ensinar as técnicas da pintura, porém, a 
intenção é de que os participantes possam ter 
um momento de descontração, fugir do am-
biente rotineiro e exercitar percepções visuais 
e suas respectivas capacidades criativas. 

Vale ressaltar também que para fazer a 
oficina não precisa ter uma faixa etária 
específica. Márcia conta que neste mês três 
filhos de funcionários que esperavam os pais 
durante as oficinas, foram convidados para 
integrar ao grupo e hoje realizam um trabalho 
diferenciado do restante do grupo.

de colesterol, diabetes e outros. Também hou-
ve o auxílio da Faculdade de Educação Física 
(FEF) que realizou a avaliação física dos fun-
cionários, alertando para os problemas de 
postura que deveriam ser trabalhados e corri-
gidos durante o projeto.

Todas as segundas, quartas e sextas a partir 
das 11h 45 os funcionários da FEM contam 
com o auxílio de uma professora para realizar 
as atividades. Carregada de muita disposi-
ção, a professora Valdenice Burguês conta 
que trabalha em grupo com atividades car-
diorespiratórias, de condicionamento físico e 
ginástica localizada, e individualmente fazen-
do os exercícios pontuais dependendo do 
ambiente de trabalho do funcionário. “Eu vou 
ao local de trabalho e demonstro como rea-
lizar alguns exercícios, faço algumas corre-
ções de postura, como no posicionamento do 
monitor e no tamanho da cadeira e também 

incentivo os funcionários a realizar alongame-
tos diários para evitar complicações como 
problemas no abdômen e na coluna”, afirma a 
professora. Ela explica que são três fases 
essenciais para prática da ginástica laboral 
(confira ao lado) e que além destes exercícios é 
fundamental realizar ao menos uma atividade 
física por dia para manter uma saúde regu-
lada. Uma caminhada, por exemplo, todos os 
dias já seria ideal, além de uma alimentação 
equilibrada.

O idealizador do projeto afirma que a me-
lhora do bem-estar dos funcionários já é visível 
e está sendo comentada entre os funcionários, 
e para tanto já pensa em expandir o projeto. 

Os interessados em buscar mais informa-
ções sobre a Ginástica Laboral desenvolvida 
na FEM, pode entrar em contato com próprio 
Gastão no ramal 13229 ou através do e-mail 
gastão@fem.unicamp.br. 

A cada semestre, conforme delibera-
ção do seu Conselho de Orientação, o 

publica edital, amplamente 
divulgado, que  visa o recebimento de 
propostas, com ações vinculadas à 
Unicamp e compreendendo projetos nas 
seguintes modalidades: e

As propostas enviadas são analisados 
pelo Conselho de Orientação do GGBS 
e, em estando de acordo com as normas 
divulgadas, poderão ser apoiadas.
   

Fique atento!

Após a publicação do 
mesmo, a proposta deverá ser enca-
minhada, através de formulário no site do 
GGBS, por um servidor técnico, adminis-
trativo ou docente da Unicamp. 

GGBS 

ventos; pro-
gramas e ações comunitárias; promoção 
de qualidade de vida; desenvolvimento 
profissional e humano; atividades motiva-
cionais, culturais e desportivas; publi-
cações temáticas; atividades formadoras 
de cidadania e de valorização profissional 
e integração corporativa.

O edital possui como objetivo apoiar 
financeiramente propostas que se insiram 
no Planejamento Estratégico Institucional 
da Unicamp, tendo em vista a Missão e 
Visão do GGBS, contemplando ações 
cujo foco seja a comunidade de servi-
dores da Unicamp (funcionários e docen-
tes) e não atendidas em outras modalida-
des de financiamento. 

Novo edital deverá ser publicado no 
início de 2012. 

              No final do ano os participantes
        da oficina Pintura em Tela realizarão  
uma exposição com todas as telas pro-
duzidas. Mais detalhes serão divulgadas 
no site do GGBS. Acesse e confira.

Quem quiser obter mais informações 
sobre a oficina, pode entrar em contato 
pelo ramal 13074.

previne doenças profissionais, sedentarismo, estresse, depressão, 
ansiedade; melhora a flexibilidade, a coordenação, força, ritmo, 
agilidade e a resistência, promovendo uma maior mobilidade e melhor 
postura; diminui:  inflamações e traumas;  tensão muscular 
desnecessária; esforço na execução das tarefas diárias; sensação de 
fadiga no final da jornada; beneficia os sistemas cardíaco, respiratório, 
esquelético, entre outros bem documentados nas evidências científicas.

Benefícios psicológicos: favorece a mudança da rotina; reforça a 
auto-estima e melhora a auto-imagem; mostra a preocupação da 
Empresa com seus funcionários; melhora a capacidade de atenção e 
concentração no trabalho; desenvolve a consciência corporal; combate 
tensões emocionais; melhora do equilíbrio biopsicológico.

