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A copa GGBS é um evento anual 
ansiosamente aguardado por 
funcionários e professores.  Proporciona 
motivação, integração e incentiva a 
prática desportiva como fator de 
qualidade de vida. E investe na prática 
social. Cada time, ao realizar a 
inscrição, doa uma cesta básica, a ser 
entregue para organizações de atuação 
social. Neste ano aconteceu a 11ª 
edição na categoria Veteranos  e a 7ª 
na categoria Master. Os jogos foram 
marcados por grande equilíbrio e 
intensa torcida. O destaque ficou para 
os “veteranos”, com três artilheiros  com 
14 gols cada. Outro destaque foi a 
participação, pela primeira vez, de um 
time da Diretoria Acadêmica - DAC. 
 Prestigiaram os jogos da final o reitor 
José Tadeu Jorge e o chefe de gabinete 
professor Paulo César Montagner, que 
fizeram a entrega dos troféus para as 
equipe campeãs, artilheiros e goleiros 
menos vazados. 

As partidas foram narradas ao vivo 
pelos funcionários Eduardo Lopes, ATU 
do IG e Laércio Silveira, também do IG, 
e transmitidas pela Rádio Web. A partida 
também foi gravada em vídeo, com 
exibição dos principais trechos pela TV 
Unicamp.

Estiveram presentes também o 
coordenador do GGBS Edison Lins e a 
comissão organizadora da Copa, 
composta por Armando Comunalle, 
Antônio Rogério Prado, Roberto Carlos 
de Souza (Fubá) e Humberto Olivieri 
Filho. Armando Comunalle, membro da 
comissão organizadora, avalia que a 
Copa "é uma oportunidade privilegiada 
para integração, animação e qualidade 
de vida". O fator de Responsabilidade 
Social, através das cestas básicas, foi 
destacado pelo coordenador do GGBS, 
Edison Lins.  Após a premiação, 
jogadores, torcedores, comissão técnica 
e organizadores se confraternizaram 
com um saboroso churrasco.

O GGBS parabeniza os times 
campeões Cemeq e Caism/Escolta pela 
vitória e a todos os participantes pelo 
trabalho em equipe e pelo espírito 
esportivo, que faz da Copa GGBS 
sempre um sucesso e um espaço sadio 
de integração. A Edição de 2014, ano 
de Copa do Mundo, já começou a ser 
planejada. Organize seu time.

Cemeq (master) e  Caism/Escolta (veteranos)
 são as equipes campeãs da edição 2013

COPA GGBS DE FUTEBOL SOCIETY 2013
Confira os resultados de todos os jogos e galeria de 
fotos no site do GGBS: www.ggbs.gr.unicamp.br
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EDITORIAL

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: Camila Campos Guimarães e Carolina de Cam-
pos Tornich - Tiragem: 8.000 exemplares. Informações: 

(19) 3521-5101 - www.ggbs.gr.unicamp.br 

O fato histórico e celebrado, duas dé-
cadas do ProSeres – Programa Institu-
cional de Apoio ao Servidor Estudante, 
permite várias análises, no contexto 
da trajetória do desenvolvimento edu-
cacional do conjunto de funcionários 
técnicos e administrativos da Unicamp. 
Todas relevantes e pertinentes. Em 
1987 havia duas bandeiras na pau-
ta de propostas dos funcionários que 
se candidataram na primeira eleição 
para representação de servidores elei-
tos para o Conselho Universitário – o 
Consu – da Unicamp. Uma era pela 
erradicação do analfabetismo entre os 
funcionários e outro ponto era avançar 
na conquista de uma carreira específi-
ca para profissionais da universidade. 
Os dois pontos se relacionam, na es-
sência, com o ProSeres, programa que 
surgiu 6 anos depois da pauta citada 
ser apresentada. E vinte anos depois, 
muitas conquistas de desenvolvimento 
humano em decorrência do desenvol-
vimento educacional. O analfabetismo 
em nossa comunidade, se não estiver 
totalmente erradicado, não é nem de 
longe o que apresentava no final dos 
anos 1980. Temos uma carreira es-
pecífica, estabelecendo como base, 
a valorização do esforço pelo desen-
volvimento educacional. E em meio a 
isso tudo, há quase 3.000 funcionários 
que possuem o nível superior e cente-
nas com mestrado e doutorado. E um 
conjunto significativo, com nível médio, 
credenciado, portanto, para prosse-
guir e obter titulação de ensino supe-
rior. Isso faz do ProSeres um programa 
permanentemente atual. E agora com 
novo desafio, de fazer avançar estudos, 
para os interessados, em níveis além da 
graduação: Especialização e Progra-
mas  lato ou stricto senso. E continuar 
apoiando aqueles que estão matricu-
lados nas IES – Instituições de Ensino 
Superior. Na essência é o ProSeres, um 
programa que atua na essência do de-
senvolvimento educacional e nisso, o 
avanço no desenvolvimento humano. 
Esta edição é dedicada ao ProSeres e a 
todos os que o construíram e o validam 
cotidianamente.          

