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Exposição Primavera exalta a beleza desta estação na Casa do LagoExposição Primavera exalta a beleza desta estação na Casa do Lago
Belas paisagens, o colorido de pétalas e detalhes de arranjos florais marcaram a exposição “Primavera” realizada em setembro no Espaço Cultural Casa do Lago. Belas paisagens, o colorido de pétalas e detalhes de arranjos florais marcaram a exposição “Primavera” realizada em setembro no Espaço Cultural Casa do Lago. 

Os tons suaves da estação do ano 
que iniciou em setembro foram deli-
cadamente registrados por funcioná-
rios, alunos e professores do Instituto de 
Química (IQ) e algumas outras uni-
dades através da Oficina de Pintura 
organizada pela técnica química Már-
cia Antonelli, também professora da ofi-
cina. O projeto faz parte do Programa 
de Integração do Instituto de Química - 
PIQ, coordenado por Maria Helena S. 
de Almeida. “A ideia de fazer esta expo-
sição foi de incentivar a superação. Ela 
é composta por telas de pessoas que 

não são artistas plásticos. São técnicos 
de química, pessoas que trabalham nas 
áreas administrativas e que aprenderam 
os conceitos de pintura em tela na ofi-
cina. É por isso que esta exposição tem o 
valor da superação, foi um desafio para 
todos”, afirmou a coordenadora. Ela 
também conta que fazem parte do 
projeto outras oficinas de artesanato 
como patchwork, decoração de caixas, 
macramê, capitonê e outros.

A realização destes projetos contam 
com o apoio do Grupo Gestor de Bene-
fícios Sociais (GGBS) que busca propor-

cionar através destas iniciativas, apro-
vadas pelo Conselho Orientador, esti-
mular o bem-estar da comunidade. O 
coordenador do GGBS, Edison Lins, 
ressalta a importância destes projetos e 
salienta que outras unidades também 
devem buscar produzir projetos como 
este. “O edital para solicitação de 
apoio é publicado no início de cada 
semestre. Os interessados devem ficar 
atentos e acessar o site do GGBS. Lá 
irão encontrar todas as informações 
parta o envio dos projeto”, ressalta o 
coordenador.

Entre os dias 22 e 24 de novembro, o 
GGBS realizará a edição 2011 da 

Feira da Solidariedade.
A intenção é reunir as associações que 

prestam serviços beneficentes para 
que possam expor produtos e trocar 
experiências. A primeira entidade a 

confirmar participação é a Associação 
Beneficente de Campinas (ABL). 

As barracas ficarão armadas próximas 
ao Restaurante Universitário (RU).

 A previsão é de que o evento comece 
às 9h e termine às 15h30.  

Parceria: 
GGBS/AEL-IFCH

Oficina em um 
Laboratório de 
Pesquisa, Memória 
e Preservação de 
Documentos da 
Unicamp

...

Vagas disponíveis para 
turma de outubro (dias 
19,20 e 21). Para mais 
informações e inscrições, 
acesse o site do GGBS 

www.gr.unicamp.br/ggbsCompareça e Prestigie!Compareça e Prestigie!
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Manoel Martins, mais conhecido com 'Turcão' ingres-
sou na Unicamp como mensageiro em 1974. Passou pela 
DGRH e desde 1977 atua na zeladoria do Instituto de 
Química. Durante todos esses anos vem cultivando 
grandes amizades dentro da Universidade. Participa da 
Copa GGBS desde o início, e nessa edição joga pelo time 
do FEF (Veteranos) como técnico e centro-avante (alter-
nando as duas funções).

Pelo terceiro ano seguido, o time da FEF é uma junção 
entre membros da Faculdade de Educação Física e do 
Instituto de Química: “As pessoas cobram para que o time 
da química seja refeito, mas por enquanto seguimos 
nessa parceria.”, disse. O time da FEF vem sendo o gran-
de campeão dos últimos anos. Além dos campeonatos 
pela Unicamp, Martins é técnico há 35 anos do time da 
Unimar. A interação que acontece nas partidas é de 
grande valor para a preservação das histórias pessoais: 

“Parabenizo o GGBS pela 
iniciativa. Encontro pessoas que 
ingressaram junto comigo na 
Universidade e vejo o crescimen-
to de cada um. Hoje nos encon-
tramos e lembramos daquela 
época. É muito bom ver que até 
alguns que já se aposentaram 
vão aos jogos para prestigiar”, 
afirmou. Se o time do IQ voltar 
no ano que vem, com certeza 
Manoel ficará dividido. Afinal, já 
tem uma relação com a FEF tam-
bém. Como, apesar de ser Pon-
tepretano, gosta tanto de fute-
bol que vai a jogos de outros ti-
mes também. 

Um "veterano" vencedor na Copa GGBS e na Unicamp

jogador da categoria Master, pelo 'Velhinhos 
da Vila' e já atuou por vários times ao longo 
das edições. 

A tradição do torneio vem sendo formada 
ao longo dos anos, e um time vem se des-
tacando como o grande favorito. O 'Veteranos' 
da FEF (Faculdade de Educação Física), foi o 
campeão dos últimos três campeonatos, e vem 
em busca de um novo título. Já na categoria 
Master, na primeira rodada, logo na estréia, a 
equipe da FEF venceu o Caism por 12 a 0. 
Com o placar elástico sobre o adversário, 
surgiu o artilheiro da ca-
tegoria, Luiz Carlos Dias, 
com cinco gols. Dias, 
atua no corpo docente 
do FEF há 19 anos. Nos 
últimos dois títulos do 
time ele estava presente. 
“Este ano perdemos três 
jogadores importantes 
por lesão. Não temos a 
obrigação de ganhar o 
campeonato todo ano. 
Além disso, as outras equipes estão mais fortes 
também.” Para o professor-atacante, o cam-
peonato como forma de socialização, é 

excelente oportunidade de se 
fazer novos amigos e estreitar 
amizades: “Durante o tor-
neio, todos os sábados esta-
mos juntos, docentes, funcio-
nários, em um ambiente des-
contraído, alegre e familiar. 
Parabenizo o GGBS pela ini-
ciativa e espero poder parti-
cipar ainda por muitos anos”, 
disse. Dias atua também, há 8 
anos, no time da Unimar – 
treinada pelo Manoel, do 
Instituto de Química (confira 
destaque no quadro ao lado) 
e pelo Biriba da Engenharia 
Química, em partidas que 
acontecem nas tardes de sá-
bado. 

Saiba mais: acesse o site do  GGBS, pelo 
endereço 

tabela de jogos, resultados, arti-
lheiros, galeria de fotos, histórico, etc. 

www.gr.unicamp.br/ggbs e 
confira a 

EXPEDIENTE: o Informativo GGBS é uma publicação do Grupo 
Gestor de Benefícios Sociais - Unicamp, com distribuição interna 
gratuita aos servidores da Unicamp. Colaboraram nesta edição: 
Felipe Barreto e Giorgio Lima - Tiragem: 8.000 exemplares. Contato: 
GGBS - Prédio da Reitoria III - Campus Unicamp - Informações: (19) 
3521-5101 - E-mail: ggbs@unicamp.br  / www.gr.unicamp.br/ggbs 
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Unicamp, 45 anos.

7

A Unicamp completa neste mês de outubro quatro 
décadas e meia de existência. Instalada oficialmente 
em outubro de 1966, já nasceu significativa e com 
forte missão de inovação. Em perspectiva histórica, é 
um tempo muito curto. Entretanto, um tempo muito 
significativo, para Campinas e para o Brasil, por ser ela 
uma instituição acadêmico-científica e de amplas 
ações de extensão social. Uma instituição pública que 
procura responder, de forma permanente, ao investi-
mento que as sociedades paulista e brasileira lhe 
fazem. Com grande número de cursos de graduação e 
pós-graduação com nota máxima, e uma das duas 
únicas instituições superiores brasileiras que figuram 
no ranking das melhores do mundo, é, ainda, a cam-
peã brasileira na produção de patentes de pesquisa e 
responde sozinha por cerca 15% da produção científica 
nacional. O alcance social da Unicamp também pode 
ser observado na intensa procura por sua área de 
saúde. Basta ver o número de ônibus, das mais diver-
sas cidades paulistas e de estados vizinhos, que a cada 
manhã aportam nos estacionamentos próximos ao 
complexo hospitalar de referência. A Unicamp se cons-
tituiu nesse tempo, contando com um valioso quadro 
docente e de profissionais e com milhares de alunos 
que por aqui passaram, obtiveram suas titulações e 
hoje atuam nas mais diversas áreas. Seu quadro 
profissional é desafiado pela postura, missão e 
desafios institucionais, a ser altamente qualificado e a 
buscar de forma contínua a formação e a consolidação 
do preparo requerido para atuar no dinâmico ambiente 
da universidade. Um evento que já faz parte da 
agenda universitária, o Simpósio dos Profissionais da 
Unicamp (Simtec) tem sido espaço para expor a par-
ticipação dos funcionários no esforço da universidade 
para produzir importantes avanços para a sociedade. O 
evento citado inspirou a realização de outro encontro 
profissional, o Congresso dos Profissionais da USP, 
Unesp e  enfim, todas as universidades 
estaduais paulistas, que ocorrerá nos dias 25 e 26 de 
outubro, dentro da programação dos 45 anos da 
Universidade Estadual de Campinas.  Em seus 45 anos 
de existência, a Unicamp exerceu efetivo impacto 
social, decorrente de um relevante e abrangente 
trabalho, construído e realizado continuamente por 
docentes, funcionários e alunos, em seus papéis 
específicos e nas lutas fundamentais, entre as quais 
como corajoso espaço de resistência à ditadura militar 
e contra aqueles que em alguns momentos tentaram 
impedir o avanço da importante instituição científica 
pública, hoje consolidada.

Unicamp,

Uma universidade de referência mundial

Como tudo começou

A Unicamp comemorou neste começo de 
outubro (5), o seu 45º aniversário. São vários 
anos se firmando como uma das principais 
universidades da América Latina, sendo 
referência mundial no ensino, pesquisa e na 
excelência dos cursos de graduação e pós-
graduação. E para celebrar a data foi mon-
tada uma programação com diversas ativida-
des ao longo do semestre (confira no endere-
ço a programa-
ção completa). 

“As atividades visam a comunidade inter-
na, o público no entorno do campus de Barão 
Geraldo e também da cidade de Campinas, 
focalizando principalmente as atividades cul-
turais e a história e perspectiva da Unicamp 

www.45anos.unicamp.br 

A Universidade Estadual de Campinas foi 
legalmente criada em 1962, como entidade 
autárquica, graças ao empenho dos 
campineiros que, desde meados da década 
de 1940, pediam ao governo do Estado a 
instalação de uma faculdade de medicina na 
cidade. Em 1963, a tão sonhada faculdade 
começou a funcionar, mas a Universidade em 
si teve autorização de funcionamento somente 
em 1966, quando Zeferino Vaz, à frente da 
Comissão Organizadora, instituída pelo Con-
selho Estadual de Educação em 1965, ela-
borou projeto e conseguiu recursos para sua 
instalação. A data de lançamento da pedra 
fundamental do campus central, em 5 de ou-
tubro de 1966, foi considerada o marco para 
as comemorações da instalação da Unicamp. 

Agradecimento a quem faz parte dessa história
     

O Grupo Gestor de Benefícios Sociais 
(GGBS) tem orgulho de poder fazer parte e 

para o futuro. Todas as unidades e centros que 
atuam nas áreas de arte e cultura estarão 
participando” afirmou o reitor Fernando Costa 
durante o lançamento da programação dos 
45 anos da Unicamp.

presta aqui homenagem a todos que ajudam e 
ajudaram a construir todos os dias esta his-
tória. Parabéns à Unicamp e a todo o corpo de 
docentes, alunos e funcionários.