Benefícios sociais: desperta o surgimento de novas lideranças; 
favorece o contato pessoal e a integração social; favorece o trabalho em 
equipe e melhora as relações interpessoais.

Os benefícios da ginástica laboral
A ginástica laboral pode ser realizada em três momentos do dia:  no 
início (preparatória), durante (compensatória) e após o trabalho 
(relaxamento).

Ginástica laboral preparatória: Realizada no início da jornada 
de trabalho ou nas primeiras horas, tem como objetivo principal 
preparar o trabalhador aquecendo os grupos musculares que serão 
solicitados nas suas tarefas e despertando-os para que se sintam mais 
dispostos ao iniciar o trabalho.

Ginástica laboral compensatória: realizada durante a jornada 
de trabalho, com duração aproximada de 10 minutos. Interrompe a 
monotonia operacional, aproveita as pausas para executar exercícios 
específicos de compensação aos esforços repetitivos, e às posturas 
inadequadas solicitadas nos postos operacionais.

Ginástica laboral de relaxamento: realizada após o 
expediente de trabalho com duração aproximada de 10 minutos. Tem 
como objetivo reduzir a tensão muscular criada pelas atividades 
realizadas no trabalho, para que estes músculos não desenvolvam, 
aos poucos, micro lesões que irão acarretar em lesões maiores com o 
passar dos dias.

Benefícios fisiológicos da ginástica laboral: promove a 
sensação de disposição e bem estar para o trabalho; combate e 
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APOIO CULTURAL

Através do lançamento de livros, GGBS incentiva iniciativas

Receitas simples, gostosas e prá-
ticas. É dessa maneira que é reche-
ado o livro Sabores da Enfermagem, 
lançado no dia 25 de agosto no 
anfiteatro do Hospital de Clínicas. Ele 
foi organizado por Irene Martinez e 
reúne receitas de família que funcio-
nários da Enfermagem do HC que-
rem compartilhar com os leitores.

“Trabalhamos na enfermagem o-
ferecendo retaguarda à cirurgia do 
trauma. É uma equipe complexa, que 
vive seus problemas e também coisas 
boas, mas sempre coesa e harmônica 
no cuidado com o paciente. São 22 
funcionários vindos de vários estados 
e, quando fazemos alguma festa de confra-
ternização, todos trazem pratos de família. 
Isso me levou a escrever com eles o livro, que 
mostra um lado lúdico da enfermagem”, afir-
ma Irene.

A organizadora observa que, embora ve-
nham da colaboração de profissionais da 
saúde, as receitas não estão relacionadas com 
a questão nutricional dos pacientes do hos-
pital. “A intenção não foi essa, nem temos 
competência para cuidar da alimentação dos 
pacientes – a responsável pela parte nutri-
cional é a professora Salete Brito, que inclusive 
sugeriu o título Sabores da Enfermagem”.

Outro colaborador foi o jornalista, escritor 
e cozinheiro Fernando Kassab, da EPTV Cam-
pinas, que ajudou a preparar receitas e vai 
apresentar três reportagens no quadro “Todo 

Sabor”, do programa “Caminhos da Roça”, 
levado ao ar nas manhãs de sábado: no dia 
10 de setembro, ele conversa com Irene Mar-
tinez; no dia 17, mostra a receita de salada de 
arroz de Doralice Labbate; e no dia 24, o 
manjar de maracujá de Emile Franchini.

A impressão dos 2 mil exemplares do livro 
foi viabilizada pelo Grupo Gestor de Bene-
fícios Sociais (GGBS) e, segundo seu coorde-
nador, Edison Lins, uma parte foi doada para 
duas instituições de referência na assistência 
social em Campinas: o Hospital Sobrapar e a 
Associação Beneficente Campineira (ABC). 
“O dinheiro que as duas entidades conse-
guirem com a venda dos livros será revertido 
para suas atividades”. 

Presente ao lançamento do livro, Oady 
Aredes Júnior, presidente da ABC, explicou 

Da esq. p/ dir.: A organizadora do livro, Irene Martinez, a nutricionista Salete Brito, as autoras das receitas a serem 
mostradas na TV, Emilene Cristina Franchini e Doralice Soares Barbosa Labbate, e o apresentador Fernando Kassab

SABORES DA ENFERMAGEM

SEMEANDO UM NOVO PAÍS

Ajude a ABC e o Sobrapar adquirindo
um exemplar do livro 

Hospital Sobrapar: tel.: 3749-9700 
ABC - Associação Beneficente Campineira - tel.: 3231-1809

..