Na essência, o
desenvolvimento 

educacional 

Projeto Primeiro Emprego 
realiza formatura da sua 

terceira turma

 No dia 9 de setembro, o Centro de Con-
venções da Unicamp recebeu mais de 50 
formandos da turma do projeto Primeiro 
Emprego, que contou com a participação 
dos familiares, e professores dos jovens, fi-
lhos e filhas de funcionários da Unicamp e 
Funcamp.
 O PET  (Preparando para o Mercado de 
Trabalho - edição 2013) foca a participação 
social e ativa do jovem, por meio de atitudes 
empreendedoras e autônomas. Busca de-
senvolver competências pessoais e profissio-
nais que garantam uma formação global em 
que o jovem possa ser protagonista de sua 
vida e do desenvolvimento da sociedade.  
 O curso, iniciado no dia 29 de abril, 
contribuiu para a inclusão de jovens, por 
meio do desenvolvimento de competências 
que ampliem as possibilidades de inserção 
no mundo do trabalho, geração de renda e 
participação na sociedade. 
 Estiveram no evento algumas autoridades 
da universidade e do SENAC, que acompa-
nharam a celebração e cumprimentaram os 
formandos com palavras de incentivo e cari-
nho, colocando as próprias experiências de 
vida como exemplos de superação. 
 Os familiares, especialmente convidados 
para o evento, se emocionaram em muitos 
momentos da formatura, juntamente com os 
professores do SENAC, cuja parceria foi fun-
damental para a realização do curso. 
 O pai, Edson de Almeida, e a mãe Cristi-
na Souza, funcionários da Unicamp, elogia-
ram a filha Gabriela Garcia, de 18 anos, na 
qual aproveitaram para agradecer ao GGBS 
e a todos os professores que incentivaram a 
aluna. Outra mãe que se mostrou orgulhosa 
foi a administradora Angela Maria, que res-
saltou o curso como uma vivência significa-

tiva para a futura vida profissional do filho. 
“Ele adorou o curso. Fazia questão de não 
se atrasar, e todos os dias contava o que ti-
nha aprendido de novo”, disse Angela sobre 
o filho Silas Moreira, de 16 anos. Durante 
o evento, muitos alunos prestaram homena-
gens aos pais, colegas de turma, e professo-
res. 
 Selma Cesário, coordenadora da equipe 
de Serviço Social do GGBS, comenta sobre 
a satisfação de incentivar tantos jovens para 
a entrada no mercado de trabalho, e como 
isso influencia positivamente no desenvolvi-
mento de cada um. “Para a equipe do Ser-
viço Social é um prazer enorme organizar 
cada aspecto desse projeto. Vimos em diver-
sos relatos dos jovens e familiares o quanto 
a participação deles no curso ajudou formar 
um pensamento cidadão e social do traba-
lho, que com certeza vem de encontro com 
a missão do GGBS”.
 No final do evento todos os formandos 
receberam certificados de conclusão do 
curso das mãos da pró-reitora de pesquisa, 
Gláucia Pastore, que na ocasião represen-
tou o reitor da Unicamp, José Tadeu Jorge.

Em parceria com o 
SENAC, projeto atendeu 
jovens, filhos de funcio-
nários, para a iniciação 
ao mercado de trabalho

Projeto Primeiro Emprego 
realiza formatura da sua 

terceira turma
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CECOM tem nova coordenação

 Com muito empenho e determinação, 
Fábio Rodrigo Pinheiro da Silva, 32 anos, 
já cultiva muitas conquistas em sua segunda 
casa: a Unicamp. Sua motivadora trajetória 
foi iniciada em 1995, onde começou como 
patrulheiro. Fábio é formado em Ciência da 
Informação e sempre trabalhou em contato 
com o público, no pensamento de melho-
rias em todos os setores em que exerceu seu 
trabalho na universidade. Atualmente o ges-
tor assumiu seu mais novo desafio, como 
coordenador do Serviço de Informação ao 
Cidadão (SIC). 
 O SIC tem como principal objetivo divul-
gar informações importantes da Unicamp, 
por meio de interesse coletivo. O encami-
nhamento das informações é feito de diver-
sas maneiras, como telefone, carta, internet, 
ou até pessoalmente, tudo para facilitar 
ainda mais o acesso. Subordinado à Coor-
denadoria Geral da Universidade (CGU), 
o SIC está localizado no mesmo prédio da 