O lançamento da pedra fundamental, em outubro de 1966, 
contou com a presença do presidente do Brasil à epoca, 
Marechal Humberto de Alencar Castelo Branco

  As bases para qualquer 
construção começam com o 
planejamento sobre o chão 
batido de terra. Depois disso 
é necessário que os operários 
tenham dedicação e conhe-
cimento sobre edificações pa-
ra firmar pilares de uma obra. 
João Batista da Silva Filho 
andou por estradas de terra, 
afundou no barro das ruas 
sem pavimentação e foi con-
juntamente crescendo com a 

Universidade que se expandia, passando a ser Univer-
sidade Estadual de Campinas e não mais Universidade de 
Campinas. Desde o começo ele estava lá. 
      Com 43 anos de Unicamp, é base para entender o 
presente e saber o passado: a história viva. Atuando 

"Cresci dentro da Universidade e junto com ela"
desde o começo no departamento de compras – atualmente 
no Hospital das Clínicas da Unicamp (HC) –, concedeu-nos  
uma entrevista, aqui resumida, para

 
    

Como foi seu ingresso na Unicamp?
J.B: Ingressei em três de maio de 1968, não havia um local 
fixo da Universidade. Na época era na Rua Culto à Ciência, 
onde ficava situado o Colégio Bento Quirino. Eu tinha de treze 
para quatorze anos, e era patrulheiro.
    

Conte como foi seu começo.
J.B: Comecei no departamento de compras onde estou até 
hoje. Respondia ao diretor Roberto Siqueira de Castro e duas 
vezes por dia saia pela cidade, levando processos, correspon-
dências e documentos. Isso era uma rotina.
    

Quais as dificuldades encontradas naquele tempo?
J.B: Na época Campinas não era ainda uma metrópole, era 

 contar sua trajetória na 
Unicamp. Confira! 

João Batista

Copa GGBS firma tradição em seu oitavo ano consecutivo

Pelo oitavo ano consecutivo acontece a 
copa GGBS de futebol Society 'Veteranos', e a 
sexta edição da 'Master'. O evento é organi-
zado pelo GGBS, por meio da área de Pro-
gramas e Projetos, comandada por 

 – que cuida ainda de even-
tos e parcerias comerciais. 

O início do torneio aconteceu no dia 10 de 
setembro e as finais das duas categorias estão 
previstas para o dia 22 de outubro, no campo 
do Palmeiras, em Barão Geraldo. 
   O torneio foi implantado em 2002, na 
então Diretoria de Assistência e Benefícios 
(DAB), quando o GGBS ainda não havia sido 
criado. Armando frisa que a intenção do cam-
peonato sempre foi a promoção de qualidade 
de vida entre os funcionários: “o que melhor 
define a copa é o clima cordial, a interação do 
pessoal que, na correria do dia-a-dia, não tem 
esse tempo de socialização e descontração.”, 
disse.
 A participação vem aumentando ao longo 
dos anos. Em 2010, dez times fizeram parte. 
Já nesse ano, são quatorze equipes concor-
rentes ao título, subdivididas entre Master e 
Veteranos.
      Para participar da Copa, como taxa de 

Armando 
Comunnale Júnior

inscrição, cada time inscrito doou uma cesta 
básica, sendo os alimentos foram entregues 
para duas entidades assistenciais de Cam-
pinas: Projeto Semear, representado pelo Pa-
dre Alessandro Cruz, e para a 'Missão Evan-
gélica Shekinah'.
 Um dos organizadores da Copa, desde a 
primeira edição, é Humberto Carlos Olivieri 
Filho, do GGBS. É ele quem organiza as 
tabelas, faz os sorteios dos jogos e também se 
encarrega de repassar os dados dos jogos 
para que sejam disponibilizados no site do 
GGBS. Roberto Carlos de Souza (Fubá), tam-
bém da área de projetos do GGBS, auxilia nos 
trâmites da Copa. Participando ativamente, é 

Humberto Olivieri e Roberto Carlos (Fubá)

Luis 
Carlos 

Dias

Manoel Martins com 
troféu conquistado na 

Copa GGBS

A Equipe Unicamp obteve um resultado 
inédito na 28ª Corrida Integração, rea-
lizada em setembro. O time foi represen-
tado por 74 pessoas, entre corredores e ca-
minhantes, conseguindo ótimos resultados.
              

Foram 6 pódios (recorde da equipe na 
corrida), 5 atletas foram destaques em suas 
categorias: Marcos Teixeira (1º), Carlos 
Eduardo da Silva (1º), Camila Castelli (1º), 
Laís Viana (3º) e como sempre, a guerreira 
Nadir Camacho (2º). Jonas Lemos 

, repetindo seu feito no ano 
passado! Parabéns aos atletas.

. . . .

foi o 5º 
lugar na Geral

Equipe Labex/GGBS representa bem a Unicamp nas últimas corridas
Equipe fica em terceiro na Maratona 

Pão de Açúcar 
    Duas horas, trinta e oito minutos e cinqüen-
ta e nove segundos. Esse foi o tempo que a 
equipe Labex-GGBS gastou para conquistar o 
3º lugar na 19ª Maratona de Revezamento 
Pão de Açúcar. A competição, realizada no 
mês passado, em São Paulo, reuniu mais de 
35 mil corredores. Na prova, a equipe femi-
nina do Labex ficou em terceiro lugar. Já a 
equipe master foi a 24ª colocada.

A Equipe Unicamp, que conta com o apoio 
do Grupo Gestor de Benefícios Sociais, esteve 

composta pelos seguintes atletas: Anísio 
Rodrigues de Antonio Filho, Ademir Anto-
nio dos Santos, Thiago Franco, Marcos Ro-
berto Silva Teixeira, Jonas Talaisys, Carlos 
Eduardo da Silva, Matheus Milani e Vitor 
Lecio Fontonella. A equipe foi treinada por 
José Victor Vieira Salgado, Thiago Guedes 
Russomano e Lucas Tessuti.
     

Corrida Unicamp: A Equipe Labex-GGBS tam-
bém teve ótima participação na Corrida da 
Unicamp, realizada no dia 9 de outubro. 
Confira mais informações no próximo Infor-
mativo do GGBS. Aguarde!

Acervo Histórico do Arquivo Central (Siarq)
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Atividades do GGBS fazem parte das comemorações

No dia 6 de novembro (segundo 
domingo do mês), acontecerá no 
Espaço Casa do Lago, na Unicamp, 
o Dia da Integração. O evento, que 
será realiado  
promovido pelo Grupo de Gestão de 
Benefícios Sociais (GGBS), com 
apoio da Casa do Lago, do Centro 
de Saúde da Comunidade (CECOM) 
e da Faculdade de Educação Física 
(FEF) e Prefeitura do Campus. O Dia 
da Integração contará com diversas 
atrações para o público, que acon-
tecerão nas dependências internas e 
externas da Casa do Lago.

O evento, que já aconteceu em 
outros anos como 'Dia da Cida-
dania', tem agora outra formatação. 
Confira abaixo algumas atividades 
que serão desenvolvidas. Traga sua 
família e amigos. Aproveite, é tudo 
gratuito!

das 9 às 13 horas, é 

Dia da 
Integração 

Atrações contínuas: 
Balão Pula Pula, Cama 
Elástica, Escorregador, 

Tênis de Mesa, 
Badmington, Malabares, 
Pintura Facial, Barraca 
do Cecom e Programa 

Mexa-se.

Caminhada

Passeio Ciclístico

Coral e Quinteto

Teatro de Fantoches

Trupe de Palhaços

Artes Circenses

Dança de Rua

Orquestra

Grupo Musical

Caminhada

Passeio Ciclístico

Coral e Quinteto

Dança de Rua

Orquestra

Grupo Musical

Teatro de Fantoches

Trupe de Palhaços

Artes Circenses

      No fim de 2010 foi lançado o livro 'Faço 
parte desta História', com 88 depoimentos 
daqueles que aqui ingressaram como 
patrulheiros, guardinhas ou mensageiros e 
que continuam atuantes na Unicamp. A 
segunda edição do livro está prevista para a 
primeira quinzena de dezembro próximo. 
Os novos depoimentos irão dar mais peso 
para as comemorações dos 45 anos.

     

O menor no mercado de trabalho
    

   Desde sempre a frase 'o trabalho dignifica 
o homem' é máxima repassada aos filhos 
por pais e mães preocupados com o futuro. 
Para adolescentes ávidos em ter seu próprio 
dinheiro, quando não há mesada ou é 
necessário ajudar a família, a saída é buscar 
uma vaga no mercado de trabalho. A partir 
da década de 1970, o melhor meio para um 
possível ingresso em alguma empresa era a 
'Guardinha' ou os Patrulheiros . Foi nessa 
época que a Unicamp entrou no caminho 
desses jovens (e vice-versa), por meio de ins-
tituições como o Círculo de Amigos do Me-
nor Patrulheiro de Campinas e a Associação 
do Homem de Amanhã, a 'Guardinha'. A 
Unicamp foi pioneira em contratar esses 
jovens. Para os contratados também era de 
grande valia. Fazer parte de tamanha gran-
diosidade rompia as fronteiras do conhe-
cimento territorial, podendo esse se expan-
dir a nível global. O estudo é base para al-
cançar novos patamares e muitos seguiram 
esse caminho. 
 No primeiro encontro de ex-menores traba-
lhadores da Unicamp, realizado em no-
vembro de 2009, uma pesquisa feita no 
local, detectou que 52% dos presentes con-
seguiram completar o curso superior, alguns

' ' 

com mestrado e até 
mesmo doutorado.

Muitas histórias 
ainda podem ser 
contadas e é esse o 
intuito da segunda 
edição do livro.

O r g a n i z a d o  
pelo Grupo Gestor de 
Benefícios Sociais (GGBS), a ideia é captar 
45 relatos para compor as páginas da 
publicação. Esse número faz alusão direta 
ao aniversário da Unicamp. Para essa nova 
edição, foi instituída uma comissão 
organizadora, formada por Edison Cardoso 
Lins, Luzia Gomes Ferreira Pavani, Luciana 
Rodrigues, Aguinaldo Dias Rodrigues, 
Claudir Rodrigues da Cruz, Isabel Cristina 
Araújo, Jessé Targino da Silva e José Ro-
drigues de Oliveira – todos com suas histó-
rias eternizadas na primeira edição do livro. 

Os padrões do primeiro livro serão man-
tidos para dar uniformidade e continuidade. 
Os profissionais que não participaram da 
primeira edição, vendo a repercussão obtida 
e o esmero no trabalho feito, se animaram 
para eternizar suas trajetórias no decorrer 
dos anos na faculdade, cada uma delas ten-
do suas visões e percepções sobre os acon-
tecimentos.
      Atualmente, os jovens que ingressam 
para o trabalho têm contrato por prazo de-
terminado. Não há visão de prosseguimento 
após o término do contrato. Não é permitido 
que menores de dezesseis anos trabalhem. É 
difícil um vínculo maior. Mesmo assim, todos 
que estão exercendo alguma função, inde-
pendente de qual seja, estão fazendo parte 
dessa comemoração.

Um livro e muitas histórias

uma cidade normal. Não havia tanto trânsito, até ia trabalhar 
de bicicleta. Quando construíram aqui, tinha o prédio da 
Biologia (hoje DGA), e na AFPU funcionava o restaurante, 
fizeram também o prédio da reitoria, mas enquanto estava na 
cidade, cada um se virava com o seu almoço. O famoso 
tapetão era uma estradinha de terra que cortava a fazenda. 
Com o restaurante pronto a gente começou a fazer essa via 
sacra todos os dias pra vir almoçar.  
gente almoçava e voltava para o centro novamente,  até  que 
mudamos definitivamente pra cá. 
     