Desvendar mitos e paradigmas sobre a 
Gestão Social. Ao alcance, a prática da 
Governança Corporativa e modelos de Ges-
tão do Primeiro e Segundo Setor e a legislação 
específica do Terceiro Setor. Tudo isso está no 
livro Semeando um novo país - O terceiro 
setor e a responsabilidade socioambiental – A 
construção de uma nova sociedade, um livro 
com linguagem acessível e resumida a fim de 
lançar novos desafios e democratizar os con-
ceitos do setor.

A obra foi lançada na quinta-feira (01/09) 
no Espaço Cultural Casa do Lago, com a pre-
sença dos gestores de organizações sociais de 
Campinas e do autor Milton Pereira, além de 
convidados que receberam gratuitamente 
exemplares do livro. Na ocasião, foi divulgado 
também o curso de extensão “Gestão de 
ONG´s”, da Escola de Extensão da Unicamp 
(Extecamp), também voltado para educa-
dores, coordenadores, gestores e dirigentes de 
organização não-governamental e repre-
sentantes de empresas. O curso será oferecido 
entre os meses de outubro e dezembro (veja 
mais informações ao lado).

Entre os objetivos do curso está o incentivo 
ao debate das organizações, seja por meio de 
experiências de seus gestores e organizações 
ou do conhecimento dos professores de cada 

que a entidade mantém duas uni-
dades de atendimento. “Na rua José 
Paulino, no Centro, fica a farmácia 
onde doamos medicamentos me-
diante receita e oferecemos ativi-
dades de artesanato. Já no núcleo do 
Jardim São Marcos, atendemos 80 
crianças e 50 adolescentes, que no 
horário fora da escola, têm ativi-
dades de música, dança (sapa-
teado), artes marciais e informática. 
“Esses livros são um presente, uma 
grata surpresa que vai nos ajudar na 
luta constante pela captação de 
recursos para novos projetos”.

Irene Martinez adianta que 
uma comissão já está trabalhando a ideia de 
lançar, até o final do ano, um livro especial de 
receitas, com a curadoria de Fernando Ka-
ssab. No caso, as receitas poderão ser envia-
das por docentes e funcionários de todas as 
unidades e órgãos da Universidade. A publi-
cação fará parte da programação dos 45 anos 
da Unicamp, em outubro de 2011.

Os interessados em apreciar as delícias do 
livro “Sabores da Enfermagem” podem encon-
trar exemplares nas bibliotecas do campus.

módulo. A idéia é ins-
tigar, de maneira sim-
ples, os alunos a deba-
terem possíveis soluções 
para a gestão das orga-
nizações. O curso trará 
uma nova visão dos con-
ceitos para a sala de au-
la, sendo a vivência de 
cada aluno fundamental 
para encontrar a melhor 
prática para seu dia-a-
dia e atingir os interesses 
específicos de cada or-
ganização. 

Curso de extensão “Gestão Para 
Organizações Não Governamentais”

Local de inscrições e informações: 
Instituto de Economia,  telefones: (19) 
3521-5815 / 3521-5728, com Tânia 

E-mail: extensao@eco.unicamp.br
Confira a ementa e demais dados do 

curso pelo link: 
http://www.extecamp.unicamp.br/

dados30.asp?sigla=ECO-0034&of=001

O gestor de projetos 
socioculturais Milton Pereira, 
autor do livro Semeano um 

Novo País

FAÇO PARTE DESSA HISTÓRIA

Depois da ampla 
repercussão da pri-
meira edição do livro 
“Faço parte desta 
história” que contou 
com depoimentos 
de funcionários, ex-
menores traba-
lhadores da Uni-
versidade e suas 
relações, amiza-
des, ofícios e emoções 
vividas durante seu trajeto na 
Unicamp, a segunda edição já está sendo 
preparada.

Você funcionário, ex-menor trabalha-
dor na Unicamp, que não participou da 
primeira edição do livro, venha fazer parte 
deste projeto e publicar sua história. Aces-
se o site do GGBS  e 
envie sua história. Confira também no site 
dicas de como desenvolver o seu de-
poimento (atenção: os depoimentos de-
verão ser enviados até o dia 16 de se-
tembro).

www.gr.unicamp.br/ggbs

Ele tem uma rotina um tanto diferenciada, 
professor de educação física da Divisão de 
Educação Infantil e Complementar (Dedic/ 
Unicamp) e árbitro de futebol tendo apitado 
importantes jogos como o recente dérbi cam-
pineiro. Formado em Educação Física e pós-
graduado em Gestão e Docência no Ensino 
Superior, o nosso entrevistado Antônio Rogério 
Batista do Prado nos conta um pouco do seu 
dia-a-dia dentro e fora da Unicamp.

