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ao outro. Era uma relação entre 

irmãos muito saudável, de cumplici-

dade, muita alegria.

Ainda na véspera, procurávamos nos 

divertir com algumas brincadeiras, na 

calçada, em frente de nossa residên-

cia. A maioria delas há muito está 

adormecida. Desapareceram. Se 

perderam com o tempo. Brincávamos 

de queimada, rolefa, mocinho da 

Europa, vôlei, amarelinha, jogávamos 

pedrinhas de mão. Porém, a mais 

esperada, principalmente pelos 

meninos que ocupavam grande parte 

das sarjetas, era a de beijo, abraço, 

ou aperto de mão. Por que será?

Se eu pudesse voltar no tempo... 

Meus natais sempre foram regados 

com muita alegria e pouco 

consumismo. Eram tempos muito 

difíceis. Mas o que realmente valia a 

pena é que eles sempre represen-

tavam um momento de confraterniza-

ção, onde as pessoas se abraçavam 

sem maldade, sem malícia, diferente-

mente do que ocorre atualmente. 

Mesmo que na noite de natal esteja 

sobrando um lugar à mesa, um prato, 

os talheres e um copo... sua memória 

estará sempre presente a cada 25 de 

dezembro. E a árvore será, para nós, 

sempre “uma verdadeira obra de arte” 

em sua homenagem.

 “Ninguém vai colocar as meias para 

que o Papai Noel deixe os 

presentes?”. Com os olhos nublados 

de lembrança e de alegria, faço 

questão de responder à outra questão 

formulada por minha mãe: “Se eu 

pudesse voltar no tempo... eu queria 

ter 11 anos de idade”.
   

Um Feliz Natal!
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Um natal aos 11 anos de idadeUm natal aos 11 anos de idadeUm natal aos 11 anos de idade
Hélio Costa Júnior

Se eu pudesse voltar no tempo... 

gostaria muito de reviver um natal 

que tive aos meus 11 anos de idade. 

Naquela época, os pinheiros que 

usávamos para confeccionar as 

árvores natalinas eram de verdade 

mesmo! Não eram como os de hoje, 

construídos artificialmente e que 

podem ser adquiridos em qualquer 

magazine de esquina. Era muito 

divertido montar, junto à família, o 

tão esperado símbolo natalino, à 

espera do bom velhinho. 

Lembro-me que, para a confecção 

de nossa árvore, utilizávamos como 

base uma lata de tinta (que 

revestíamos com papel brilhante) 

cheia de pedrinhas. As pedrinhas 

ajudavam a manter bem preso o 

tronco de nosso pinheiro. A neve, 

que fazíamos questão em ter na 

árvore, era feita de algodão. E, uma 

lâmpada convencional de 40w fazia 

o papel de pisca-pisca. Ele só 

funcionava mesmo quando eu ou um 

de meus irmãos introduzíamos ou 

retirávamos a tomada da rede 

elétrica. 

Era um momento mágico para mim e 

para eles. Porém, mágico mesmo era 

ouvir, sempre que resolvíamos 

montar nossa árvore de natal, a voz 

de minha mãe: “Está ficando linda, 

filhos! É uma verdadeira obra de 

arte!”. 

Quer presente melhor que esse? 

Passávamos o dia à caça de todo o 

material. E, à noite, na véspera do 

dia 25 de dezembro, na companhia 

de nosso mascote, o cãozinho Din-

Din, sentávamos ao lado de nossa 

obra de arte apenas para contemplá-

la. “Foi feita por nós”, dizíamos um 
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Nos preparos para a sexta edição, que 
ocorre em setembro de 2016 dentro da pro-
gramação do cinquentenário da Unicamp, 
o Simpósio de Profissionais da Unicamp 
(Simtec) atrai a atenção de iniciativas seme-
lhantes. Em 26 de outubro, os representan-
tes de sua comissão organizadora Gildenir 
Carolino Santos, responsável pelo Portal 
de Periódicos do Sistema de Bibliotecas da 
Unicamp, e Airton Lourenço, da Prefeitura 
do Campus, participaram do 3º Simpósio 
de Integração dos Técnicos Administrati-
vos em Educação (Sintae), realizado na 
Universidade Federal do Rio de Janeiro 
(UFRJ). As citações em eventos externos, as 
divulgações on-line e a organização bem 
estruturada do Simtec 
motivaram o convite, 
na opinião de Santos 
e do coordenador do 
simpósio e do Grupo 
Gestor de Benefícios 
Sociais (GGBS), Edison 
Lins. A participação 
da Unicamp no Sintae 
deve contribuir para 
ampliar o número de 
ações que divulguem 
e valorizem produções 
de servidores de uni-
versidades públicas, na 
opinião do coordenador. 