Como era a Universidade naquela época? O que mudou 
significativamente de lá para cá?
J.B: Pelo que vivemos no início, hoje não tem comparação. 
Essas histórias que a gente conta a maioria das pessoas não 
acredita. Era outro universo, outra realidade. Em termos de 
tecnologia, o máximo que tínhamos era uma máquina de 
escrever.  Para fazer uma ligação telefônica tinha que passar o 
número para telefonista, que fazia o contato e depois repas-
sava a ligação para o nosso ramal. A gente achava que estava 
dentro da tecnologia (risos). 

Era muito cansativo, a

Teve algum contato com o professor Zeferino Vaz?
J.B: A gente sempre se encontrava pelos corredores. Uma 
vez ele me viu correndo pelas escadas e disse: 'cuidado 
filho, você pode se machucar'; ele sempre me chamava de 
filho com aquela voz calma e tranqüila que tinha.
    

Como você define sua trajetória pessoal em relação às 
comemorações dos 45 anos da Unicamp?
J.B: Só tenho a agradecer a Unicamp porque tudo que 
conquistei, investimentos, bens, etc. foi fruto do meu 
trabalho aqui.  Posso me considerar um privilegiado dentro 
da Unicamp. Sempre gostei do que fiz e estou na mesma 
área desde que aqui entrei (administração/compras). Tive 
boas oportunidades e recompensas, sempre conquistadas 
pelo meu próprio mérito. Fico orgulhoso com o crescimento 
da Unicamp. Lá fora o pessoal pergunta 'você trabalha na 
Unicamp? É grande lá, né?', 'Faz tempo que você trabalha 
lá?'... se fosse contar a história toda. Parabenizo a nós 
todos que participamos desses 45 anos. Espero que a 
Unicamp continue crescendo e seja sempre motivo de 
orgulho para todos nós que trabalhamos nela.

Livro traz a tona o debate sobre o 
Terceiro Setor e Sustentabilidade

  No dia 1º de 
setembro, com o 
apoio do GGBS,  
houve o lança-
mento do livro 
'Semeando um 
novo país - O ter-
ceiro setor e a 
responsabilidade 
socioambiental – 
A construção de 
uma nova socie-
dade'. O evento 
aconteceu no espaço Casa do Lago e contou 
com a participação de profissionais, autori-
dades, representantes da Unicamp, e também 
de jovens, beneficiados pelas ações de 
diversas Organizações da Sociedade Civil 
Sem Fins Lucrativos. O autor, Milton Pereira, é 
gestor de projetos culturais. formado em 
Comunicação Social, pós-graduado em Só-
cio-Psicologia na Fundação Escola de Socio-
logia e Política de SP, e Extensão em Gestão do 
Terceiro Setor na Fundação Getúlio Vargas, 
trabalhou em grandes empresas do Segundo 
Setor, o que possibilitou um conhecimento do 
sistema de Governança 
Corporativa. Acredita 
que esse modelo pode 
ser replicado para as 
ONG´s, respeitando 
suas características e le-
gislação.
 Desde 2009, Pereira 
vinha coletando infor-
mações, realizando 
palestras, seminários, 
fóruns e desenvolvendo 
o material que serviu de 
base para o livro, uma 
parceria do Grupo 
Gestor de Benefícios Sociais (GGBS) e da 
Editora Arte Escrita. “A idéia surgiu a partir da 
observação de que faltavam publicações que 
aglutinassem as informações, até então pulve-
rizadas, sobre o Terceiro Setor e a Responsa-
bilidade Socioambiental das empresas para os 
profissionais da área e demais interessados 
em conhecer o segmento”, afirmou. 

Em entrevista, o autor ressaltou a impor-
tância em se resgatar o conceito de cidadania 
das pessoas: “O Brasil é hoje a oitava eco-
nomia do mundo, porem tem aproximada-
mente um quarto da população vivendo abai-
xo da linha da pobreza, entre outros indi-
cadores que nos fazem refletir sobre o tripé da 
Revolução Francesa: Liberdade, Igualdade e 
Fraternidade, é importante que tenhamos 
consciência de nossas condições enquanto 
seres humanos e dos nossos direitos e deveres 
como cidadãos, a fim de exercermos nosso 
papel, visando o todo, para sermos prota-
gonistas de forma positiva neste organismo 
que chamamos de sociedade”, disse. 

O livro desencadeou um curso de Extensão 
Universitária, promovido pela Escola de 
Extensão da Unicamp, para gestores das 

ONG´s, onde Pereira dará consultoria. 
O curso, iniciado em 1º de outubro, ex-

tende-se até dezembro de 2011, com vários 
módulos de interesse geral aos gestores. 
Houve procura de organizações de diversos 
municípios da RMC (Região Metropolitana de 
Campinas), estudantes de Serviço Social e  de 
outras áreas, além de profissionais que já 
atuam no setor, mas que estão em busca de 
formação continuada. 
      Milton Pereira é natural de São Paulo. Veio 
para Campinas em 2007. De lá pra cá, segue 
verificando como a cidade se comporta em 

relação aos temas de 
sua pesquisa: “Perce-
bo que temos muitas 
organizações que e-
xercem um papel fun-
damental no desen-
volvimento de diversas 
comunidades em situ-
ação de vulnerabilida-
de por meio de boas 
práticas. Porém, por 
outro lado, necessi-
tam de espaço para 
desvendar mitos e pa-
radigmas sobre a Ges-

tão Social. É necessário mais incentivo ao 
debate a formação continuada, para que 
possam conduzir de forma estratégica todos 
os processos de gestão destas organizações. 
Desse modo, profissionais competentes e 
conscientes de seu papel de liderança estarão 
munidos de conhecimento e poderão desem-
penhar da melhor forma possível suas fun-
ções. É imprescindível profissionalizar a ges-
tão e proporcionar subsídio aos futuros diri-
gentes, gestores e equipes para desenvol-
vimento pleno do terceiro setor e a formar no-
vas lideranças, pautados na ética e transpa-
rência na utilização de recursos públicos. As 
organizações devem trabalhar por meio de 
redes e criar mecanismos mais eficazes de 
controle e monitoramento que possibilitem 
avaliar melhor o impacto de suas ações, 
divulgá-las amplamente para obter maior visi-
bilidade perante a sociedade e adquirir legi-
timidade, além de buscar sua sustentabilidade 
por meio de fontes mistas de recursos huma-
nos ou financeiros alternativos”, finalizou. O 
livro e o curso são suas maneiras de mostrar 
que está pensando no desenvolvimento de 
Campinas e do mundo.

Ação Social

Curso de Extensão sobre gestão de ONG's acontece de outubro a dezembro

“Acredito que estamos assistindo a uma mudança e tendo a 
possibilidade de participar dela, tendo em vista o desenvolvimento 

de um novo sistema global, de significativos impactos sociais, 
econômicos e ambientais, emanados do terceiro setor – assim 

como foram os desenvolvimentos dos sistemas econômicos atuais, 
tão importantes na história da sociedade contemporânea, e como 

foram a consolidação das revoluções Francesa e Industrial, 
consideradas as proporções. Estamos diante da criação de uma 
nova ordem social, econômica e política que se estabelece e 

solidifica no mundo. Suas ações merecem e devem ser mais bem 
estudadas, debatidas, estruturadas, sistematizadas, reconhecidas e 
disseminadas para tornarem-se políticas públicas efetivas e ter seu 

papel de destaque na História, com futuro promissor à vista.” 

Trecho do livro

O gestor de projetos culturais, Milton Pereira, ministra aula em curso de extensão para gestores de ONG’s

'Bullying' foi tema de
workshop  realizado 

pelo GGBS

 Aproximadamente quarenta pessoas 
se reuniram no espaço Caso do Lago na 
manhã do dia 28 de setembro, para 
participar do workshop sobre o tema 
'bullying' ministrado pelo professor Simão 
de Miranda, com o apoio do GGBS. 

Tendo como base o livro 'Previna o 
Bullying – Jogos para uma cultura de Paz', 
de autoria de Miranda em parceria com 
Miriam Dusi, a idéia principal das ativi-
dades desenvolvidas foi esclarecer ou re-
alçar aspectos importantes para o enten-
dimento de tema tão em voga na mídia e 
nos acontecimentos fatídicos que ocor-
rem ocasionalmente no Brasil e no mun-
do. A motivação surgiu com a neces-
sidade de discutir o assunto, sobre o pon-
to de vista da prevenção, em razão do 
caso de Wellington Meneses de Oliveira, 
jovem de 24 anos que matou 11 crianças 
a tiros e se suicidou em seguida, logo 
após invadir uma sala de aula da Escola 
Municipal Tasso da Silveira, no Realengo, 
zona oeste do Rio de Janeiro, em abril de 
2011. Apesar de terem achado decla-
rações desconexas do assassino com 
referências a discursos fundamentalistas, 
muitos atribuíram sentido de bullying ao 
fato acontecido. Em sua palestra, Mi-
randa salientou alguns pontos impor-
tantes para a desmistificação do tema e 
da forma como são enxergados os a-
contecimentos: “formas de violência não 
nascem de um dia para o outro, existe um 
processo. Agora tudo é bullying', afirmou.

No workshop aconteceram recrea-
ções de percepção do 'outro': traços de 
personalidade desenhados em mãos de 
cartolina; desenhos do 'jardim dos so-
nhos' de cada um sendo compartilhados, 
e outras pessoas completando os sonhos 
de quem havia iniciado o desenho; 
atividade com folhas avulsas de revista, 
cada participante com uma, via a textura 
lisa, amassava, e tentava fazer a folha 
voltar a ser o que era antes. “Isso é como 
as marcas que ficam no sujeito. Mas 
podemos fazer isso também para o bem”, 
exaltou o palestrante. Também, foi dada 
a tarefa de elencar dez pessoas ou 
crianças – sendo que muitos participantes 
dos eventos eram professores, ou ativos 
na área de educação -, e colocar uma 
qualidade para cada uma das pessoas 
escolhidas. Tarefa difícil. Muitas vezes 
não há discernimento no olhar. Normal-
mente a maioria das pessoas pode citar 
facilmente os defeitos. É um exercício, 
uma forma de ver o mundo e o ser hu-
mano. Miranda afirmou ainda que as 
atividades contidas no livro não devem 
ser usadas de forma terapêutica, mas sim 
de forma lúdica, recreativa.