GGBS: Qual sua atividade de trabalho na 
Unicamp?
Rogério: Professor de Educação Física, da 
Dedic. Dou aula no Centro de Convivência In-
fantil (CECI) e no Programa de Integração e 
Desenvolvimento da Criança (Prodecad).

Como você veio trabalhar na Unicamp? 
Rogério: Eu tenho 25 anos de Unicamp. Eu 
comecei trabalhando na Biblioteca Central 
César Lattes (BCCL) como mensageiro, o 
“guardinha”. Fiquei 12 anos lá passando 
pelas áreas administrativas, depois no setor de 
compras. Tempos depois, fui para a marce-
naria onde fiquei por 2 anos e depois cheguei 
ao Dedic, aonde permaneço por mais de 11 
anos.

Como ingressou na carreira de arbitra-
gem?
Rogério: De futebol eu sempre gostei, de 
jogar, de estar no meio da bola, e então o 
Amarildo, funcionário aqui da Unicamp que 
trabalhava com arbitragem, vivia me 
convidando. Teve um período de insistência 
até que um dia eu aceitei! Eu comecei lá no 
Cultura Artística. Era jogo de criançada de 6-7 
anos de idade, turma chupetinha, fraldinha, 
tudo “inha” (risos).  Então comecei a tomar 
gosto pela coisa, vi que poderia ter um futuro. 
Fiz o curso na Liga Campineira de Futebol em 
1993, antes mesmo de fazer educação física, 
e depois em 1995-96 eu fiz o curso na 
Federação Paulista de Futebol e neste meio 
tempo eu já comecei a apitar jogos amadores 
em Campinas, Valinhos, Vinhedo e outras 
cidades. Depois do curso, comecei a apitar 
nas categorias de base e em 2000 eu fiz meu 
primeiro jogo na 1ª Divisão do Campeonato 
Paulista. Depois disso, em 2003, eu entrei 
para a CBF (Confederação Brasileira de 
Futebol), onde estou até hoje. 

GGBS: E você consegue conciliar os horá-
rios nas funções de professor e ár-bitro?
Rogério: Em geral os jogos são no final de 
semana, cerca de 90%. Logo, tem sido 
possível conciliar. A CBF libera a escala com 
uma boa antecedência então dá para se 
programar com tranquilidade e preparar a 
viagem quando o jogo é longe. 

GGBS: E você apita jogos somente em São 
Paulo?
Rogério: Não, no Brasil todo. Curiosamente o 
próximo jogo será no Acre, um jogo da série D, 
entre Plácido de Castro, do Acre, contra 
Penarol, do Amazonas. Só que não é sempre 
assim. Normalmente se organiza os árbitros 
conforme a região, para evitar um custo de 
locomoção maior.

........

........

........

........

........

........

Quais jogos você já apitou de maior des-
taque?
Rogério: Já apitei os diversos clássicos de São 
Paulo, como o Santos e Palmeiras, Corinthians 
e Palmeiras, Santos e São Paulo, e mais 
recente o dérbi campineiro, Guarani e Ponte.

Este foi o primeiro dérbi campineiro?
Rogério: Como arbitro principal sim.

GGBS: O jogo entre Guarani e Ponte Preta 
foi marcado mais uma vez pela violência. 
Como você enxerga este problema para a 
imagem da cidade de Campinas?
Rogério: Foi muito triste o que aconteceu. É 
complicado ver um jogo tradicional, que 
acontece somente duas vezes por ano, não ser 
enaltecido por gols, pelo bom jogo com a bola 
rolando, pelo bom trabalho da arbitragem, 
mas marcado sim por esta violência. É com-
plicado porque o Brasil todo viu aquele ato de 
selvageria, aquele confronto entre torcedores 
e policiais e claro que mancha a imagem da 
cidade, mancha o futebol brasileiro. 

O que você acha que o árbitro pode fazer 
para evitar estas manifestações de violên-
cia?
Rogério: O árbitro não pode fazer nada. 

........

........

.....

Quem deve ver isso são os órgãos com-
petentes, o Tribunal de Justiça Esportiva que 
toma a decisão de punir as equipes, a or-
ganização dos campeonatos, os próprios 
torcedores, enfim, tem que se pensar em uma 
política para diminuir ou até eliminar este tipo 
de atitude.

Você já vivenciou alguma situação de 
agressão por parte dos jogadores?
Rogério: Comigo não aconteceu nada de 
grave, mas em geral acontece. Recentemente 
um colega foi apitar um jogo e levou um soco 
de um jogador. 

Qual foi a situação mais complicada que 
você passou como arbitro?
Rogério: A mais triste de todas foi quando 
apitei o jogo entre São Paulo e São Caetano 
no Campeonato Brasileiro de 2004, em que o 
jogador Serginho, do São Caetano, faleceu 
em campo (o zagueiro  sofreu um ataque car-
díaco e morreu quarenta minutos depois de 
chegar ao hospital). 