Central de Informações da Unicamp, com 
fácil acesso para o público.
 Fábio ressalta a importância do Serviço 
como um mediador para a divulgação de 
informações no âmbito social e profissional. 
“Vamos otimizar nosso trabalho, sendo que 
a satisfação de cada pessoa que procurar 
os vários serviços do SIC será colocada em 
primeiro lugar”, disse. Outra questão que o 
novo coordenador enfatiza é o respeito à Lei 
de Acesso à Informação (nº 12.527/2011), 
dirigida a todos os órgãos públicos, na qual 
prioriza o direito ao cidadão sobre assuntos 
pertinentes do respectivo órgão consultado. 
Exemplos que caracterizam a universidade 
na lei focam nas divulgações de concursos, 
ou vestibulares, bem como esclarecimento 
de dúvidas sobre os mesmos.
 A valorização e qualificação dos profis-
sionais são outros aspectos destacados por 
Fábio, complementado com sua carreira ao 
longo de 18 anos. “Tudo o que conquistei 

 Patrícia Asfora Falabella Leme decidiu ser 
médica por influência do pai, também mé-
dico. Decidiu ser cardiologista pelo contato 
com seu preceptor professor Sérgio Farias, 
quando ainda morava em Pernambuco. 
Com ele aprendeu a identificar os sopros 
do coração. Encontrou-se na profissão en-
quanto observava essas duas grandes influ-
ências interagindo e cuidando dos pacientes 
com humanidade. “Sinto que fui escolhida 
para ajudar as pessoas” diz, emocionada. 
Sua formação e o trabalho são frutos de 
grande vontade e esforço.
 Atua no Centro de Saúde da Comunida-
de - CECOM - desde 1997. Ali iniciou o 
trabalho profissional, como médica, função 
que desempenha até hoje. Já foi supervi-
sora, diretora médica e assessora técnica. 
Atuou também no AME de Rio Claro, como 
supervisora e coordenadora. No semestre 
passado, deixou o cargo no AME para as-
sumir a coordenação do CECOM. “Como 
o cargo de coordenadora exige uma dedi-
cação maior e o AME era um amor mais 
recente, optei por ficar aqui. Esse convite foi 
uma alegria muito grande”. Para ela, essa 
alegria também se justifica pelo fato de só 
fazer aquilo que gosta. Patrícia é a primeira 
coordenadora, não docente, do CECOM. 
“Acho que isso é um indicativo importante 

de que a universidade está nos escolhen-
do baseada em critérios objetivos ”, opina. 
A coordenadora valoriza muito as iniciati-
vas da universidade para aperfeiçoamento 
de seu corpo técnico e administrativo. Um 
exemplo positivo para ela está no GEPRO 
(Gestão de Processos) e o PDG (Programa 
de Desenvolvimento Gerencial). “Foi um 
grande investimento que a universidade fez 
nos gerentes”, completa ela. De maneira 
geral, acredita ser imprescindível que o fun-
cionário possa se qualificar: “a autoestima 
dele é reforçada com isso. Este é um fator 
relevante  para que o profissional desempe-
nhe bem suas funções e possa ser valorizado 
em seu meio”, explica. Como coordenado-
ra, deseja incentivar cada vez mais que os 
funcionários do CECOM se envolvam com 
ações de planejamento: “Todos aqui são 
muito competentes e qualificados. Quanto 
mais esses profissionais forem envolvidos no 
planejamento das ações, melhor será o rsul-
tado. A comunidade usuária dos serviços 
ganha muito. Além disso, quando a pessoa 
participa, ela tem mais consciência do seu 
pertencimento ao lugar em que trabalha e 
consegue enxergar no processo de desen-
volvimento do CECOM o papel dela.” 
 Espera também ampliar parcerias com 
outros órgãos, como DGRH, AFPU e GGBS. 

Além disso, deseja tornar mais visível tudo 
que o CECOM oferece, sempre com muita 
qualidade. Em relação ao GGBS, de cujo 
Conselho de Orientação agora é membro, 
diz: “o que eu gostaria de oferecer ao GGBS 
é a minha experência na área de saúde, 
para contribuir mais com esses benefícios”.
 Ao longo de sua carreira, afirma ser gra-
ta a muita gente. “A trajetória como cardio-
logista foi marcada pelo doutor Otávio Rizzi 
Coelho Filho, o Tavuca, figura relevante da 
área médica da Unicamp. Até hoje ele é 
meu guru. E, administrativamente falando, 
minha gratidão e reconhecimento na minha 
caminhada profissional nesta comunidade 
científica e de extensão, principalmente ao 
Dr. Edson Bueno, o professor Roberto Teixei-
ra Mendes, ao pró-reitor João Frederico da 
Costa Azevedo Meyer.”

devo à Unicamp. É muito prazeroso tra-
balhar em um lugar em que você se sente 
valorizado e tem a certeza que a cada dia 
irá crescer tanto no profissional, quanto no 
pessoal. Fico feliz de ver como os nossos 
profissionais são cada vez mais qualificados 
dentro de suas funções”.