Confira mais informações sobre este 
workshop no site do GGBS, pelo ende-
reço www.gr.unicamp.br/ggbs
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  A programação 
completa do Conpuesp 
você encontra no site do 
evento, no endereço  
www.conpuesp.com.br. 
Confira a seguir alguns 
destaques da programa-
ção:

   

Palestra “Você é 
do tamanho dos 

seus sonhos”

No final das atividades 
do dia 25, os partici-
pantes do Congresso 
vão poder conferir uma 
palestra especial com o 
consultor e autor César 
Souza. Podem esperar 
uma palestra com con-
teúdo, estilo dinâmico e 
interativo.
  César Souza é presiden-
te da Empreenda, con-
sultoria que constrói 

soluções com seus cli-
entes para os desafios 
de criar e executar estra-
tégias inovadoras; de-
senvolver líderes inspi-
radores; e cultivar rela-
cionamento diferen-
ciado com clientes / 
canais. É consultor de 
várias empresas da lista 
das 100 Maiores e 
Melhores do Brasil, 
apontado como um dos 
p a l e s t r a n t e s  m a i s  
requisitados do Brasil pela revista Exame 
(nov. 2004) e, mais recentemente pelo 
jornal O Globo (dez 2007). Com sólida 
experiência como executivo em uma das 
maiores multinacionais brasileiras, César 
Souza é considerado um dos maiores 
experts brasileiros em gestão de pessoas e 
liderança. Atuou como vice-presidente da 
Odebrecht of América, radicado 11 anos 
em Washington nos EUA, onde implemen-
tou uma visão de negócios que muito 
contribuiu para a internacionalização da 
empresa. Além dos EUA, César abriu 
mercados e conquistou contratos em vários 
países da América Latina, Portugal e Angola. 
Possui ampla experiência em varejo, tendo 
prestado consultoria para várias redes va-
rejistas. Em 1992, o World Economic Forum 
o nomeou como um dos “200 Global 
Leaders for Tomorrow”. Até 2001 foi sócio-
diretor do Monitor Group no Brasil, empresa 
fundada por Michael Porter. César é autor 
dos bestsellers, “Você é do tamanho de seus 
sonhos” (5º lugar na Lista de Livros de 

Congresso dos Profissionais das Universidades Estaduais de São Paulo (Conpuesp) acontece em outubro, envolvendo Unicamp, Usp e Unesp

Saiba mais sobre a programação do evento

Aproveite para visitar!

O Memorial da América Latina é um 
centro cultural, político e de lazer, 
inaugurado em 18 de março de 
1989 na cidade de São Paulo. O 
conjunto arquitetônico, projetado 
por Oscar Niemeyer, é um monu-
mento à integração cultural, política, 
econômica e social da América Lati-
na, situado em um terreno de 84.482 
metros quadrados, no bairro da Bar-
ra Funda. Seu projeto cultural foi 
desenvolvido pelo antropólogo Dar-
cy Ribeiro. 

O memorial possui um acervo 
permanente de obras de arte, 
exibidas ao longo da esplanada e 
nos espaços internos, e conta com 
um centro de documentação de arte 
popular latino-americana. A biblio-
teca possui cerca de 30 mil volumes, 
além de seção de música e imagens. 
O complexo promove exposições, 
palestras, debates, sessões de vídeo, 
espetáculos de teatro, música e dan-
ça. Mantém o Centro Brasileiro de 
Estudos da América Latina, organi-
zação de fomento a pesquisas aca-
dêmicas sobre assuntos latino-ame-
ricanos. 

O Informativo GGBS contatou dois 
profissionais da Unicamp que enviaram 
trabalhos para o Conpuesp. Através deles 
podemos ter uma dimensão de algumas 
das atividades desenvolvidas na Universi-
dade e a importância do trabalho desen-
volvido. Confira.  

   

Os avanços da nanotecnologia 
em todas as áreas

    

Carlos Salles Lambert 
vem desde a década de 
80 trabalhando em pro-
jetos que envolvem na-
notecnologia. Materiais 
refratários (que resistem 
ao aquecimento em altas 
temperaturas sem perder 
suas propriedades), co-
mo titânio e nióbio, são 
constantemente utiliza-
dos nessas pesquisas.
 Técnico Especializado 
- Ensino e Pesquisa - mi-
nistra aulas no Instituto 
de Química da Unicamp. 
Um de seus projetos, desenvolvido em par-
ceria com a pesquisadora Emília Tieko Uzu-
maki, sobre implantes ortopédicos, foi matéria 
da revista Fapesp (conceituada no ramo de 
estudo/pesquisa), tendo grande repercussão 
no meio acadêmico. Essa mesma parceria 
aconteceu também no II SIMTEC, onde apre-
sentaram todas as pesquisas relacionadas à 
técnica desenvolvida por Lambert. O trabalho 
inscrito no Conpuesp – dessa vez sem par-
ceiros - traz aprimorações e incorporações de 
novos dados, mas em suma, a técnica é a 
mesma: Processos físicos de tratamento de 
superfícies usando tecnologia de vácuo e plas-
ma (nanotecnologia) na área médica e em di-
versos ramos da indústria. A tecnologia desen-
volvida vem sendo utilizada na área médica, 
na construção civil, na área de alimentos, na 
área têxtil, todos os produtos  oriundos  desses

A importância do profissional e seu na Unicamp  trabalho 

estudos, após devidamente testados, en-
trando com êxito no mercado. Na odonto-
logia, por exemplo, mais de 200.000 (duzen-
tas mil) pessoas usufruem da técnica no mun-
do inteiro.

O projeto foi inscrito no Congresso como 
sendo do eixo 2 - Projetos Institucionais no 
Desenvolvimento do Ensino. Segundo o pes-
quisador, o trabalho poderia ser inscrito em 
qualquer eixo: “Essa tecnologia é muito a-
brangente. Não podemos deixar nada pa-
rado, engavetado. Empresas incubadoras 
como a Agência de Inovação da Unicamp 
(INOVA) conseguem disponibilizar os pro-
dutos para o mercado.”, salientou. Com a ex-
periência de quem já teve quatro empresas no 
intuito de viabilizar as próprias idéias, ele é 
enfático: “Ao longo dos anos, pessoas desen-
volvem coisas fantásticas que não saem da 
gaveta. Iniciativas como a da Incubadora de 
Empresas de Bases Tecnológicas da Unicamp 
(Incamp), e o apoio de programas como o 
Fapesp, da Pesquisa Inovativa em Pequenas 
Empresas (PIPE), são de muita importância pa-
ra quem tem tecnologia e quer colocá-la no 
mercado”, ressaltou.

Para Lambert, o Conpuesp traz a tona os 
projetos e todos ficam sabendo o que os ou-
tros estão fazendo. É uma troca de experiên-
cias. O pesquisador é exímio compartilhador 
de idéias e tem parcerias em várias institui-
ções: UNESP, UNICAMP, USP, Universidade de 
Gotemburgo (Alemanha), Universidade de 
Bonn, nos Estados Unidos e Universidade de 
Rochester – Instituto Eastman.

A expectiativa é de que o Conpuesp seja 
proveitoso para essa exposição e troca de 
idéias, e cada vez mais seja desenvolvida e 
aprimorada a tecnologia (ou a nanotecno-
logia).

     

A preocupação com a segurança 
dos trabalhadores

  

A segurança nos ambientes de trabalho é 
tema de grande importância para que as 
funções possam ser desenvolvidas a contento. 

Jorge Luiz Florêncio, 
atuante na área de se-
gurança do Trabalho 
da Unicamp desde 
1999, escolheu como 
tema um assunto que 
conhece a fundo. A 
pesquisa se encaixa 
no Eixo 4 – Gestão 
Ambiental e Sustentabilidade, e tem o título: 
Disposições obrigatórias para prestação de 
serviços nas dependências da Unicamp.

Florêncio participou do III SIMTEC com o 
mesmo tema. Desde 
quando entrou nessa á-
rea vem pesquisando e 
constantemente ampli-
ando a pesquisa. Para o 
atual congresso, duas 
novidades foram incluí-
das: a questão dos “indi-
víduos arbóreos”, e o 
“trabalho com agrotó-
xicos”. O controle de 
R.T’s (documento de res-
ponsabilidade técnica), 
para as empresas que 
trabalham na Unicamp, é 
o que guia os trabalhos 
dele: “esse controle é necessário antes de um 
produto ser produzido, para a remoção de 
árvores, onde serão jogados os resíduos, 
quais serão as máquinas e ferramentas utili-
zadas, quem são os operadores desses equi-
pamentos, ou seja, toda a fiscalização neces-
sária para que as leis sejam cumpridas”, 
afirmou. A sua motivação é a busca de me-
lhoria constante no ambiente de trabalho, em 
especial o da Unicamp. A expectativa é que as 
temáticas e dinâmicas do estudo apresentado 
sejam sintetizadas. Os próximos projetos en-
volvem a equação do meio ambiente/am-
biente de trabalho, áreas que estudou, e vem 
desenvolvendo a sua pesquisa: “o trabalho só 
vai ter sucesso quando os órgãos de fomento e 
os compradores de serviço assumirem inte-
gralmente esses procedimentos, sem burlar as 
leis”, disse. 

Jorge Luiz FlorêncioCarlos Salles Lambert

     Nos dias 25 e 26 de outubro de 2011, 
no Auditório Simón Bolívar do Memorial 
da América Latina, em São Paulo, aconte-
cerá o Conpuesp - Congresso dos Profis-
sionais das Universidades Estaduais de 
São Paulo. De um desafio lançado no III 
SIMTEC - 

em 2010, que teve a participa-
ção de gestores de Recursos Humanos da 
USP, Unesp e Unicamp, nasceu o evento. 

Foi idealizado para ser o espaço des-
tinado à divulgação de trabalhos e troca 
de experiências entre funcionários das três 
instituições, sejam eles da área adminis-
trativa, assistencial, de apoio ao ensino, à 

Simpósio de Profissionais da 
Unicamp, 

pesquisa e extensão ou de manutenção e 
melhoria da infra-estrutura dos diversos 
campi espalhados pelo Estado.
   Todos os profissionais da carreira não 
docente, pertencentes aos quadros de 
funcionários das três universidades pude-
ram se inscrever. Não houve taxa de pa-
gamento para inscrição. Mais de 1.200 
profissionais se inscreveram, sendo que 
mais de 500 trabalhos foram computa-
dos. A expectativa é que o evento seja 
muito proveitoso a todas as áreas em que 
estão inseridos.

O sistema de divisão para inscrição de 
trabalhos foi feito por classificação de ei-

xos temáticos, sen-
do eles:
Eixo 1: Administra-
ção e Gestão; 
Eixo 2: Projetos Ins-
titucionais no De-
senvolvimento do 
Ensino; 
Eixo 3: Desenvol-
vimento Humano, 
Saúde e Qualida-
de de Vida e 
Eixo 4: Gestão Am-
biental e Sustenta-
bilidade.

Projetado por
Oscar Niemeyer,
o Memorial da
América Latina
é um complexo
arquitetônico que 
abriga inúmeros
projetos e  
exposições

Negócios Mais Vendidos no Brasil, segundo a 
Revista Veja) e “Você é o lider da sua vida” (50 
mil exemplares vendidos em 2008). Criador 
do conceito da Clientividade e do livro 
“Superdicas para conquistar clientes e para 
um Atendimento 5 Estrelas”. César aca-ba de 
lançar o livro “Cartas a um jovem líder – 
descubra o líder que existe em você”.

César Souza foi apontado pela revista 
Exame e pelo jornal O Globo como um dos 
palestrantes mais requisitados do Brasil e 
indicado como um dos 5 Top Of Mind 2010, 
categoria “Palestrante do Ano”. É protagonista 
da série “Lideres em Ação”, veiculada na 
ManagementTV, a primeira série brasileira so-
bre liderança na Televisão brasileira.

  

Palestra “A diferença entre 
ter fama e ter sucesso”

No segundo dia, a expectativa fica voltada 
para a palestra do conceituado ator Eduardo 
Martini, que vai refletir sobre as questões que 
discutem a relevância da fama no mundo de 
trabalho e a construção de uma carreira de 
solidez no mercado.
   

tor, 
cantor e dançarino que há 
mais de 30 anos atua no 
teatro e na televisão. Mar-
tini está sempre ante-
nado, principalmente às 
questões culturais. Em sua 
palestra sobre fama e su-
cesso o autor discute a 
pretensão que os brasi-
leiros têm de adquirir uma 
fama instantânea com bai-xa instrução 
cultural, diminuindo o incentivo ao 
aperfeiçoamento profissional.
   