De acordo com os representantes do 
Simtec, no seminário realizado na UFRJ, 
foi lançada a ideia de um evento nacional 
que chamaria a participação de todos os 
técnicos e administrativos em educação das 

EDITORIAL
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Unicamp: cinco décadas, GGBS: 10 anos
2016 é o ano da Unicamp em seus cinquenta 
anos. Meio século de intensa produção aca-
dêmica, científica, extensão. As sociedades, 
paulista, brasileira e internacional, reconhe-
cem, sob vários aspectos e de muitas formas. 
Há milhares de ex-alunos hoje efetivamente 
incorporados ao esforço para superação das 
mazelas sociais brasileiras e vasta contribui-
ção nas várias áreas do conhecimento.  Há 
vários indicadores sociais que melhoraram 
nos últimos anos através de pesquisas e ações 
coletivas desenvolvidas pela Unicamp. O 
capital humano que sustenta o conjunto de 
ações da Unicamp é altamente qualificado 
e compromissado com a instituição e, assim, 
contribui para que a universidade alcance, 
com excelência, suas finalidades.  O Grupo 
Gestor de Benefícios Sociais – GGBS, iniciou 
suas atividades em novembro de 2006. Trou-
xe, para um novo formato gerencial, várias 
atividades que já eram realizadas. Passaram a 
ser organizadas conforme preconiza a literatu-
ra de administração, no escopo de benefícios 
espontâneos para melhorias em qualidade 
de vida, motivação, integração, desenvolvi-
mento profissional, educacional e humano. 
São esses itens que traçam as diretrizes rece-
bidas do Conselho do GGBS.  Considerando 
essas diretrizes, são essas ações que pautam 
as atividades do GGBS. É isso que norteia e 
determina a ação gerencial, das várias áreas 
do GGBS, órgão da administração central da 
Unicamp. Nesse tempo de avaliação e de pla-
nejamento, em contexto do primeiro decênio, 
o GGBS ouvirá a comunidade para seu plane-
jamento estratégico em período futuro. Mas, 
é preciso avaliar a trajetória de uma década 
que, importante coincidência, ocorre junto 
com a Unicamp-50. Uma relevante história 
de cinco décadas. A trajetória dos dez anos 
do GGBS faz parte desta história maior. De-
senvolvimento e Humanização expressos em 
programas, projetos, eventos, publicações, 
apoio. Investimento institucional que certa-
mente produz forte impacto de realizações e 
de reconhecimento ao imprescindível trabalho 
dos segmentos que integram os quadros da 
Unicamp.  

Unicamp: cinco décadas,  
GGBS: 10 anos
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Simtec é destaque em evento no Rio de Janeiro 

3SIMPÓSIO

universidades públicas brasileiras. “Será a 
realização de um sonho. Quero estar na 
ativa para assistir a este acontecimento”, 
declara Lins.

Um dos aspectos que chamaram a 
atenção de coordenadores e participantes 
do Sintae foi a organização do Simtec, 
desde a logística até os eixos temáticos e as 
atividades realizadas 
dentro dos temas. Vale 
lembrar que, dentro 
do evento, o servidor 
pode oferecer traba-
lhos para exposição, 
minicursos, palestras 
especiais, apresenta-
ções orais e culturais. 
Gráficos apresentados 
por Santos no Rio de 
Janeiro mostram que 
da primeira (1997) 
para a quinta edição 
em 2014, o número de 
participações cresceu de 904 para 1.800.

Na apresentação, Santos enfatizou tam-
bém a realização do Congresso de Profis-
sionais de Universidades Estaduais de São 
Paulo (Conpuesp), evento que em 2011 
reuniu a produção de servidores das três 
universidades públicas paulistas, Unicamp, 
Universidade de São Paulo (USP) e Univer-
sidade Estadual Júlio de Mesquita (Unesp). 
A iniciativa, segundo Santos, também foi 
inspirada no Simtec.

“Sem dúvida, o Simtec, então denomina-
do Simpósio de Técnicos de Apoio ao Ensino 
e à Pesquisa, foi uma iniciativa pioneira, na 
medida em que a primeira edição ocorreu 
nos dias 23 e 24 de setembro de 1997”, 
afirma Lourenço. De acordo com ele, não 
se tem conhecimento, antes dessa data, de 

Sexta edição faz parte da  
programação Unicamp Ano 50

um evento desta natureza em instituições 
públicas de Ensino Superior no Brasil. 