Patrícia Leme fala com exclusividade ao Informativo GGBS 
sobre nova fase de um importante órgão comunitário

Patrícia 
Leme

Fábio 
Silva

 Unicamp implanta o SIC - Serviço de Informação ao Cidadão

Fábio Silva, coordenador do SIC, fala sobre os desafios do novo órgão
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Em duas décadas de PROSERES, 
muito objetivos alcançados

 A comemoração institucional pelos 
20 anos do ProSeres, com presença 
de funcionários e professores, aconte-
ceu em 18 de setembro, no auditório 
II da AFPU. Manifestações significativas 
foram registradas. Nas falas da coor-
denadora da DGRH, Maria Aparecida 
Quina e do reitor, José Tadeu Jorge, 
ambos com papéis decisivos na estrutu-
ração do programa, foram ressaltados 
o percurso de construção e de orga-
nização do programa, seus alcance e 
resultados. É um dos programas mais 
longos e bem sucedidos da Unicamp. 
Além deles, estiveram presentes na sole-
nidade e também compuseram a mesa, 
a pró-reitora de pesquisa Glaucia Ma-
ria Pastore, o pró-reitor de extensão e 
assuntos comunitários João Frederico 
Meyer, o coordenador do GGBS Edison 
Cardoso Lins e, uma presença muito 
relevante, a do professor Carlos Vogt, 
reitor na época de criação e de implan-
tação do ProSeres.
 O reitor José Tadeu Jorge discor-
reu sobre a importância do programa 
para que a universidade se desenvolva. 
“Sempre ouvimos dizer: uma universi-
dade se faz com os melhores alunos e 
os melhores professores. Mas precisa-
mos completar essa frase, já que a uni-
versidade é feita também com os me-
lhores funcionários”. Além disso, mos-
trou ao público alguns números, como 
o fato de que o programa já prestou 
assistência a mais de três mil inscritos 
desde a sua criação, e as 33 instituições 
com quem o ProSeres faz parceria. O 
reitor também destacou a importância 
da criação da carreira PAEPE e do estí-
mulo ao servidor para que alcance altos 
níveis de titulação formal.
 A coordenadora do DGRH Maria 
Aparecida Quina contou um pouco da 
sua história de vida e da época de cria-
ção do ProSeres. Lembrou-se daqueles 
que colaboraram e tiveram sensibilida-
de para entender as necessidades do 
servidor estudante, como o reitor da 
época (1990-1994), professor Carlos 

Programa Institucional 
de Apoio ao Servidor 

Estudante

A atual coordenadora da Diretoria Geral de Recursos Humanos - DGRH, 
Maria Aparecida Quina, fez parte da comissão de funcionários que, em 
1993, reivindicou auxílio aos funcionários para conclusão dos estudos 
no ensino superior. No evento comemorativo aos 20 anos do Proseres, 
ela relembrou a história dos primórdios do Programa e a importância do 

apoio do Proseres para os funcionários e dependentes. 

1993 - 2013

20 anos

Vogt e o chefe de gabinete, atual reitor, 
professor José Tadeu Jorge. “O ProSe-
res é o produto do trabalho de várias 
mãos”, disse. Trouxe dados quantitati-
vos interessantes sobre a formação dos 
servidores da universidade. Veja :

 
Quantidade de funcionários, 

Carreira Paepe

Nível de escolaridade

 

Quadro de profissionais com 
 mestrado e doutorado

 De acordo com dados disponibili-
zados pela DGRH, em 2012, para a 
organização do IV Simtec, é expressiva 
a quantidade de mestres e doutores no 
quadro profissional da Unicamp, veja:

Homenagem Especial

 Ambos os reitores receberam placas 
comemorativas em agradecimento a 
todo o apoio dado ao desenvolvimento 
do programa. O professor Carlos Vogt 
afirmou que o apoio administrativo, téc-
nico, educacional, entre outros, foram 
fundamentais para que o projeto inicial 
se desenvolvesse.