O Coral Zíper na Boca, da Unicamp, vai 
fazer uma apresentação especial no Con-
gresso. Trata-se da nova obra do grupo, o 
concerto cênico “Queen Rhapsody” com 
composições da banda Queen, um dos mais 
populares grupos britânicos de rock. As can-
ções foram especialmente arranjadas para 
apresentação que une voz e movimentação 
cênica. A regência é da maestrina Vivian 
Nogueira e a direção cênica de Renan Vilela.

Eduardo Martini é a

Coral Zíper na Boca 
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Souza. Podem esperar 
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de criar e executar estra-
tégias inovadoras; de-
senvolver líderes inspi-
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cionamento diferen-
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canais. É consultor de 
várias empresas da lista 
das 100 Maiores e 
Melhores do Brasil, 
apontado como um dos 
p a l e s t r a n t e s  m a i s  
requisitados do Brasil pela revista Exame 
(nov. 2004) e, mais recentemente pelo 
jornal O Globo (dez 2007). Com sólida 
experiência como executivo em uma das 
maiores multinacionais brasileiras, César 
Souza é considerado um dos maiores 
experts brasileiros em gestão de pessoas e 
liderança. Atuou como vice-presidente da 
Odebrecht of América, radicado 11 anos 
em Washington nos EUA, onde implemen-
tou uma visão de negócios que muito 
contribuiu para a internacionalização da 
empresa. Além dos EUA, César abriu 
mercados e conquistou contratos em vários 
países da América Latina, Portugal e Angola. 
Possui ampla experiência em varejo, tendo 
prestado consultoria para várias redes va-
rejistas. Em 1992, o World Economic Forum 
o nomeou como um dos “200 Global 
Leaders for Tomorrow”. Até 2001 foi sócio-
diretor do Monitor Group no Brasil, empresa 
fundada por Michael Porter. César é autor 
dos bestsellers, “Você é do tamanho de seus 
sonhos” (5º lugar na Lista de Livros de 

Congresso dos Profissionais das Universidades Estaduais de São Paulo (Conpuesp) acontece em outubro, envolvendo Unicamp, Usp e Unesp

Saiba mais sobre a programação do evento

Aproveite para visitar!

O Memorial da América Latina é um 
centro cultural, político e de lazer, 
inaugurado em 18 de março de 
1989 na cidade de São Paulo. O 
conjunto arquitetônico, projetado 
por Oscar Niemeyer, é um monu-
mento à integração cultural, política, 
econômica e social da América Lati-
na, situado em um terreno de 84.482 
metros quadrados, no bairro da Bar-
ra Funda. Seu projeto cultural foi 
desenvolvido pelo antropólogo Dar-
cy Ribeiro. 

O memorial possui um acervo 
permanente de obras de arte, 
exibidas ao longo da esplanada e 
nos espaços internos, e conta com 
um centro de documentação de arte 
popular latino-americana. A biblio-
teca possui cerca de 30 mil volumes, 
além de seção de música e imagens. 
O complexo promove exposições, 
palestras, debates, sessões de vídeo, 
espetáculos de teatro, música e dan-
ça. Mantém o Centro Brasileiro de 
Estudos da América Latina, organi-
zação de fomento a pesquisas aca-
dêmicas sobre assuntos latino-ame-
ricanos. 

O Informativo GGBS contatou dois 
profissionais da Unicamp que enviaram 
trabalhos para o Conpuesp. Através deles 
podemos ter uma dimensão de algumas 
das atividades desenvolvidas na Universi-
dade e a importância do trabalho desen-
volvido. Confira.  

   

Os avanços da nanotecnologia 
em todas as áreas

    

Carlos Salles Lambert 
vem desde a década de 
80 trabalhando em pro-
jetos que envolvem na-
notecnologia. Materiais 
refratários (que resistem 
ao aquecimento em altas 
temperaturas sem perder 
suas propriedades), co-
mo titânio e nióbio, são 
constantemente utiliza-
dos nessas pesquisas.
 Técnico Especializado 
- Ensino e Pesquisa - mi-
nistra aulas no Instituto 
de Química da Unicamp. 
Um de seus projetos, desenvolvido em par-
ceria com a pesquisadora Emília Tieko Uzu-
maki, sobre implantes ortopédicos, foi matéria 
da revista Fapesp (conceituada no ramo de 
estudo/pesquisa), tendo grande repercussão 
no meio acadêmico. Essa mesma parceria 
aconteceu também no II SIMTEC, onde apre-
sentaram todas as pesquisas relacionadas à 
técnica desenvolvida por Lambert. O trabalho 
inscrito no Conpuesp – dessa vez sem par-
ceiros - traz aprimorações e incorporações de 
novos dados, mas em suma, a técnica é a 
mesma: Processos físicos de tratamento de 
superfícies usando tecnologia de vácuo e plas-
ma (nanotecnologia) na área médica e em di-
versos ramos da indústria. A tecnologia desen-
volvida vem sendo utilizada na área médica, 
na construção civil, na área de alimentos, na 
área têxtil, todos os produtos  oriundos  desses

A importância do profissional e seu na Unicamp  trabalho 

estudos, após devidamente testados, en-
trando com êxito no mercado. Na odonto-
logia, por exemplo, mais de 200.000 (duzen-
tas mil) pessoas usufruem da técnica no mun-
do inteiro.

O projeto foi inscrito no Congresso como 
sendo do eixo 2 - Projetos Institucionais no 
Desenvolvimento do Ensino. Segundo o pes-
quisador, o trabalho poderia ser inscrito em 
qualquer eixo: “Essa tecnologia é muito a-
brangente. Não podemos deixar nada pa-
rado, engavetado. Empresas incubadoras 
como a Agência de Inovação da Unicamp 
(INOVA) conseguem disponibilizar os pro-
dutos para o mercado.”, salientou. Com a ex-
periência de quem já teve quatro empresas no 
intuito de viabilizar as próprias idéias, ele é 
enfático: “Ao longo dos anos, pessoas desen-
volvem coisas fantásticas que não saem da 
gaveta. Iniciativas como a da Incubadora de 
Empresas de Bases Tecnológicas da Unicamp 
(Incamp), e o apoio de programas como o 
Fapesp, da Pesquisa Inovativa em Pequenas 
Empresas (PIPE), são de muita importância pa-
ra quem tem tecnologia e quer colocá-la no 
mercado”, ressaltou.

Para Lambert, o Conpuesp traz a tona os 
projetos e todos ficam sabendo o que os ou-
tros estão fazendo. É uma troca de experiên-
cias. O pesquisador é exímio compartilhador 
de idéias e tem parcerias em várias institui-
ções: UNESP, UNICAMP, USP, Universidade de 
Gotemburgo (Alemanha), Universidade de 
Bonn, nos Estados Unidos e Universidade de 
Rochester – Instituto Eastman.

A expectiativa é de que o Conpuesp seja 
proveitoso para essa exposição e troca de 
idéias, e cada vez mais seja desenvolvida e 
aprimorada a tecnologia (ou a nanotecno-
logia).

     

A preocupação com a segurança 
dos trabalhadores

  

A segurança nos ambientes de trabalho é 
tema de grande importância para que as 
funções possam ser desenvolvidas a contento. 

Jorge Luiz Florêncio, 
atuante na área de se-
gurança do Trabalho 
da Unicamp desde 
1999, escolheu como 
tema um assunto que 
conhece a fundo. A 
pesquisa se encaixa 
no Eixo 4 – Gestão 
Ambiental e Sustentabilidade, e tem o título: 
Disposições obrigatórias para prestação de 
serviços nas dependências da Unicamp.

Florêncio participou do III SIMTEC com o 
mesmo tema. Desde 
quando entrou nessa á-
rea vem pesquisando e 
constantemente ampli-
ando a pesquisa. Para o 
atual congresso, duas 
novidades foram incluí-
das: a questão dos “indi-
víduos arbóreos”, e o 
“trabalho com agrotó-
xicos”. O controle de 
R.T’s (documento de res-
ponsabilidade técnica), 
para as empresas que 
trabalham na Unicamp, é 
o que guia os trabalhos 
dele: “esse controle é necessário antes de um 
produto ser produzido, para a remoção de 
árvores, onde serão jogados os resíduos, 
quais serão as máquinas e ferramentas utili-
zadas, quem são os operadores desses equi-
pamentos, ou seja, toda a fiscalização neces-
sária para que as leis sejam cumpridas”, 
afirmou. A sua motivação é a busca de me-
lhoria constante no ambiente de trabalho, em 
especial o da Unicamp. A expectativa é que as 
temáticas e dinâmicas do estudo apresentado 
sejam sintetizadas. Os próximos projetos en-
volvem a equação do meio ambiente/am-
biente de trabalho, áreas que estudou, e vem 
desenvolvendo a sua pesquisa: “o trabalho só 
vai ter sucesso quando os órgãos de fomento e 
os compradores de serviço assumirem inte-
gralmente esses procedimentos, sem burlar as 
leis”, disse. 

Jorge Luiz FlorêncioCarlos Salles Lambert

     Nos dias 25 e 26 de outubro de 2011, 
no Auditório Simón Bolívar do Memorial 
da América Latina, em São Paulo, aconte-
cerá o Conpuesp - Congresso dos Profis-
sionais das Universidades Estaduais de 
São Paulo. De um desafio lançado no III 
SIMTEC - 

em 2010, que teve a participa-
ção de gestores de Recursos Humanos da 
USP, Unesp e Unicamp, nasceu o evento. 

Foi idealizado para ser o espaço des-
tinado à divulgação de trabalhos e troca 
de experiências entre funcionários das três 
instituições, sejam eles da área adminis-
trativa, assistencial, de apoio ao ensino, à 

Simpósio de Profissionais da 
Unicamp, 

pesquisa e extensão ou de manutenção e 
melhoria da infra-estrutura dos diversos 
campi espalhados pelo Estado.
   Todos os profissionais da carreira não 
docente, pertencentes aos quadros de 
funcionários das três universidades pude-
ram se inscrever. Não houve taxa de pa-
gamento para inscrição. Mais de 1.200 
profissionais se inscreveram, sendo que 
mais de 500 trabalhos foram computa-
dos. A expectativa é que o evento seja 
muito proveitoso a todas as áreas em que 
estão inseridos.

O sistema de divisão para inscrição de 
trabalhos foi feito por classificação de ei-

xos temáticos, sen-
do eles:
Eixo 1: Administra-
ção e Gestão; 
Eixo 2: Projetos Ins-
titucionais no De-
senvolvimento do 
Ensino; 
Eixo 3: Desenvol-
vimento Humano, 
Saúde e Qualida-
de de Vida e 
Eixo 4: Gestão Am-
biental e Sustenta-
bilidade.

Projetado por
Oscar Niemeyer,
o Memorial da
América Latina
é um complexo
arquitetônico que 
abriga inúmeros
projetos e  
exposições

Negócios Mais Vendidos no Brasil, segundo a 
Revista Veja) e “Você é o lider da sua vida” (50 
mil exemplares vendidos em 2008). Criador 
do conceito da Clientividade e do livro 
“Superdicas para conquistar clientes e para 
um Atendimento 5 Estrelas”. César aca-ba de 
lançar o livro “Cartas a um jovem líder – 
descubra o líder que existe em você”.

César Souza foi apontado pela revista 
Exame e pelo jornal O Globo como um dos 
palestrantes mais requisitados do Brasil e 
indicado como um dos 5 Top Of Mind 2010, 
categoria “Palestrante do Ano”. É protagonista 
da série “Lideres em Ação”, veiculada na 
ManagementTV, a primeira série brasileira so-
bre liderança na Televisão brasileira.

