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O Informativo GGBS é uma publicação do Grupo Gestor 
de Benefícios Sociais - Unicamp, distribuido internamente 
aos servidores da Unicamp. Tiragem desta edição: 
11.000 exemplares. Contato: Prédio da Reitoria III - 
Campus Unicamp - e-mail: ggbs@unicamp.br / Telefone 
para informações: (19) 3521-4854

EXPEDIENTE / INFORMATIVO GGBS

Riverside - inglês e Espanhol
Matrícula gratuita - Material didático 

incluso - Desconto especial: mensalidade 

R$ 75,00 para funcionários e dependentes. 

Os interessados devem contatar a consulto-

ra p/ Unicamp através do tel. 96011471 ou 

pelo e-mail jan_bss@hotmail.com 

Rua Romeu Tórtima, 1140 - Sl 24 - Br. 

Geraldo - Campinas.

Instituto de Cultura Americana
Curso de Inglês - matrícula gratuita -  

mensais de R$ 59,00 - material didático 

incluso - Rua José Paulino, 544 - Centro - 

Fone 3245-0986

Bucal Help 
Descontos especiais. Consulte!
Rua Antonio Ferro, 42 - Fone 3844-3280 

Odontocamp 
Valor cobrado por plano: R$10,00 por 

pessoa. Av. Francisco José de Camargo 

Andrade, 975  - Telefone 3242-1166 

Tenda Atacado
Cheque pré para 7 dias 
Rua Padre Bernardo da Silva, 1249 - 

Rodovia D. Pedro - fone 3772-4999 

SAM’s Club Atacadista 
Grupo Wal Mart - Inauguração em 

setembro / 20%  desconto na anuidade do 

cartão de sócio. Rodovia D. Pedro I, Km 132  

Campinas - Fone 3234-2919

Parcerias comerciais oferecem descontos. Confira!

Ensino Técnico Gratuito
1 a 10 de outubro é o período de ins-
crição para o Vestibulinho da ETE Ben-
to Quirino (Bentão). Cursos: Manhã: 
Ensino Médio; Tarde: Administração, 
Contabilidade, Eletrônica, Logística, 
Mecânica; Noite: Administração, Ele-
trônica, Eletrotécnica, Logística, Ma-
nutenção Eletromecânica, Mecânica. 
 Av. Orosimbo Maia, 2600 – Cambuí 
(Próximo a Norte Sul). Tel.3251-8934.
 Site: www.etebentoquirino.com.br

Dia do Secretário
A AFPU, com apoio do GGBS, está 
organizando um evento para come-
moração do Dia do Secretário. Todos 
funcionários que exercem essa função 
na Unicamp estão convidados a 
participar. O encontro ocorrerá no dia 
1º de outubro, das 13 às 17 horas, no 
auditório 5 da FCM. Informações: 
www.gr.unicamp.br/ggbs.

XIII Jornada de Educadores 
da Unicamp

Aconteceu no dia 13 de setembro a 
abertura deste evento que visa ser um 
espaço de troca entre educadores e 
profissionais. O GGBS apóia 
diretamente o evento por entendê-lo 
como de grande relevância na 
formação e capacitação de todos os 
que atuam profissionalmente numa 
área de grande importância para a 
Universidade.  

 Banco de Oportunidades  
 Trata-se de uma ação do GGBS 
vinculada ao Programa de Ampliação 
da Renda Familiar – PARF, que visa 
criar um canal de comunicação onde 
os funcionários e seus dependentes, 
caso desejem, possam oferecer à 
comunidade serviços, etc. em horário 
fora do expediente.  O objetivo é criar 
meios alternativos para geração e 
complementação da renda familiar. O 
formulário para inscrição, bem como 
a relação de cadastrados no Banco de 
Oportunidades estão disponíveis no 
site do GGBS, no seguinte endereço: 
www.gr.unicamp.br/ggbs. Acesse e 
confira!

A Prefeitura do Campus, com apoio do GGBS, promoveu durante a 
semana da pátria (3 a 6 de setembro) eventos cívicos voltados aos alunos 
dos programas educativos mantidos pela Unicamp. Dentre as atividades, 
houve abertura solene, apresentação dos bombeiros de Campinas, da 
Unibanda e desfile com fanfarra.  Confira abaixo algumas fotos do desfile 
de encerramento da Semana. CAMPANHA

Doe um Livro

Fnac apoia campanha

Com o objetivo de estimular a 
leitura dos alunos que freqüentam 
as creches da Unicamp, além de 
aumentar e atualizar os acervos 
que fazem parte da atual biblio-
teca, o GGBS, com apoio da 
Biblioteca Central, lançou a cam-
panha  “Doe um livro”. 