Tem alguma história inusitada e divertida 
que vivenciou como árbitro?
Rogério: É triste, mas é engraçada (risos). Uma 
vez fui apitar um jogo em Jales, interior de São 
Paulo. E eu tinha o costume de acender uma 
vela antes do jogo. E esta vela tombou não sei 
como e pegou fogo no vestiário dos árbitros. 
O jogo estava rolando, e de repente todo 
mundo ficou assustado, bombeiros chegando 
e eu nem imaginava que era o nosso vestiário. 
Quando fui ver tinha queimado tudo. 

GGBS: Tem filhos?
Rogério: Sim, O Gabriel, de 10 anos, e é 
torcedor do São Paulo.

GGBS: Ele comenta alguma coisa quando 
você apita jogos do time dele?
Rogério: Uma vez eu tinha chegado do jogo 
que apitei do São Paulo, na ocasião o time 
tinha perdido por 3 a 1 da Portuguesa e ele 
comentou “poxa pai, você tinha que ter 
expulsado o Dagoberto (atacante do São 
Paulo)”. No entanto ele gosta do que faço, 
sempre que dá eu levo ele comigo, ele gosta.

GGBS: E ele aproveita para “cornetar” 
sobre o jogo?
Rogério: Quando não sai do contento dele, 
ele “corneta” (risos).

GGBS: Sua família fica preocupada com 
sua profissão?
Rogério: Ficar não tem como não ficar, mas 
meu filho, meu pai e minha noiva apóiam. Ela 
inclusive vai aos estádios assistir aos jogos 
quando pode. Entretanto, hoje tem muita 
segurança dentro de campo para os árbitros, 
para saída dos estádios, mas como sou uma 
pessoa pública tenho que tomar cuidado. 

GGBS: Já chegou a expulsar grandes 
jogadores?
Rogério: Sim, entre eles Neymar, o Adriano 
quando jogava no São Paulo, o Léo do Santos 
e até o Mano Menezes (hoje técnico da 
seleção brasileira) que na época treinava o 
Grêmio. 

........

........

........

........

........

........

........

........

Dos pequenos aos marmanjões

Rogério e os árbitros escalados para o recente dérbi ocorrido em Campinas

Rogério: aulas 
para os 
pequeninos 
da Unicamp 
e cartões para 
os marmanjões 
do futebol 
profissional 
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Conselho qualificador, 
livros e Conpuesp

PROSERES: um programa sempre atual

7

O processo do qual resultou o GGBS, apontou a 
necessidade de uma forma de gestão colegiada que 
acompanhasse todas as ações já desenvolvidas no 
campo dos chamados benefícios espontâneos e que 
também avaliasse as novas ações a serem implantadas, 
em sintonia com o planejamento estratégico institu-
cional. Isso vem pautando as ações do GGBS desde 
2006, ano de instalação neste formato que agregou as 
diversas ações em andamento e incorporou novos de-
safios. O conselho, em pleno funcionamento, designado 
pelo Reitor, composto por funcionários e docentes das 
diversas áreas da universidade,  vem acompanhando de 
forma permanente as atividades do GGBS. E tem tido um 
importante papel, além de acompanhar as atividades, o 
de acolher e encaminhar diversas propostas de projetos e 
de ações, encaminhadas pelas unidades e órgãos da 
Unicamp, atividades essas voltadas para o público 
interno. Atividades que resultam em desenvolvimento 
profis-sional e humano e consolidam, em diversos as-
pectos, como por exemplo, na saúde preventiva, a qua-
lidade de vida e de trabalho, além de promover cons-
cientização e cidadania. É o caso do livro Semeando Um 
Novo País, lançado no início de setembro, numa parceria 
em que o GGBS atende a um pressuposto de envolver 
funcionários e docentes interessados em gestão do 
terceiro setor. Algo que, além do público interno, abre-se 
também para a sociedade civil organizada, através de 
um curso de extensão no tema em pauta, para os atuam 
no voluntariado, em suas várias causas e finalidades e 
percebe que para consolidar suas perspectivas, requer 
competência formal. Registre-se também a importância 
do livro Sabores da Enfermagem em suas relevantes 
dimensões. No plano interno integrou um importante 
segmento profissional da universidade, a enfermagem 
do HC , trazendo vivência familiar, para o ambiente 
profissional. Mas o livro está indo além, muito além. Tem 
chamado a atenção da mídia e, mais que isso, envolveu 
duas organizações sociais de Campinas, a ABC, 
Associação Beneficente Campineira, com ações sociais 
imprescindíveis na área central da  cidade e no Jardim 
São Marcos e a Sobrapar, hospital vizinho à Unicamp e 
que tem prestado relevante trabalho na área de 
reconstituição e de recuperação facial. O Conpuesp, 
evento integrador das três universidades estaduais 
paulistas, será um momento de nos depararmos, em 
muitos momentos, com a rica experiência profissional e 
social que a Unicamp representa. Processo no qual seus 
profissionais são expressão importante. Para esses, a 
administração da Universidade, expressa-se através do 
GGBS como fator de melhorias e incentivos. Com o que 
um qualificador Conselho, o de orientação do GGBS, vem 
tendo um papel sempre determinante. 