  

Palestra “A diferença entre 
ter fama e ter sucesso”

No segundo dia, a expectativa fica voltada 
para a palestra do conceituado ator Eduardo 
Martini, que vai refletir sobre as questões que 
discutem a relevância da fama no mundo de 
trabalho e a construção de uma carreira de 
solidez no mercado.
   

tor, 
cantor e dançarino que há 
mais de 30 anos atua no 
teatro e na televisão. Mar-
tini está sempre ante-
nado, principalmente às 
questões culturais. Em sua 
palestra sobre fama e su-
cesso o autor discute a 
pretensão que os brasi-
leiros têm de adquirir uma 
fama instantânea com bai-xa instrução 
cultural, diminuindo o incentivo ao 
aperfeiçoamento profissional.
   

O Coral Zíper na Boca, da Unicamp, vai 
fazer uma apresentação especial no Con-
gresso. Trata-se da nova obra do grupo, o 
concerto cênico “Queen Rhapsody” com 
composições da banda Queen, um dos mais 
populares grupos britânicos de rock. As can-
ções foram especialmente arranjadas para 
apresentação que une voz e movimentação 
cênica. A regência é da maestrina Vivian 
Nogueira e a direção cênica de Renan Vilela.

Eduardo Martini é a

Coral Zíper na Boca 
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Atividades do GGBS fazem parte das comemorações

No dia 6 de novembro (segundo 
domingo do mês), acontecerá no 
Espaço Casa do Lago, na Unicamp, 
o Dia da Integração. O evento, que 
será realiado  
promovido pelo Grupo de Gestão de 
Benefícios Sociais (GGBS), com 
apoio da Casa do Lago, do Centro 
de Saúde da Comunidade (CECOM) 
e da Faculdade de Educação Física 
(FEF) e Prefeitura do Campus. O Dia 
da Integração contará com diversas 
atrações para o público, que acon-
tecerão nas dependências internas e 
externas da Casa do Lago.

O evento, que já aconteceu em 
outros anos como 'Dia da Cida-
dania', tem agora outra formatação. 
Confira abaixo algumas atividades 
que serão desenvolvidas. Traga sua 
família e amigos. Aproveite, é tudo 
gratuito!

das 9 às 13 horas, é 

Dia da 
Integração 

Atrações contínuas: 
Balão Pula Pula, Cama 
Elástica, Escorregador, 

Tênis de Mesa, 
Badmington, Malabares, 
Pintura Facial, Barraca 
do Cecom e Programa 

Mexa-se.

Caminhada

Passeio Ciclístico

Coral e Quinteto

Teatro de Fantoches

Trupe de Palhaços

Artes Circenses

Dança de Rua

Orquestra

Grupo Musical

Caminhada

Passeio Ciclístico

Coral e Quinteto

Dança de Rua

Orquestra

Grupo Musical

Teatro de Fantoches

Trupe de Palhaços

Artes Circenses

      No fim de 2010 foi lançado o livro 'Faço 
parte desta História', com 88 depoimentos 
daqueles que aqui ingressaram como 
patrulheiros, guardinhas ou mensageiros e 
que continuam atuantes na Unicamp. A 
segunda edição do livro está prevista para a 
primeira quinzena de dezembro próximo. 
Os novos depoimentos irão dar mais peso 
para as comemorações dos 45 anos.

     

O menor no mercado de trabalho
    

   Desde sempre a frase 'o trabalho dignifica 
o homem' é máxima repassada aos filhos 
por pais e mães preocupados com o futuro. 
Para adolescentes ávidos em ter seu próprio 
dinheiro, quando não há mesada ou é 
necessário ajudar a família, a saída é buscar 
uma vaga no mercado de trabalho. A partir 
da década de 1970, o melhor meio para um 
possível ingresso em alguma empresa era a 
'Guardinha' ou os Patrulheiros . Foi nessa 
época que a Unicamp entrou no caminho 
desses jovens (e vice-versa), por meio de ins-
tituições como o Círculo de Amigos do Me-
nor Patrulheiro de Campinas e a Associação 
do Homem de Amanhã, a 'Guardinha'. A 
Unicamp foi pioneira em contratar esses 
jovens. Para os contratados também era de 
grande valia. Fazer parte de tamanha gran-
diosidade rompia as fronteiras do conhe-
cimento territorial, podendo esse se expan-
dir a nível global. O estudo é base para al-
cançar novos patamares e muitos seguiram 
esse caminho. 
 No primeiro encontro de ex-menores traba-
lhadores da Unicamp, realizado em no-
vembro de 2009, uma pesquisa feita no 
local, detectou que 52% dos presentes con-
seguiram completar o curso superior, alguns

' ' 

com mestrado e até 
mesmo doutorado.

Muitas histórias 
ainda podem ser 
contadas e é esse o 
intuito da segunda 
edição do livro.

O r g a n i z a d o  
pelo Grupo Gestor de 
Benefícios Sociais (GGBS), a ideia é captar 
45 relatos para compor as páginas da 
publicação. Esse número faz alusão direta 
ao aniversário da Unicamp. Para essa nova 
edição, foi instituída uma comissão 
organizadora, formada por Edison Cardoso 
Lins, Luzia Gomes Ferreira Pavani, Luciana 
Rodrigues, Aguinaldo Dias Rodrigues, 
Claudir Rodrigues da Cruz, Isabel Cristina 
Araújo, Jessé Targino da Silva e José Ro-
drigues de Oliveira – todos com suas histó-
rias eternizadas na primeira edição do livro. 

Os padrões do primeiro livro serão man-
tidos para dar uniformidade e continuidade. 
Os profissionais que não participaram da 
primeira edição, vendo a repercussão obtida 
e o esmero no trabalho feito, se animaram 
para eternizar suas trajetórias no decorrer 
dos anos na faculdade, cada uma delas ten-
do suas visões e percepções sobre os acon-
tecimentos.
      Atualmente, os jovens que ingressam 
para o trabalho têm contrato por prazo de-
terminado. Não há visão de prosseguimento 
após o término do contrato. Não é permitido 
que menores de dezesseis anos trabalhem. É 
difícil um vínculo maior. Mesmo assim, todos 
que estão exercendo alguma função, inde-
pendente de qual seja, estão fazendo parte 
dessa comemoração.

Um livro e muitas histórias

uma cidade normal. Não havia tanto trânsito, até ia trabalhar 
de bicicleta. Quando construíram aqui, tinha o prédio da 
Biologia (hoje DGA), e na AFPU funcionava o restaurante, 
fizeram também o prédio da reitoria, mas enquanto estava na 
cidade, cada um se virava com o seu almoço. O famoso 
tapetão era uma estradinha de terra que cortava a fazenda. 
Com o restaurante pronto a gente começou a fazer essa via 
sacra todos os dias pra vir almoçar.  
gente almoçava e voltava para o centro novamente,  até  que 
mudamos definitivamente pra cá. 
     

Como era a Universidade naquela época? O que mudou 
significativamente de lá para cá?
J.B: Pelo que vivemos no início, hoje não tem comparação. 
Essas histórias que a gente conta a maioria das pessoas não 
acredita. Era outro universo, outra realidade. Em termos de 
tecnologia, o máximo que tínhamos era uma máquina de 
escrever.  Para fazer uma ligação telefônica tinha que passar o 
número para telefonista, que fazia o contato e depois repas-
sava a ligação para o nosso ramal. A gente achava que estava 
dentro da tecnologia (risos). 

Era muito cansativo, a

Teve algum contato com o professor Zeferino Vaz?
J.B: A gente sempre se encontrava pelos corredores. Uma 
vez ele me viu correndo pelas escadas e disse: 'cuidado 
filho, você pode se machucar'; ele sempre me chamava de 
filho com aquela voz calma e tranqüila que tinha.
    

Como você define sua trajetória pessoal em relação às 
comemorações dos 45 anos da Unicamp?
J.B: Só tenho a agradecer a Unicamp porque tudo que 
conquistei, investimentos, bens, etc. foi fruto do meu 
trabalho aqui.  Posso me considerar um privilegiado dentro 
da Unicamp. Sempre gostei do que fiz e estou na mesma 
área desde que aqui entrei (administração/compras). Tive 
boas oportunidades e recompensas, sempre conquistadas 
pelo meu próprio mérito. Fico orgulhoso com o crescimento 
da Unicamp. Lá fora o pessoal pergunta 'você trabalha na 
Unicamp? É grande lá, né?', 'Faz tempo que você trabalha 
lá?'... se fosse contar a história toda. Parabenizo a nós 
todos que participamos desses 45 anos. Espero que a 
Unicamp continue crescendo e seja sempre motivo de 
orgulho para todos nós que trabalhamos nela.

Livro traz a tona o debate sobre o 
Terceiro Setor e Sustentabilidade

  No dia 1º de 
setembro, com o 
apoio do GGBS,  
houve o lança-
mento do livro 
'Semeando um 
novo país - O ter-
ceiro setor e a 
responsabilidade 
socioambiental – 
A construção de 
uma nova socie-
dade'. O evento 
aconteceu no espaço Casa do Lago e contou 
com a participação de profissionais, autori-
dades, representantes da Unicamp, e também 
de jovens, beneficiados pelas ações de 
diversas Organizações da Sociedade Civil 
Sem Fins Lucrativos. O autor, Milton Pereira, é 
gestor de projetos culturais. formado em 
Comunicação Social, pós-graduado em Só-
cio-Psicologia na Fundação Escola de Socio-
logia e Política de SP, e Extensão em Gestão do 
Terceiro Setor na Fundação Getúlio Vargas, 
trabalhou em grandes empresas do Segundo 
Setor, o que possibilitou um conhecimento do 
sistema de Governança 
Corporativa. Acredita 
que esse modelo pode 
ser replicado para as 
ONG´s, respeitando 
suas características e le-
gislação.
 Desde 2009, Pereira 
vinha coletando infor-
mações, realizando 
palestras, seminários, 
fóruns e desenvolvendo 
o material que serviu de 
base para o livro, uma 
parceria do Grupo 
Gestor de Benefícios Sociais (GGBS) e da 
Editora Arte Escrita. “A idéia surgiu a partir da 
observação de que faltavam publicações que 
aglutinassem as informações, até então pulve-
rizadas, sobre o Terceiro Setor e a Responsa-
bilidade Socioambiental das empresas para os 
profissionais da área e demais interessados 
em conhecer o segmento”, afirmou. 

Em entrevista, o autor ressaltou a impor-
tância em se resgatar o conceito de cidadania 
das pessoas: “O Brasil é hoje a oitava eco-
nomia do mundo, porem tem aproximada-
mente um quarto da população vivendo abai-
xo da linha da pobreza, entre outros indi-
cadores que nos fazem refletir sobre o tripé da 
Revolução Francesa: Liberdade, Igualdade e 
Fraternidade, é importante que tenhamos 
consciência de nossas condições enquanto 
seres humanos e dos nossos direitos e deveres 
como cidadãos, a fim de exercermos nosso 
papel, visando o todo, para sermos prota-
gonistas de forma positiva neste organismo 
que chamamos de sociedade”, disse. 