Se você possui livros infantis ou 
infanto-juvenis (novos ou usados 
em bom estado de conservação) e 
não os utiliza mais, doe para nossa 
campanha.

Locais de coleta (caixas):
Biblioteca Central, 
Creches, DGRH e FEEC.

HC, Caism, 

A Livraria Fnac, localizada no Shop-
ping Parque D. Pedro, está 
apoiando a campanha 
através de desconto 
exclusivo de 15% na 
compra de qualquer 
livro infantil ou infan-
to-juvenil.  Para obter 
o desconto, retire o 
cupom em 
um dos nos-
sos locais de 
coleta ou na 
loja. Apresente 
sua carteira 
funcional.

IV COPA GGBS-UNICAMP DE

FUTEBOL SOCIETY

ARTE NA PRAÇA
Confira a programação de outubroToda quinta tem:

Toda quinta tem:
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GGBS Confira fotos das apresentações e mais informações no site do GGBS
www.gr.unicamp.br/ggbs

Esse torneio, que está se tornando uma tradição e envolve 
equipes de diversas unidades da Unicamp, começa dia 6 de 
outubro próximo, com previsão de encerramento em 24 de 
novembro. O objetivo principal do evento é o apoio à prática 
do esporte, além da confraternização entre os funcionários.

Premiação: os times classificados em 1º, 2º e 3º lugares 
receberão troféus (os jogadores receberão medalhas). 
Também receberão troféus o artilheiro do campeonato, o 
melhor goleiro e o time mais disciplinado.

Confira nos próximos informativos mais infor-
mações (tabela classificatória, fotos, etc.). No 
site do GGBS as informações serão atualizadas 
diariamente. Acesse e confira! www.gr.unicamp.br/ggbs

TUTI
Mascote da
Campanha

Você tem um livro infantil, 

novo ou usado, em casa 

e não usa mais?

Doe-o para nossa campanha!

Semana da Pátria na Unicamp

Auto-Escola Catedral
Desconto de 20% no valor de tabela e 10% 
no valor praticado pela concorrência. Av. 
Francisco Glicério, 822 – Tel. 3234-3477  

Ópticas Ipanema
20% desconto - pague em 10x sem juros 
com crediário próprio
Av. Senador Saraiva, 548 / Francisco 
Glicério, 1365 - Fone 3234-9178

Óptica Luiz Lot
Teste sua visão gratuitamente - 10% des-
conto em 3x / 4x sem acréscimo
Rua Gal. Osório, 1223

Óptica Campos Sales
20% desconto no pagto. à vista ou 15% 
desconto para pagto. parcelado
Av. Campos Sales, 707 - Fone 3234-9001

Laboratório Confiance 
 Medicina Diagnóstica - Desconto de 15%  / 
Cheque para dia pagamento 
Av. Orozimbo Maia, 1000 fone: 3255-
3393 / Av. Francisco J. C. Andrade, 275 
Fone 3243-5873

PharmaAroma
Desconto de 20% no pagto. à vista / cheque 
pré para 30 dias - Galeria Tilli Center - Loja 
09 - Fone 3289-5463

Farmácia Científica
Desconto de 10% produtos manipulados - 
Carolina Florence, 223 - Fone 3242-0277 / 
Rua Conceição, 851 - Fone 3253-4900

Confira também nesta edição
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Jovens aprendem a controlar e planejar orçamento

Diálogos integrando educação e construção da cidadania  

Na sexta-feira, 14 de setembro, o 
auditório da DGA foi palco da 
primeira “Oficina Sócio-Educativa”, 
do Projeto Mais Aprendiz.  O evento 
contou com a participação dos 
adolescentes aprendizes (patrulhei-
ros), familiares, orientadores das 
unidades onde estão locados, 
representantes do Círculo de Amigos 
do Menor Patrulheiro de Campinas e 
autoridades da Unicamp.

A oficina, organizada pela equipe do 
Serviço Social do GGBS, teve como 
principal  motivação o recebimento do 
primeiro salário pelos menores, que 
neste mês completaram um mês de 
serviços prestados à Universidade.  
Nesse contexto, os eixos temáticos da 
oficina foram “meu primeiro salário”, 
“compromisso familiar” e “valores 
explorados pela mídia no consumo”. 