Representantes do GGBS na cerimônia de entrega do Prêmio Mario Covas, em 
2008. No destaque, placa concedida ao GGBS, como finalista do Prêmio.

Em agosto o ProSeres - Programa Insti-
tucional de Apoio ao Servidor Estudante 
completou 18 anos - considerando como 
referência a Portaria de 1993, como 
marco institucional do processo formal 
visando sua implantação. Desde então 
cerca de 1.500 funcionários da Unicamp, 
ao longo desses anos, foram alcançados 
pelo programa e, assim, foram apoiados 
na obtenção de sua graduação, em 
diversas instituições de ensino superior de 
Campinas e região. 

A história do programa começa no 
início da década de 1990, quando um 
grupo de funcionários, todos matricula-
dos em diversas instituições de ensino 
superior, procurou a Reitoria para reivin-
dicar apoio a este desafio. Desafio que 
também respondia às necessidades insti-
tucionais de contar com um quadro qua-
lificado nas suas diversas áreas. O Pro-
grama foi cumprindo esses objetivos ano 
a ano. Inseriu, e assim mantém na atu-
alidade, apoio a alunos de cursos de pós-
graduação stricto e lato sensu e também 
incluiu apoio a dependentes de funcio-
nários e docentes. 
  

Inscreva-se!
Se você está interessado em sua 

carreira, em dar continuidade aos estudos 
e ingressar no ensino superior, para 

O prêmio anual de 
gestão Governador 
Mario Covas é uma 
iniciativa conjunta 
do Governo do Es-
tado de São Paulo, 
por meio da Secre-
taria de Gestão Pú-
blica, e da Fun-
dação do Desen-
volvimento Admi-
nistrativo (Fundap). 
Em apoio à ini-
ciativa e reconhe-
cendo a importân-
cia de estar entre as melhores práticas de 
gestão, em 2008 o GGBS inscreveu-se 
para o Prêmio e conquistou posição sig-
nificativa entre os finalistas, tendo o Pro-
grama Institucional de Apoio ao Servidor 
Estudante - ProSeres, recebido o status de 
iniciativa reconhecida como boa prática 
de gestão, tanto pelo seu alcance qualifi-
cador como sua possibilidade de ser repli-
cado em outros órgãos públicos. 

Programa é reconhecido como boa prática 
de gestão pelo Prêmio Mario Covas

alcançar o tão sonhado diploma univer-
sitário, não deixe de consultar mais infor-
mações sobre o Proseres. No site do 
GGBS (www.gr.unicamp.br/ggs), além de 
detalhes sobre o Programa, você pode se 
cadastrar a qualquer momento (mais in-
formações pelo ramal 14854).
   

Já participou do Proseres?
Você que foi ou é usuário do programa, 

envie-nos um depoimento pessoal. 
Conte-nos a importância do Programa na 
sua trajetória. Incentive outros colegas a 
participar. Acesse o site do GGBS e sigas 
as instruções .(www.gr.unicamp.br/ggbs)

Convite do lançamento 
do ProSeres, assinada 
pelo então reitor Carlos 

Vogt, em agosto de 
1993

Filhos de funcionários e 
docentes se divertem no 

Férias no Museu, 
evento do Museu de 
Ciências em parceria 

com o GGBS

Férias no Museu reúne crianças e jovens no mês de julho
Entre os programas do Museu 

, com jogos, gincanas 
e muita animação, quase 200 crianças e jo-
vens, filhos de professores, alunos e funcio-
nários da Unicamp e da Funcamp, marcaram 
presença na temporada Férias no Museu 

Exploratório 
de Ciências da Unicamp

2011. Divididos em quatro grupos, entre os 
dias 11 e 22 de julho, os participantes se en-
volveram em atividades como a NanoAven-
tura, a Oficina Desafio, a Praça Tempo Espaço 
e a Oficina de Arqueologia, com muita diver-
são e estímulo ao conhecimento. 

Os participantes receberam kit com mo-
chila, camiseta, boné, caneca, toalha, pasta e 
escova de dentes. No encerramento de cada 
grupo, os pais participaram de gincanas e um 
lanche de confraternização, integrou todos às 
atividades do Museu.