O livro desencadeou um curso de Extensão 
Universitária, promovido pela Escola de 
Extensão da Unicamp, para gestores das 

ONG´s, onde Pereira dará consultoria. 
O curso, iniciado em 1º de outubro, ex-

tende-se até dezembro de 2011, com vários 
módulos de interesse geral aos gestores. 
Houve procura de organizações de diversos 
municípios da RMC (Região Metropolitana de 
Campinas), estudantes de Serviço Social e  de 
outras áreas, além de profissionais que já 
atuam no setor, mas que estão em busca de 
formação continuada. 
      Milton Pereira é natural de São Paulo. Veio 
para Campinas em 2007. De lá pra cá, segue 
verificando como a cidade se comporta em 

relação aos temas de 
sua pesquisa: “Perce-
bo que temos muitas 
organizações que e-
xercem um papel fun-
damental no desen-
volvimento de diversas 
comunidades em situ-
ação de vulnerabilida-
de por meio de boas 
práticas. Porém, por 
outro lado, necessi-
tam de espaço para 
desvendar mitos e pa-
radigmas sobre a Ges-

tão Social. É necessário mais incentivo ao 
debate a formação continuada, para que 
possam conduzir de forma estratégica todos 
os processos de gestão destas organizações. 
Desse modo, profissionais competentes e 
conscientes de seu papel de liderança estarão 
munidos de conhecimento e poderão desem-
penhar da melhor forma possível suas fun-
ções. É imprescindível profissionalizar a ges-
tão e proporcionar subsídio aos futuros diri-
gentes, gestores e equipes para desenvol-
vimento pleno do terceiro setor e a formar no-
vas lideranças, pautados na ética e transpa-
rência na utilização de recursos públicos. As 
organizações devem trabalhar por meio de 
redes e criar mecanismos mais eficazes de 
controle e monitoramento que possibilitem 
avaliar melhor o impacto de suas ações, 
divulgá-las amplamente para obter maior visi-
bilidade perante a sociedade e adquirir legi-
timidade, além de buscar sua sustentabilidade 
por meio de fontes mistas de recursos huma-
nos ou financeiros alternativos”, finalizou. O 
livro e o curso são suas maneiras de mostrar 
que está pensando no desenvolvimento de 
Campinas e do mundo.

Ação Social

Curso de Extensão sobre gestão de ONG's acontece de outubro a dezembro

“Acredito que estamos assistindo a uma mudança e tendo a 
possibilidade de participar dela, tendo em vista o desenvolvimento 

de um novo sistema global, de significativos impactos sociais, 
econômicos e ambientais, emanados do terceiro setor – assim 

como foram os desenvolvimentos dos sistemas econômicos atuais, 
tão importantes na história da sociedade contemporânea, e como 

foram a consolidação das revoluções Francesa e Industrial, 
consideradas as proporções. Estamos diante da criação de uma 
nova ordem social, econômica e política que se estabelece e 

solidifica no mundo. Suas ações merecem e devem ser mais bem 
estudadas, debatidas, estruturadas, sistematizadas, reconhecidas e 
disseminadas para tornarem-se políticas públicas efetivas e ter seu 

papel de destaque na História, com futuro promissor à vista.” 

Trecho do livro

O gestor de projetos culturais, Milton Pereira, ministra aula em curso de extensão para gestores de ONG’s

'Bullying' foi tema de
workshop  realizado 

pelo GGBS

 Aproximadamente quarenta pessoas 
se reuniram no espaço Caso do Lago na 
manhã do dia 28 de setembro, para 
participar do workshop sobre o tema 
'bullying' ministrado pelo professor Simão 
de Miranda, com o apoio do GGBS. 

Tendo como base o livro 'Previna o 
Bullying – Jogos para uma cultura de Paz', 
de autoria de Miranda em parceria com 
Miriam Dusi, a idéia principal das ativi-
dades desenvolvidas foi esclarecer ou re-
alçar aspectos importantes para o enten-
dimento de tema tão em voga na mídia e 
nos acontecimentos fatídicos que ocor-
rem ocasionalmente no Brasil e no mun-
do. A motivação surgiu com a neces-
sidade de discutir o assunto, sobre o pon-
to de vista da prevenção, em razão do 
caso de Wellington Meneses de Oliveira, 
jovem de 24 anos que matou 11 crianças 
a tiros e se suicidou em seguida, logo 
após invadir uma sala de aula da Escola 
Municipal Tasso da Silveira, no Realengo, 
zona oeste do Rio de Janeiro, em abril de 
2011. Apesar de terem achado decla-
rações desconexas do assassino com 
referências a discursos fundamentalistas, 
muitos atribuíram sentido de bullying ao 
fato acontecido. Em sua palestra, Mi-
randa salientou alguns pontos impor-
tantes para a desmistificação do tema e 
da forma como são enxergados os a-
contecimentos: “formas de violência não 
nascem de um dia para o outro, existe um 
processo. Agora tudo é bullying', afirmou.

No workshop aconteceram recrea-
ções de percepção do 'outro': traços de 
personalidade desenhados em mãos de 
cartolina; desenhos do 'jardim dos so-
nhos' de cada um sendo compartilhados, 
e outras pessoas completando os sonhos 
de quem havia iniciado o desenho; 
atividade com folhas avulsas de revista, 
cada participante com uma, via a textura 
lisa, amassava, e tentava fazer a folha 
voltar a ser o que era antes. “Isso é como 
as marcas que ficam no sujeito. Mas 
podemos fazer isso também para o bem”, 
exaltou o palestrante. Também, foi dada 
a tarefa de elencar dez pessoas ou 
crianças – sendo que muitos participantes 
dos eventos eram professores, ou ativos 
na área de educação -, e colocar uma 
qualidade para cada uma das pessoas 
escolhidas. Tarefa difícil. Muitas vezes 
não há discernimento no olhar. Normal-
mente a maioria das pessoas pode citar 
facilmente os defeitos. É um exercício, 
uma forma de ver o mundo e o ser hu-
mano. Miranda afirmou ainda que as 
atividades contidas no livro não devem 
ser usadas de forma terapêutica, mas sim 
de forma lúdica, recreativa.

Confira mais informações sobre este 
workshop no site do GGBS, pelo ende-
reço www.gr.unicamp.br/ggbs
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Manoel Martins, mais conhecido com 'Turcão' ingres-
sou na Unicamp como mensageiro em 1974. Passou pela 
DGRH e desde 1977 atua na zeladoria do Instituto de 
Química. Durante todos esses anos vem cultivando 
grandes amizades dentro da Universidade. Participa da 
Copa GGBS desde o início, e nessa edição joga pelo time 
do FEF (Veteranos) como técnico e centro-avante (alter-
nando as duas funções).

Pelo terceiro ano seguido, o time da FEF é uma junção 
entre membros da Faculdade de Educação Física e do 
Instituto de Química: “As pessoas cobram para que o time 
da química seja refeito, mas por enquanto seguimos 
nessa parceria.”, disse. O time da FEF vem sendo o gran-
de campeão dos últimos anos. Além dos campeonatos 
pela Unicamp, Martins é técnico há 35 anos do time da 
Unimar. A interação que acontece nas partidas é de 
grande valor para a preservação das histórias pessoais: 

“Parabenizo o GGBS pela 
iniciativa. Encontro pessoas que 
ingressaram junto comigo na 
Universidade e vejo o crescimen-
to de cada um. Hoje nos encon-
tramos e lembramos daquela 
época. É muito bom ver que até 
alguns que já se aposentaram 
vão aos jogos para prestigiar”, 
afirmou. Se o time do IQ voltar 
no ano que vem, com certeza 
Manoel ficará dividido. Afinal, já 
tem uma relação com a FEF tam-
bém. Como, apesar de ser Pon-
tepretano, gosta tanto de fute-
bol que vai a jogos de outros ti-
mes também. 

Um "veterano" vencedor na Copa GGBS e na Unicamp

jogador da categoria Master, pelo 'Velhinhos 
da Vila' e já atuou por vários times ao longo 
das edições. 

A tradição do torneio vem sendo formada 
ao longo dos anos, e um time vem se des-
tacando como o grande favorito. O 'Veteranos' 
da FEF (Faculdade de Educação Física), foi o 
campeão dos últimos três campeonatos, e vem 
em busca de um novo título. Já na categoria 
Master, na primeira rodada, logo na estréia, a 
equipe da FEF venceu o Caism por 12 a 0. 
Com o placar elástico sobre o adversário, 
surgiu o artilheiro da ca-
tegoria, Luiz Carlos Dias, 
com cinco gols. Dias, 
atua no corpo docente 
do FEF há 19 anos. Nos 
últimos dois títulos do 
time ele estava presente. 
“Este ano perdemos três 
jogadores importantes 
por lesão. Não temos a 
obrigação de ganhar o 
campeonato todo ano. 
Além disso, as outras equipes estão mais fortes 
também.” Para o professor-atacante, o cam-
peonato como forma de socialização, é 

excelente oportunidade de se 
fazer novos amigos e estreitar 
amizades: “Durante o tor-
neio, todos os sábados esta-
mos juntos, docentes, funcio-
nários, em um ambiente des-
contraído, alegre e familiar. 
Parabenizo o GGBS pela ini-
ciativa e espero poder parti-
cipar ainda por muitos anos”, 
disse. Dias atua também, há 8 
anos, no time da Unimar – 
treinada pelo Manoel, do 
Instituto de Química (confira 
destaque no quadro ao lado) 
e pelo Biriba da Engenharia 
Química, em partidas que 
acontecem nas tardes de sá-
bado. 

Saiba mais: acesse o site do  GGBS, pelo 
endereço 

tabela de jogos, resultados, arti-
lheiros, galeria de fotos, histórico, etc. 

www.gr.unicamp.br/ggbs e 
confira a 

EXPEDIENTE: o Informativo GGBS é uma publicação do Grupo 
Gestor de Benefícios Sociais - Unicamp, com distribuição interna 
gratuita aos servidores da Unicamp. Colaboraram nesta edição: 
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3521-5101 - E-mail: ggbs@unicamp.br  / www.gr.unicamp.br/ggbs 
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A Unicamp completa neste mês de outubro quatro 
décadas e meia de existência. Instalada oficialmente 
em outubro de 1966, já nasceu significativa e com 
forte missão de inovação. Em perspectiva histórica, é 
um tempo muito curto. Entretanto, um tempo muito 
significativo, para Campinas e para o Brasil, por ser ela 
uma instituição acadêmico-científica e de amplas 
ações de extensão social. Uma instituição pública que 
procura responder, de forma permanente, ao investi-
mento que as sociedades paulista e brasileira lhe 
fazem. Com grande número de cursos de graduação e 
pós-graduação com nota máxima, e uma das duas 
únicas instituições superiores brasileiras que figuram 
no ranking das melhores do mundo, é, ainda, a cam-
peã brasileira na produção de patentes de pesquisa e 
responde sozinha por cerca 15% da produção científica 
nacional. O alcance social da Unicamp também pode 
ser observado na intensa procura por sua área de 
saúde. Basta ver o número de ônibus, das mais diver-
sas cidades paulistas e de estados vizinhos, que a cada 
manhã aportam nos estacionamentos próximos ao 
complexo hospitalar de referência. A Unicamp se cons-
tituiu nesse tempo, contando com um valioso quadro 
docente e de profissionais e com milhares de alunos 
que por aqui passaram, obtiveram suas titulações e 
hoje atuam nas mais diversas áreas. Seu quadro 
profissional é desafiado pela postura, missão e 
desafios institucionais, a ser altamente qualificado e a 
buscar de forma contínua a formação e a consolidação 
do preparo requerido para atuar no dinâmico ambiente 
da universidade. Um evento que já faz parte da 
agenda universitária, o Simpósio dos Profissionais da 
Unicamp (Simtec) tem sido espaço para expor a par-
ticipação dos funcionários no esforço da universidade 
para produzir importantes avanços para a sociedade. O 
evento citado inspirou a realização de outro encontro 
profissional, o Congresso dos Profissionais da USP, 
Unesp e  enfim, todas as universidades 
estaduais paulistas, que ocorrerá nos dias 25 e 26 de 
outubro, dentro da programação dos 45 anos da 
Universidade Estadual de Campinas.  Em seus 45 anos 
de existência, a Unicamp exerceu efetivo impacto 
social, decorrente de um relevante e abrangente 
trabalho, construído e realizado continuamente por 
docentes, funcionários e alunos, em seus papéis 
específicos e nas lutas fundamentais, entre as quais 
como corajoso espaço de resistência à ditadura militar 
e contra aqueles que em alguns momentos tentaram 
impedir o avanço da importante instituição científica 
pública, hoje consolidada.