O evento iniciou com um descon-
traído coffee break, com recepção e 
acolhimento aos participantes. Na 
seqüência houve a abertura, com a 
presença do reitor José Tadeu Jorge, 
do chefe adjunto do gabinete Carlos 
Alberto dos Anjos, do Coordenador do 
GGBS Edison Cardoso Lins, da 
diretora do serviço social do GGBS 
Selma Cesário, e do presidente do 
Patrulheiros de Campinas, Afonso 
Celso Aggio Franco. 

“Esta oficina foi direcio-
nada aos adolescentes, 
com vistas a introduzir a 
cultura do planejamento 
orçamentário nestes jo-
vens”, comentou a assis-
tente social Petra Ferreira, 
coordenadora do projeto. 
“Avaliamos como positivo 
e extremamente necessá-
rio esse trabalho educativo 
e preventivo junto aos 
adolescentes aprendizes”, 
avaliou. 

Após a apresentação 
dos temas, os responsá-
veis e adolescentes fizeram 
comentários, questiona-
ram e tiraram dúvidas com 
as assistentes sociais. 
Outras oficinas estão 
sendo agendadas e serão, 
em breve, disponibilizadas 
aos jovens aprendizes.

Serviço Social do GGBS implementa oficinas temáticas para jovens trabalhadores do Projeto Mais Aprendiz 

Objetivo é iniciar integração e promover debates com pais de crianças vinculadas aos serviços educativos dentro e fora da Unicamp

Sobre o Projeto Mais Aprendiz

O “Mais Aprendiz” é um projeto piloto da Reitoria que faz parte do Programa de 
Geração de Renda, elaborado pelo Serviço Social do GGBS, em parceria com o 
Círculo de Amigos do Menor Patrulheiro de Campinas. O objetivo principal do Projeto 
é inserir o adolescente aprendiz em atividades profissionais com capacitação cidadã, 
ou seja,  que possibilite seu desenvolvimento intelectual e iniciação profissional por 
meio de vivências concretas que proporcionem uma preparação para prática da 
cidadania e integração no mercado de trabalho.

Abertura: mesa de convidados

Jovens trabalhadores:  alvos da oficina

Familiares atentos aos ensinamentos

Detalhe da reunião

Foi esta a sugestão apresentada na 
edição anterior do nosso informativo. 
Recebemos várias mensagens de fun-
cionários indicando colegas aposen-
tados.  Assim, a cada edição preten-
demos destacá-los, trazendo até você 
informações daqueles que tiveram – e 
têm – participação importante na 
história da Unicamp.  Para inaugurar 
nossa série, vamos destacar duas 
colegas aposentadas: Loritilde Pom-
pêo de Paula, a “Lori”, e Amália Cami-
zão Silva Pereira. Elas descobriram, 
após cumprirem a missão profissional 
formal, novas perspectivas de traba-
lho. O caminho escolhido foi através 
do voluntariado, onde encontraram a 
oportunidade de ajudar a melhorar a 
vida das pessoas.

Lori, funcionária aposentada da 
Unicamp, atuou por muitos anos 
como secretária no IFGW e hoje é 
dirigente de uma ONG que, através 
do ensino de uma segunda língua,  
ajuda no desenvolvimento de crianças 
de famílias de baixa renda. Ela encon-
trou em Amália, tam-
bém aposentada e que 
atuou por muitos anos 
na Biblioteca do Insti-
tuto de Biologia, um 
forte apoio para sua 
ONG, a casa Izalthina 
Baltazar Pompêo, co-
nhecida como a Casa 
da Dinda.

E tudo começou
 na Unicamp

No Instituto de Física, 
reconhecido como 
uma forte unidade de 
pesquisas de ponta, 
houve a primeira expe-
riência de uma creche 
na Universidade, para 
filhos de funcionários 
da própria unidade. E 
isso já vai longe, déca-
da de 70. 

Um pouco mais adia-
nte, na década de 80, 
quando a Unicamp já 
contava com o Ceci – 
que completa 25 anos 
em 2007 -  Lor i ,  
preocupada com essas 
crianças, filhos de fun-
cionários, que não po-
diam contar com a 

Por onde andam nossos colegas aposentados?

acolhida de serviços educativos em 
tempo integral e ficavam sem ativi-
dades pelo campus, expostas a al-
guns riscos, passou a ministrar aulas 
de inglês para essas crianças, com 
apoio de funcionários e docentes do 
Instituto de Física.

Tal experiência, essencialmente vo-
luntária, foi determinante para o iní-
cio das atividades da ONG que, hoje, 
Lori dirige. 

Para ampliar a qualidade do trabalho 
da ONG e a possibilidade de 
ampliação no atendimento aos 
menores, Lori e Amália apontam 
como necessário contarem com e-
quipamentos de áudio-visual, como 
tv, dvd, som e, para apresentações 
didáticas, um datashow. 