O programa é realizado desde 2008 numa 
parceria com o Grupo Gestor de Benefícios 
Sociais (GGBS), que propicia principalmente o 
apoio logístico do evento. Com caráter lúdico-
pedagógico, o Férias no Museu busca desen-
volver atividades que exploram, de forma di-
vertida, temas referentes à ciência, tecnologia, 
cultura, qualidade de vida, meio ambiente e 
responsabilidade social. 

As atividades acontecem duas vezes ao ano 
durante os períodos de férias e recesso escolar. 
Em janeiro de 2012 acontecerá uma nova 
edição do evento. Fique atento para o período 
de inscrições, que geralmente acontece em 
dezembro. Para conferir fotos e saber como 
foram as outras edições do evento, acesse o 
site do GGBS (www.gr.unicamp.br/ggbs).

A Unicamp mantém, através do GGBS, 
dois planos de saúde com a Unimed, além de 
opção para outros planos.  Juntos, os dois 
planos, atendem a mais de 4 mil usuários, 
entre funcionários, docentes e dependentes 
dos mesmos. O GGBS, em parceria com a 
Unimed, vem fazendo acompanhamento 
mensal detalhado do novo plano, firmado 
recentemente, a fim de manter o custo em ní-
veis acessíveis, seu principal objetivo. Alguns 
dados, que podem ser conferidos ao lado, 
mostram o perfil e alguns indicativos que po-
dem auxíliar no trabalho interno de consolida-
ção de perspectivas preventivas para a saúde 
de funcionários e docentes.

Os interessados em mais informações so-
bre o convênio com a Unimed devem acessar 
o site do GGBS (www.gr.unicamp.br/ggsb) ou ligar no 
ramal 14849.

CONVÊNIO UNIMED

Distribuição de beneficiários por sexo Distribuição por tipo de beneficiário

Despesas por especialidadeDistribuição de beneficiários por faixa etária
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Nem o frio do inverno de uma manhã de 
domingo espantou nossos atletas de participar 
da Corrida do SESI, realizada no dia 21 de 
Agosto. A corrida faz parte do circuito SESI de 
corrida de rua. A Equipe Unicamp, uma 
parceria entre o GGBS e o Labex (Laboratório 
de Bioquímica do Exercício), foi representada 
por diversos atletas que não desanimaram 
com a baixa temperatura e obtiveram ótimos 
resultados.

Os atletas percorreram o trajeto por toda a 
Avenida Dr. Heitor Penteado na região do 
Taquaral, margeando a Lagoa do Taquaral e o 
Kartódromo. As equipes foram divididas nas 
modalidades de Corrida de 10km, Corrida de 
5Km e Caminhada. A classificação completa 
pode ser conferida no site http://www.minhasinscricoes.com. 
br/CIRCUITOSESI-CAM/2011

Nestes próximos meses nossos atletas parti-
ciparão de mais corridas importantes: no dia 
18 de setembro na Maratona de Revezamento 

Pão de Açúcar/SP, no dia 25 de setembro na 
Corrida Integração (as inscrições estão aber-
tas até o dia 15, no site do GGBS), e em 
outubro, no dia 9, terão participação mais que 
especial na Corrida Unicamp. Fechando o 
mês, os atletas disputarão o Troféu Brasil de 
Atletismo Master em Campinas (dias 26 e 27).

Atletas da Equipe Unicamp (Labex/GGBS) não se intimidam com o frio

Fique Ligado!
Interessados em participar como corredores 
ou caminhantes da Corrida Integração e da 
Corrida da Unicamp terão descontos e apoio 
técnico e logístico!

Acesse o site do GGBS para obter mais 
informações!

Alguns representantes da Equipe Unicamp
na Corrida de Rua SESI - 2011
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Evento gratuito aberto à 
participação dos profissionais 

da Unicamp, Unesp e USP.
Faça já sua inscrição!

A Comissão Organizadora do 
livro convida você, ex-menor 
trabalhador da Universiade, 

hoje funcionário, a participar.
Não fique de fora!

25 e 26 

de

outubro

Memorial

da

América

Latina

São 

Paulo
Página

3

Página

6

Confira entrevista com 

Antonio Rogério, 

funcionário da Unicamp 

que recentemente 

apitou um  dérbi
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que recentemente 

apitou um  dérbi

CONPUESP
Congresso de Profissionais das Universidades Estaduais de São Paulo

25 de outubro 

13h00 – 17h00 Credenciamento 

 13h00 – 14h00 Visita monitorada às dependências do 
Memorial da América Latina

15h00 – 17h00 Exposição dos painéis - Corredor 
do andar superior 

17h00 – 18h00 Intervalo para o café - Hall

 18h0019h00 Cerimônia Solene - Auditório 

19h00 – 20h00 Apresentação cultural 

20h0021h 00 Coquetel - Hall 

26 de outubro 

08h30 – 09h30 Exposição de Painéis - 
Corredor superior

 09h30 – 11h00 Casos de Sucesso (USP, 
UNICAMP, UNESP) - Auditório

11h00 – 11h30 Intervalo para o café

11h30 – 12h30 Palestra “A diferença 
entre ter fama e ter sucesso” – com o 
ator Eduardo Martini - Auditório 