 O Programa Institucional de Apoio ao Servidor Estudante nasceu, 
em 1993, de uma demanda detectada e encaminhada por funcioná-
rios de diversas unidades e órgãos da Universidade, dentre eles a atual 
coordenadora da DGRH, Maria Aparecida Quina. Entre os problemas 
apontados pela comissão de funcionários, estavam:
 - Dificuldade de conciliar o tempo de trabalho e estudo;
 - Avenida que interligasse a Unicamp ao atual Campus I da PUC e 
transporte para funcionários que estudavam fora de Campinas, sobre-
tudo Bragança Paulista, Itatiba, Americana, Amparo, Itu e Piracicaba 
(na época só havia a Unicamp e a PUC/Campinas, na cidade);
 - Acesso para os funcionários às bibliotecas da Unicamp, com o 
mesmo prazo de uso do material bibliográfico concedido aos alunos.
 Foi aberto canal de negociação com a administração da Universida-
de, através do Serviço de Apoio ao Servidor - SAS,  que encaminhou o 
assunto às instâncias superiores da administração universitária.

 Em duas décadas de existência, o 
Proseres já auxiliou muitos que sonham 
em ingressar na universidade. Silmaras 
Silva, funcionária do Caism, ao pensar 
fazer um curso superior, tinha uma di-
ficuldade no aspecto financeiro. Com 
o incentivo de familiares e amigos, re-
tornou aos estudos e conseguiu realizar 
um de seus maiores sonhos, concluir 
o curso superior. “Isso só foi possível 
com o auxílio do Proseres. Consegui 
me formar em Tecnologia de Recursos 
Humanos, na Faculdade Anhanguera, 
em 2012, e isto gerou ótimas oportu-
nidades profissionais”, disse. A funcio-
nária comenta que soube do programa 
através de outros colegas que tinham 
situação parecida com a sua e que uti-
lizavam o incentivo. “Entrei no site do 
GGBS e comecei a pesquisar sobre o 
Proseres. Vi a diversidade de institui-
ções de ensino cadastradas e encontrei 
a opção mais apropriada para a minha 
carreira. Foi um grande estímulo”.
 Além dos diversos benefícios que o 
programa oferece aos funcionários ca-
dastrados, seus dependentes também 
podem usufruir. Muitos jovens, filhos de 
funcionários da universidade, obtive-
ram auxílio por intermédio do Progra-
ma. Sabedora disso, Silmaras também 
cadastrou sua filha.
 Desde 1993, ano de sua criação, o 
Proseres se consagra como um exemplo 

Fonte: DGRH

Fonte: DGRH

de programa duradouro. Sua missão 
sempre estará inserida em estabelecer 
mecanismos de incentivo e criar condi-
ções para o aproveitamento profissio-
nal dos membros no âmbito da univer-
sidade, dentro dos interesses e critérios 
da nova política de carreira.
 Sobre seu histórico de sucesso, Sil-
maras ressalta também a satisfação em 
ver os profissionais da Unicamp cres-
cendo cada vez mais em suas carreiras. 
“É muito gratificante saber que a uni-
versidade não visa somente a produtivi-
dade dos seus funcionários. Investindo  
no desenvolvimento educacional dos 
seus profissionais, ela também investe 
no seu crescimento institucional”.   
 O Proseres é um exemplo e mostra 
que é possível avançar rumo à gradua-
ção e pós-graduação. Um fator impor-
tante para a vida profissional e pessoal 
em suas diversas dimensões.

Desenvolvimento Educacional, um desafio 
permanente na pauta do ProSeres

No destaque, o reitor José Tadeu Jorge, um dos ideali-
zadores do Proseres, resgatou a história do programa 
e mostrou dados coletados durante os vinte anos de 

existência do Programa. 

Programa tem intensa repercussão externa

 O ProSeres tem participado da mostra de práticas exemplares, 
pela qualidade e pelo alcance, junto ao Prêmio Mario Covas, de Ges-
tão Pública do estado de São Paulo e em diversos pôsteres do Simtec. 
Várias instituições procuram a Unicamp para conhecer e replicar o 
programa. O principal objetivo do ProSeres é incentivar e apoiar a 
formação do servidor estudante da Unicamp. Para isso são ofereci-
dos pelos Programa diversos recursos, além de bolsas de estudo não 
reembolsáveis e crédito, com devolução,  para quitação de débitos,  
intermediação em questões como estágio, transporte e conciliação de 
horários (curso/trabalho), etc.
 Atualmente, 33 instituições são parceiras neste programa de for-
mação que também atende dependentes de funcionários e docentes.