Unicamp,

Uma universidade de referência mundial

Como tudo começou

A Unicamp comemorou neste começo de 
outubro (5), o seu 45º aniversário. São vários 
anos se firmando como uma das principais 
universidades da América Latina, sendo 
referência mundial no ensino, pesquisa e na 
excelência dos cursos de graduação e pós-
graduação. E para celebrar a data foi mon-
tada uma programação com diversas ativida-
des ao longo do semestre (confira no endere-
ço a programa-
ção completa). 

“As atividades visam a comunidade inter-
na, o público no entorno do campus de Barão 
Geraldo e também da cidade de Campinas, 
focalizando principalmente as atividades cul-
turais e a história e perspectiva da Unicamp 

www.45anos.unicamp.br 

A Universidade Estadual de Campinas foi 
legalmente criada em 1962, como entidade 
autárquica, graças ao empenho dos 
campineiros que, desde meados da década 
de 1940, pediam ao governo do Estado a 
instalação de uma faculdade de medicina na 
cidade. Em 1963, a tão sonhada faculdade 
começou a funcionar, mas a Universidade em 
si teve autorização de funcionamento somente 
em 1966, quando Zeferino Vaz, à frente da 
Comissão Organizadora, instituída pelo Con-
selho Estadual de Educação em 1965, ela-
borou projeto e conseguiu recursos para sua 
instalação. A data de lançamento da pedra 
fundamental do campus central, em 5 de ou-
tubro de 1966, foi considerada o marco para 
as comemorações da instalação da Unicamp. 

Agradecimento a quem faz parte dessa história
     

O Grupo Gestor de Benefícios Sociais 
(GGBS) tem orgulho de poder fazer parte e 

para o futuro. Todas as unidades e centros que 
atuam nas áreas de arte e cultura estarão 
participando” afirmou o reitor Fernando Costa 
durante o lançamento da programação dos 
45 anos da Unicamp.

presta aqui homenagem a todos que ajudam e 
ajudaram a construir todos os dias esta his-
tória. Parabéns à Unicamp e a todo o corpo de 
docentes, alunos e funcionários.

O lançamento da pedra fundamental, em outubro de 1966, 
contou com a presença do presidente do Brasil à epoca, 
Marechal Humberto de Alencar Castelo Branco

  As bases para qualquer 
construção começam com o 
planejamento sobre o chão 
batido de terra. Depois disso 
é necessário que os operários 
tenham dedicação e conhe-
cimento sobre edificações pa-
ra firmar pilares de uma obra. 
João Batista da Silva Filho 
andou por estradas de terra, 
afundou no barro das ruas 
sem pavimentação e foi con-
juntamente crescendo com a 

Universidade que se expandia, passando a ser Univer-
sidade Estadual de Campinas e não mais Universidade de 
Campinas. Desde o começo ele estava lá. 
      Com 43 anos de Unicamp, é base para entender o 
presente e saber o passado: a história viva. Atuando 

"Cresci dentro da Universidade e junto com ela"
desde o começo no departamento de compras – atualmente 
no Hospital das Clínicas da Unicamp (HC) –, concedeu-nos  
uma entrevista, aqui resumida, para

 
    

Como foi seu ingresso na Unicamp?
J.B: Ingressei em três de maio de 1968, não havia um local 
fixo da Universidade. Na época era na Rua Culto à Ciência, 
onde ficava situado o Colégio Bento Quirino. Eu tinha de treze 
para quatorze anos, e era patrulheiro.
    

Conte como foi seu começo.
J.B: Comecei no departamento de compras onde estou até 
hoje. Respondia ao diretor Roberto Siqueira de Castro e duas 
vezes por dia saia pela cidade, levando processos, correspon-
dências e documentos. Isso era uma rotina.
    

Quais as dificuldades encontradas naquele tempo?
J.B: Na época Campinas não era ainda uma metrópole, era 

 contar sua trajetória na 
Unicamp. Confira! 

João Batista

Copa GGBS firma tradição em seu oitavo ano consecutivo

Pelo oitavo ano consecutivo acontece a 
copa GGBS de futebol Society 'Veteranos', e a 
sexta edição da 'Master'. O evento é organi-
zado pelo GGBS, por meio da área de Pro-
gramas e Projetos, comandada por 

 – que cuida ainda de even-
tos e parcerias comerciais. 

O início do torneio aconteceu no dia 10 de 
setembro e as finais das duas categorias estão 
previstas para o dia 22 de outubro, no campo 
do Palmeiras, em Barão Geraldo. 
   O torneio foi implantado em 2002, na 
então Diretoria de Assistência e Benefícios 
(DAB), quando o GGBS ainda não havia sido 
criado. Armando frisa que a intenção do cam-
peonato sempre foi a promoção de qualidade 
de vida entre os funcionários: “o que melhor 
define a copa é o clima cordial, a interação do 
pessoal que, na correria do dia-a-dia, não tem 
esse tempo de socialização e descontração.”, 
disse.
 A participação vem aumentando ao longo 
dos anos. Em 2010, dez times fizeram parte. 
Já nesse ano, são quatorze equipes concor-
rentes ao título, subdivididas entre Master e 
Veteranos.
      Para participar da Copa, como taxa de 

Armando 
Comunnale Júnior

inscrição, cada time inscrito doou uma cesta 
básica, sendo os alimentos foram entregues 
para duas entidades assistenciais de Cam-
pinas: Projeto Semear, representado pelo Pa-
dre Alessandro Cruz, e para a 'Missão Evan-
gélica Shekinah'.
 Um dos organizadores da Copa, desde a 
primeira edição, é Humberto Carlos Olivieri 
Filho, do GGBS. É ele quem organiza as 
tabelas, faz os sorteios dos jogos e também se 
encarrega de repassar os dados dos jogos 
para que sejam disponibilizados no site do 
GGBS. Roberto Carlos de Souza (Fubá), tam-
bém da área de projetos do GGBS, auxilia nos 
trâmites da Copa. Participando ativamente, é 

Humberto Olivieri e Roberto Carlos (Fubá)

Luis 
Carlos 

Dias

Manoel Martins com 
troféu conquistado na 

Copa GGBS

A Equipe Unicamp obteve um resultado 
inédito na 28ª Corrida Integração, rea-
lizada em setembro. O time foi represen-
tado por 74 pessoas, entre corredores e ca-
minhantes, conseguindo ótimos resultados.
              

Foram 6 pódios (recorde da equipe na 
corrida), 5 atletas foram destaques em suas 
categorias: Marcos Teixeira (1º), Carlos 
Eduardo da Silva (1º), Camila Castelli (1º), 
Laís Viana (3º) e como sempre, a guerreira 
Nadir Camacho (2º). Jonas Lemos 

, repetindo seu feito no ano 
passado! Parabéns aos atletas.

. . . .

foi o 5º 
lugar na Geral

Equipe Labex/GGBS representa bem a Unicamp nas últimas corridas
Equipe fica em terceiro na Maratona 

Pão de Açúcar 
    Duas horas, trinta e oito minutos e cinqüen-
ta e nove segundos. Esse foi o tempo que a 
equipe Labex-GGBS gastou para conquistar o 
3º lugar na 19ª Maratona de Revezamento 
Pão de Açúcar. A competição, realizada no 
mês passado, em São Paulo, reuniu mais de 
35 mil corredores. Na prova, a equipe femi-
nina do Labex ficou em terceiro lugar. Já a 
equipe master foi a 24ª colocada.

A Equipe Unicamp, que conta com o apoio 
do Grupo Gestor de Benefícios Sociais, esteve 

composta pelos seguintes atletas: Anísio 
Rodrigues de Antonio Filho, Ademir Anto-
nio dos Santos, Thiago Franco, Marcos Ro-
berto Silva Teixeira, Jonas Talaisys, Carlos 
Eduardo da Silva, Matheus Milani e Vitor 
Lecio Fontonella. A equipe foi treinada por 
José Victor Vieira Salgado, Thiago Guedes 
Russomano e Lucas Tessuti.
     

Corrida Unicamp: A Equipe Labex-GGBS tam-
bém teve ótima participação na Corrida da 
Unicamp, realizada no dia 9 de outubro. 
Confira mais informações no próximo Infor-
mativo do GGBS. Aguarde!

Acervo Histórico do Arquivo Central (Siarq)
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Todos os incritos da 

Unicamp devem acessar o 

site do GGBS,  
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fretado gratuito
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Exposição Primavera exalta a beleza desta estação na Casa do LagoExposição Primavera exalta a beleza desta estação na Casa do Lago
Belas paisagens, o colorido de pétalas e detalhes de arranjos florais marcaram a exposição “Primavera” realizada em setembro no Espaço Cultural Casa do Lago. Belas paisagens, o colorido de pétalas e detalhes de arranjos florais marcaram a exposição “Primavera” realizada em setembro no Espaço Cultural Casa do Lago. 

Os tons suaves da estação do ano 
que iniciou em setembro foram deli-
cadamente registrados por funcioná-
rios, alunos e professores do Instituto de 
Química (IQ) e algumas outras uni-
dades através da Oficina de Pintura 
organizada pela técnica química Már-
cia Antonelli, também professora da ofi-
cina. O projeto faz parte do Programa 
de Integração do Instituto de Química - 
PIQ, coordenado por Maria Helena S. 
de Almeida. “A ideia de fazer esta expo-
sição foi de incentivar a superação. Ela 
é composta por telas de pessoas que 

não são artistas plásticos. São técnicos 
de química, pessoas que trabalham nas 
áreas administrativas e que aprenderam 
os conceitos de pintura em tela na ofi-
cina. É por isso que esta exposição tem o 
valor da superação, foi um desafio para 
todos”, afirmou a coordenadora. Ela 
também conta que fazem parte do 
projeto outras oficinas de artesanato 
como patchwork, decoração de caixas, 
macramê, capitonê e outros.

A realização destes projetos contam 
com o apoio do Grupo Gestor de Bene-
fícios Sociais (GGBS) que busca propor-

cionar através destas iniciativas, apro-
vadas pelo Conselho Orientador, esti-
mular o bem-estar da comunidade. O 
coordenador do GGBS, Edison Lins, 
ressalta a importância destes projetos e 
salienta que outras unidades também 
devem buscar produzir projetos como 
este. “O edital para solicitação de 
apoio é publicado no início de cada 
semestre. Os interessados devem ficar 
atentos e acessar o site do GGBS. Lá 
irão encontrar todas as informações 
parta o envio dos projeto”, ressalta o 
coordenador.

Entre os dias 22 e 24 de novembro, o 
GGBS realizará a edição 2011 da 

Feira da Solidariedade.
A intenção é reunir as associações que 

prestam serviços beneficentes para 
que possam expor produtos e trocar 
experiências. A primeira entidade a 

confirmar participação é a Associação 
Beneficente de Campinas (ABL). 

As barracas ficarão armadas próximas 
ao Restaurante Universitário (RU).

 A previsão é de que o evento comece 
às 9h e termine às 15h30.  

Parceria: 
GGBS/AEL-IFCH

Oficina em um 
Laboratório de 
Pesquisa, Memória 
e Preservação de 
Documentos da 
Unicamp

...

Vagas disponíveis para 
turma de outubro (dias 
19,20 e 21). Para mais 
informações e inscrições, 
acesse o site do GGBS 

www.gr.unicamp.br/ggbsCompareça e Prestigie!Compareça e Prestigie!
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