12h30 – 14h30 Almoço

14h30 – 16h00 Palestra “Você é do 
tamanho dos seus sonhos”, com César 
Souza - Auditório 

16h00 – 16h30 Considerações finais e 
encerramento /  Premiação - Auditório 

- Hall 

 

ProgramaçãoProgramação

Depois dos sucessos das iniciativas das edições dos 
Simpósios dos Profissionais da Unicamp (Simtecs), em 
especial do último realizado em 2010 com 1.762 inscritos, 
surgiu a ideia de promover um encontro maior e que pudesse 
abranger as demais universidades públicas paulistas, Unesp 
e Usp. Da ideia acionada e com a colaboração e esforços dos 
diversos organizadores foi designada pelo Reitor Fernando 
Costa, em sua gestão como Presidente do Cruesp – 
Conselho dos Reitores das Universidades Públicas Paulistas, 
uma comissão dedicada a organizar o 1º Congresso de 
Profissionais das Universidades Estaduais Públicas de São 
Paulo, o Conpuesp.

O evento, inédito, ocorrerá nos dia 25 e 26 de outubro, 
no Memorial da América Latina, em São Paulo. Haverá 

Transporte 

A Unicamp, através do GGBS e 
AFPU, disponibilizará transporte 
para os inscritos da Unicamp. 

Haverá ônibus fretado para levar 
e trazer os participantes.

Inscreva o seu trabalho e compartilhe o mesmo em um 
evento da importância do Conpuesp. É uma forma de 
mostrar o valor do trabalho dos funcionários no crescimento 
e no desenvolvimento da Universidade que é responsável 
pelos grandes avanços científicos do país.  Você será 
personagem importante deste evento inédito!

Para se inscrever é bem simples. Basta preencher o 
formulário no endereço eletrônico www.conpuesp.com.br e 
submeter o Resumo Simples, de acordo com as instruções, e 
anexar o arquivo do pôster, no formato pdf.

O participante que participar com apresentação de 
trabalho receberá ao final do evento dois certificados 
eletrônicos (digital): um pela participação e outro pela 

palestras e exposição de pôsteres, descrevendo o trabalho 
desenvolvido nas três instituições com participação dos 
profissionais.

O Conpuesp está formatado em dimensões acadêmicas 
considerando o ambiente em que esses profissionais atuam 
nas universidades públicas paulistas, responsáveis por 
significativa parcela da produção científica do país. O 
congresso foi idealizado para ser o espaço destinado à 
divulgação de trabalhos e troca de experiências entre 
funcionários das três instituições - Unicamp, USP e Unesp, 
sejam eles da área administrativa, assistencial, de apoio ao 
ensino, à pesquisa e extensão ou de manutenção e melhoria 
da infraestrutura dos diversos campi espalhados pelo 
Estado.

Estão abertas as inscrições para o Conpuesp!
apresentação de trabalho. É importante ressaltar que as inscrições 
para esse tipo de participação vão até o dia 10 de setembro.
    

Nota: A Comissão Unicamp sugere que, além de trabalhos inéditos,
 também os trabalhos apresentados no III Simtec podem ser atualizados 
e inscritos no CONPUESP.
    

Não deixe de participar!
  

Mesmo sem apresentação de  trabalho você poderá participar do Conpuesp. 
Basta se inscrever. Você receberá certificado digital de participação, além de 
poder participar de todas as atividades programadas, com os demais 
colegas da Unesp, Usp e da própria Unicamp. Inscreva-se até o dia 30 de 
setembro. Não perca prazo!

www.gr.unicamp.br/ggbsPara mais informações sobre o Conpuesp, ligue no ramal 14903 ou acesse o site do GGBS: www.gr.unicamp.br/ggbs

Até dia 10/09, inscrições com 
apresentação de trabalho.
    

Até dia 30/09, inscrições simples, 
sem apresentação de trabalho.

Atenção para os prazos!

COPA GGBS
de Futebol Society

2011

COPA GGBS
de Futebol Society

2011

De 10/09 a 22/10

Campo do Palmeiras

Estrada da Rhodia  

Barão Geraldo

Compareça e prestigie!

De 10/09 a 22/10

Campo do Palmeiras

Estrada da Rhodia  

Barão Geraldo

Compareça e prestigie!

Confira tabela de jogos, resultados e fotos no site do GGBSConfira tabela de jogos, resultados e fotos no site do GGBS

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