A história de um programa com 20 anos de sucesso

Silmaras Silva, do Caism

O reitor José Tadeu Jorge e o ex-reitor Carlos Vogt , homenageados  
no evento que comemorou os 20 anos do Proseres

Para mais informações 
sobre o PROSERES, acesse 

o site do GGBS
www.ggbs.gr.unicamp.br
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A paixão pela vida e pelo esporte 
 Nadir Aparecida Gomes Camacho, 
58 anos, pedagoga e funcionária da Fa-
culdade de Educação (FE) desde 1982, 
já consolida uma trajetória repleta de 
conquistas. A paixão pelo esporte se deu 
bem cedo, aos seis anos de idade, onde 
tomou gosto pela natação. Assim come-
çou a paixão pelo esporte e depois pela  
corrida, nos seus 24 anos profissionais 
no esporte.  
 A determinação e o foco são algumas 
das características marcantes na vida da 
corredora. Todos os dias, sem exceção, 
acorda às cinco da manhã para correr 
nos arredores da Unicamp. “O maior tro-
féu da nossa vida é a saúde. Precisamos 
cuidar do nosso corpo e mente, e a corri-
da trabalha com tudo isso”, enfatiza Na-
dir. Em sua carreira, que inclui corridas 
nacionais e internacionais, a funcionária 
já coleciona mais de 800 troféus. E os 
que mais a emociona foram conquista-
dos com seus grandes amigos e atletas 
na equipe Unicamp Labex/GGBS. Con-
vidada pela professora Vera Toledo, em 
2000, Nadir é uma das veteranas da 
prestigiada equipe. “Somos como uma 
família. Todos procuram ajudar o outro 
a crescer cada vez mais nas corridas, e 
a cada conquista vibramos intensamente 
de orgulho”, comenta sobre o compa-
nheirismo da equipe.
 Outro exemplo de disciplina e dedica-
ção é Aristides Bianchi, que com 67 anos 
de idade e um vigor de 30, impressiona 
a todos por onde passa. Funcionário da 

Faculdade de Ciências Médicas (FCM), 
pela qual deixa explícito um enorme cari-
nho, esse grande corredor é disciplinado 
e dedicado em seus treinos. Em 45 minu-
tos, Bianchi consegue realizar primorosa-
mente um percurso de 10km de corrida. 
“Em 13 anos de competições já ganhei 
mais de 80 troféus. Treino três vezes por 
semana e tenho certeza que o esporte só 
trouxe benefícios na minha vida”, disse. 
O corredor também é veterano e um dos 
fundadores da equipe Unicamp Labex/
GGBS, onde cultiva grandes amizades. 
 Seu desempenho nas corridas em que 
participa estimulou muitos jovens, que 
começaram a treinar e a participar em 

variadas competições pelo Brasil. Sempre 
atencioso e simpático em suas conversas, 
Bianchi vê no esporte uma opção praze-
rosa de cuidar da saúde e, assim, me-
lhorar todos os aspectos da vida. “Gosto 
muito de saber e fico gratificado quando 
um jovem começa a se dedicar às corri-
das ou ao esporte em geral. A educação 
em conjunto com o esporte com certeza 
trará muitos benefícios na vida dele”.
 Corredores e esportistas, Nadir e Aris-
tides têm nas suas histórias grande satis-
fação pelo esporte. Seus triunfos com-
provam o cuidado com o corpo e com 
a mente e motivam todos que queiram 
começar uma vida mais saudável. 

Funcionários veteranos são exemplos 
de saúde e bem-estar

Nadir Camacho e Aristides Bianchi, atlestas da 
equipe Unicamp  (GGBS/Labex)

 Desde maio, visando ampliar informações sobre di-
versas parcerias e convênios, o GGBS vem realizando 
encontros abertos a todos os interessados, para os quais 
os ATU´s – Assistentes Técnicos das Unidades e AT´s que 
atuam com RH nas unidades e órgãos, são convidados, 
na expectativa que façam o repasse das informações nos 
seus locais de atuação. Reuniões com equipes do Sesc, 
Senac e Sesi, bancos parceiros e outras parcerias e con-
vênios, já foram realizadas. Destaque para os diversos 
benefícios que tais parcerias disponibilizam e, no caso 
dos bancos, programas de financiamento habitacional, 
previdência complementar, poupança e investimento. 

Fique atento e participe!

 Outras reuniões acontecerão em outubro e novem-
bro: Iamspe, Programa Casa Paulista (Secretaria de Ha-
bitação do Governo Estadual), CooperUnicamp e Banco 
Alfa. 

Reuniões GGBS sobre benefícios ampliam informaçõesReuniões GGBS sobre benefícios ampliam informações
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Prêmio homenageia funcionários 
do Instituto de Artes

 Com o apoio do GGBS, o Instituto de Artes 
da Unicamp - IA - homenageou, no final 
do primeiro semestre deste ano, quatro fun-
cionários que foram destaques em 2012.  
O prêmio “Funcionário Destaque” home-
nageia funcionários do IA com objetivo de 
premiar suas atuações diferenciadas e pró-
-ativas. Os mais bem votados receberam 
uma placa de homenagem e o reconheci-
mento de seus colegas. Vivien Helena de 
Souza Ruiz e Rodolfo Marini Teixeira, ambos 
da secretaria de pós-graduação, David de 
Godoy Diehl, da seção de apoio financeiro 
e Danilo Roberto Perillo, do Departamento 
de Artes Visuais, foram os contemplados.