O GGBS estará lançando, nesse 
final de ano, uma campanha de 
solidariedade, sendo que a ONG na 
qual atuam nossas colegas aposen-

O Jornal Correio Popular, em edição 

recente, divulgou amplamente o tra-

balho da ONG, com destaque espe-

cial à experiência vivida por Lori. 
A seguir, destacamos e reproduzimos 

um trecho que sintetiza alguns dos 

resultados desse valioso trabalho: 
...em quase duas décadas, o grande 

valor de seu trabalho se traduz nas 

muitas histórias de alunos, que des-

cobriram novos mundos. Em 1996, 

juntou dinheiro vendendo pizzas e le-

vou um grupo de 13 estudantes para 

conhecer Miami, nos Estados Unidos. 

"Quando voltaram, eles percebiam o 

quanto tinham a conquistar. O poten-

cial é nato no ser humano. As pessoas 

só precisam de oportunidade", diz. Ela 

se recorda que foi após essa viagem 

que uma de suas alunas, simples, vin-

da de escola pública, decidiu se apli-

car nos estudos, en-

trou na Unicamp sem 

fazer cursinho e hoje 

trabalha em Londres, 

na Inglaterra, como 

engenheira química. 

"Tenho muitos alunos 

em multinacionais 

também. A criança 

precisa ser enca-

minhada, para que, 

depois, adulta, cami-

nhe sozinha pelo 

mundo”. E a profes-

sora continua na luta. 

Todos os anos, dona 

Lori junta dinheiro 

para mandar um de 

seus pupilos para o 

Exterior. Quando re-

tornam, passam a 

ajudá-la nas aulas. 

Resultados e desafios 

objetivos que preci-

sam de apoio.

Você pode ajudar

Lori, à direita, e Amália: solidariedade através do serviço voluntário.

Lori com seus alunos e, abaixo, classe de aulas na “Casa da Dinda”

tadas está incluída na 
mesma. Nesse con-
texto, desde já so-
licitamos sua cola-
boração. Se você qui-
ser e puder ajudar, 
entre em contato co-
nosco. Fale com Gio-
vana, da área de Re-
lações Públicas do 
GGBS, através do e-
mail giovanazorzi@ 
unicamp.br ou pelo 
ramal 14903. Sua 
ajuda será muito 
bem-vinda.  

Ong Isaura Baltazar Pompêo 

“Casa da Dinda”

Av. Dr. Betim, 260 - Loja 2 

Vila Marieta - Campinas. 

Tel: 3256-4986 / 3223-4476

Dando continuidade às ações do 
projeto inicialmente denominado 
como  “Escola de Pais”, no dia 21 de 
setembro, equipe do GGBS se reuniu 
com representantes dos serviços edu-
cativos  da Unicamp.

O encontro contou com a presença 
do professor Antonio Neres de Meira, 
da Universidade São Francisco, que 
trabalha atualmente com programas 
educativos em dois conjuntos habita-
cionais populares em Itatiba, SP. Ele 
apontou algumas possibilidades que 
deverão ser analisados pela comis-
são, dentro da perspectiva de construir 
um diálogo que integre educação 
num processo amplo de Cidadania.

 “Resgatar a cidadania, desenvolver 
uma consciência crítica, criar meca-
nismos para que a população ca-

minhe, é fundamental. Mas sempre 
com a consciência de que não é a 
universidade que solucionará os 
problemas, e sim dar subsídios para a 
resolução dos mesmos.”, colocou o 
professor Neves na reunião.  

Edison Lins, coordenador adminis-
trativo do GGBS, a partir das obser-
vações e experiências apresentadas, 
sugeriu ao grupo reavaliar formas e 
estratégias para concretizar o proje-
to que resultou na criação do GGBS e 

agora agendado pelo comitê es-
pecífico que compõe o Conselho de 
Orientação do órgão.

 A estratégia é abrir diálogo, 
envolver e promover ao máximo 
uma interação entre os pais e a 
escola. Para isso serão agendados 
temas de interesse geral. Também 
serão consideradas as experiências 
dos gestores, especialmente ações 
previstas após a realização da XIII 
Jornada de Educadores.  “A idéia 
não é apenas gestar ações, mas 
antes, convidar as pessoas a cons-
truí-las", ponderou Edison.

Fica ao grupo o desafio de objeti-
var ações, ouvir as pessoas e propi-
ciar, por exemplo, ações culturais 
que resultem na interação dos públi-
cos envolvidos neste trabalho.