 O órgão, vinculado à Prefeitura do 
campus, que tem sua importância cada 
vez mais reconhecida pela comunidade 
da Unicamp, foi criado em 1983, tempos 
em que a universidade vivia intenso deba-
te sobre sua institucionalização. Tempos 
iniciais com algumas dificuldades, afinal o 
país tentava através de memoráveis mobi-
lizações, sair da ditadura militar. 
 João Carlos de Lara, funcionário do pri-
meiro quadro de vigilantes, ainda se lem-
bra dessa primeira formação da vigilância. 
Conta que, no primeiro dia de dezembro 
de 1983, a primeira turma passou a atuar, 
então sob o comando do Major Capelli. 
Eram militares reformados e quatro sar-
gentos  que coordenavam, cada um, qua-
renta vigilantes. Eram tempos de ditadura 
militar e esses funcionários circulavam ar-
mados pelo campus, coisa que hoje nem 
se sonha que aconteça. O fato também de 
serem dirigidos por militares gerou, como 
era esperado, algumas controvérsias, mas 
acabou prevalecendo o reconhecimen-
to da comunidade da necessidade de ter 
área própria de segurança mantida pela 
Unicamp, para sua área interna.  
  “Somos os primeiros a chegar em bri-
gas, assaltos e outras ocorrências que 
acontecem por aqui. Algumas situações 
podemos contornar com conversa e tam-
bém isolamos a área em outras”, conta 
Jefferson Figueiredo, que assume que sua 
profissão tem seus riscos. E o diálogo tem 
que prevalecer numa comunidade acadê-
mica. E na trajetória da Vigilância, esse di-
álogo com a comunidade foi sendo cons-
truído e tem prevalecido. “É comum rece-
bermos chamado de professores ou fun-
cionários que estão tendo, por exemplo, 
dificuldades com seu carro. Rapidamente 
nos deslocamos e tentamos ajudar”, reve-
la Figueiredo. Lara explica que a prática 
e os muitos anos de experiência tornam 
o trabalho mais simples: “No dia a dia, 
é fácil reconhecer quem é aluno, quem é 
funcionário e quem é estranho dentro do 
campus”.
 Gratificante para eles é o fato de se-

Vigilância do Campus completa 30 anos

 Outro fato de que se orgulham é que 
de 52 vigias, mais da metade possui en-
sino superior. Por outro lado, reconhe-
cem que 52 vigias é um número reduzido 
em relação à demanda da universidade. 
“Contamos com o apoio de terceirizados, 
mas ainda assim há necessidade de reno-
vação. Não há mais, por exemplo, uma 
equipe de bicicleta ou moto, por falta de 
pessoal. Esperamos que sejam abertos no-
vos concursos e que mais vigilantes sejam 
contratados.”
 O trabalho desempenhado pela vigi-
lância é imprescindível à Unicamp. Entre 
os serviços prestados, estão: segurança 
pessoal, segurança ao patrimônio públi-
co, controle de entrada e saída de veícu-
los nas portarias, orientação ao trânsito, 
guarda e entrega de objetos encontrados 
no campus, segurança em eventos, as-
sessoria técnica para elaboração de pla-
nos de segurança (conforme deliberação 
CONSU A-28/2002) e outros serviços de 
apoio.

Da esq. p/ dir.: Claudinei de Oliveira, 
João Carlos de Lara e Jefferson Figueiredo

Evento comemora 30 anos da Vigilância
Em comemoração aos 30 anos do Serviço de Vigilância na Unicamp, uma comissão, 
formada por Maria das Graças Veredas, o prefeito do campus Armando José Geraldo, o 
coordenador do GGBS Edison Lins, Antônio Quirino, Jefferson Figueiredo, Claudinei de 
Oliveira e João Carlos de Lara, está organizando cinco dias de atividades comemorativas, 
com palestras e seminários. Está sendo feito também um levantamento histórico da vigi-
lância, com resgate de fotografias e memórias dos atuais vigilantes e dos que já passaram 
por lá. O evento começa no dia 2 de dezembro e será finalizado com um churrasco de 
integração dos vigilantes, ex-vigilantes e seus respectivos familiares. Participe. Entre em 
contato com os membros da organização do evento.

Qualificação profissional e 
desenvolvimento educacional

rem vistos como qualquer outro funcio-
nário da universidade. “Nossa função já 
foi subestimada e vista com maus olhos, 
porque como presenciávamos situações 
ilícitas dentro do campus e precisávamos 
denunciá-las, muitos nos julgavam dedos-
-duros”, contam os vigilantes Jefferson 
Figueiredo, Claudinei de Oliveira e João 
Carlos de Lara. 

No dia 29 de outubro será inaugura-
do um novo posto GGBS, no prédio 
do Ciclo Básico II, segundo piso. O 
objetivo principal é facilitar o acesso 
aos serviços do GGBS para os ser-
vidores que atuam naquela área do 
campus. O novo posto terá também 
um horário alternativo, condizente 
com as demandas desses funcioná-
rios: das 14hrs às 23hrs. Retirada de 
carteirinhas da Unimed, vale-alimen-
tação e agendamentos poderão ser 
feitos a partir da data de inaugura-
ção. Estão responsáveis pelo atendi-
mento no novo posto os funcionários 
Armando Comunal.e Jr. e Roberto 
Carlos de Souza (Fubá).

Importante evento no calendário da 
da Unicamp, a 4º edição da Volta 
Unicamp acontece em 20 de outubro 
e irá reunir os apaixonados por cor-
rida e atividades físicas. Os trajetos 
irão compor 5Km e 10Km de corri-
da, mais a caminhada. Confira todas  
as informações da corrida no site do 
GGBS (www.ggbs.gr.unicamp.br)

GGBS inaugura novo posto de 
atendimento no Ciclo Básico II

IV Volta da Unicamp
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No destaque acima, da esquerda para a direita:  a atual coordenadora da DGRH Maria Aparecida Quina; o reitor José Tadeu Jorge, na época Chefe de Gabinete da Reitoria; 

Carlos Vogt, reitor à época; Gilberto Selber, reitor da Puc-Campinas na época; Edison Lins, atual coordenador do GGBS; e o ex-reitor José Martins Filho, vice-reitor à época.
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A copa GGBS é um evento anual 
ansiosamente aguardado por 
funcionários e professores.  Proporciona 
motivação, integração e incentiva a 
prática desportiva como fator de 
qualidade de vida. E investe na prática 
social. Cada time, ao realizar a 
inscrição, doa uma cesta básica, a ser 
entregue para organizações de atuação 
social. Neste ano aconteceu a 11ª 
edição na categoria Veteranos  e a 7ª 
na categoria Master. Os jogos foram 
marcados por grande equilíbrio e 
intensa torcida. O destaque ficou para 
os “veteranos”, com três artilheiros  com 
14 gols cada. Outro destaque foi a 
participação, pela primeira vez, de um 
time da Diretoria Acadêmica - DAC. 
 Prestigiaram os jogos da final o reitor 
José Tadeu Jorge e o chefe de gabinete 
professor Paulo César Montagner, que 
fizeram a entrega dos troféus para as 
equipe campeãs, artilheiros e goleiros 
menos vazados. 

As partidas foram narradas ao vivo 
pelos funcionários Eduardo Lopes, ATU 
do IG e Laércio Silveira, também do IG, 
e transmitidas pela Rádio Web. A partida 
também foi gravada em vídeo, com 
exibição dos principais trechos pela TV 
Unicamp.

Estiveram presentes também o 
coordenador do GGBS Edison Lins e a 
comissão organizadora da Copa, 
composta por Armando Comunalle, 
Antônio Rogério Prado, Roberto Carlos 
de Souza (Fubá) e Humberto Olivieri 
Filho. Armando Comunalle, membro da 
comissão organizadora, avalia que a 
Copa "é uma oportunidade privilegiada 
para integração, animação e qualidade 
de vida". O fator de Responsabilidade 
Social, através das cestas básicas, foi 
destacado pelo coordenador do GGBS, 
Edison Lins.  Após a premiação, 
jogadores, torcedores, comissão técnica 
e organizadores se confraternizaram 
com um saboroso churrasco.

O GGBS parabeniza os times 
campeões Cemeq e Caism/Escolta pela 
vitória e a todos os participantes pelo 
trabalho em equipe e pelo espírito 
esportivo, que faz da Copa GGBS 
sempre um sucesso e um espaço sadio 
de integração. A Edição de 2014, ano 
de Copa do Mundo, já começou a ser 
planejada. Organize seu time.

Cemeq (master) e  Caism/Escolta (veteranos)
 são as equipes campeãs da edição 2013

COPA GGBS DE FUTEBOL SOCIETY 2013
Confira os resultados de todos os jogos e galeria de 
fotos no site do GGBS: www.ggbs.gr.unicamp.br