Simpósio envolve produções  
de todas as áreas

O Simpósio de Técnicos de Apoio ao 
Ensino e à Pesquisa foi idealizado para 
promover o conhecimento desenvolvido 
pelos funcionários técnico-administrativos 
dentro da Unicamp e teve como finalidade 
valorizar a categoria e incluí-la na pauta de 
discussões estratégicas na política de incen-
tivos à produção acadêmica e técnica.O 
nome Simpósio de Profissionais da Unicamp 
foi dado na retomada do evento em 2008, 
depois de uma interrupção de quase dez 
anos, por razões administrativas. 

Renomeado, o Simtec passou a integrar 
produções de pessoas de todas as áreas, e 
não somente pesquisadores. Se o objetivo 
é dar visibilidade à produção de todos os 
servidores, a missão é cumprida, Missão 
cumprida, na opinião de Lins, dado o 
aprimoramento e o crescente interesse dos 
servidores a cada edição. Hoje, a produção 
de funcionários técnicos e administrativos é 
divulgada por meio de outras iniciativas da 
Universidade, como o Prêmio Paepe, des-
tinado a profissionais 
da carreira técnica e 
administrativa, e o Edi-
tal GGBS, que este ano 
aprovou 30 projetos de 
autoria de funcionários.

“A semente plantada 
pela Unicamp em 1997 
deu frutos”, comemora 
Lourenço, ao informar 
que além do Sintae 
da UFRJ, com duas 
edições realizadas, a 
Universidade Federal 
do Paraná (UFPR Lito-
ral) mantém o Seminário de Integração dos 
Servidores Técnicos Administrativos, o Sitae, 
também com duas edições. “Apesar dos três 
eventos possuírem objetivos similares, um 
deles se diverge na forma de iniciativa e 
organização: enquanto o Simtec e o Sintae 
surgem como iniciativa e organização insti-
tucional, o Sitae nasce de uma iniciativa de 
um grupo de funcionários da UFPR Litoral, 
com pequeno apoio institucional.”Na Uni-
camp, o evento foi idealizado pelo reitor 
José Tadeu Jorge, quando era pró-reitor de 
Desenvolvimento Universitário; e na UFRJ, 
pelo funcionário Roberto Antônio Gambine 
Moreira, na época pró-reitor de Pessoal. Já o 
Sitae nasce de uma iniciativa de um grupo de 
funcionários da UFPR Litoral, com pequeno 
apoio institucional.
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Edison Lins

Airton lourenço

Gildenir Santos

O ano de 2015 rendeu muito trabalho, 
mas foi um daqueles anos em que, ao olhar 
para trás, encontram-se resultados anima-
dores! Nele, o Grupo Gestor de Benefícios 
Sociais (GGBS), essencialmente ligado aos 
servidores, pôde articular também parcerias 
com outros órgãos da Universidade, com o 
objetivo de ampliar sua atuação. 

Por meio do programa de editais, o GGBS 
auxiliou, no ano que se rompe, um total de 
30 projetos assinados por colaboradores da 
Unicamp. O Edital 2015 aprovou o maior 
número de projetos, com recortes variados,  
desde lançamento de livros a atividades edu-
cacionais. “Se o número total desses projetos 
for somado, dificilmente haverá uma unidade 
ou órgão que não tenha sido alcançado por 
este trabalho”, afirma o diretor do GGBS, 
Edison Cardoso Lins.

A Cooperativa de Farmácia Nova Medica-
rium recebe adesões a partir de 4 de janeiro de 
2016. Um trabalho coordenado com afinco, 
em 2015, por um grupo de trabalho espe-
cializado, que chega a 2016 com a colheita 
de frutos. O formulário estará disponível na 
página eletrônica do GGBS. Para Lins, o apoio 
ao projeto foi um marco e uma das principais 
conquistas do ano.

Também neste período, Lins destaca o tra-
balho importante do Serviço Social do GGBS, 
bem como de toda a equipe, que mais uma 
vez ultrapassa limites. Aliás, limites territoriais, 
já que parte da equipe apresentou o Programa 
Familiarizando, que atende famílias de de-
pendentes químicos, em Campos do Jordão, 
São Paulo, em setembro no 23° Congresso 
Brasileiro da Associação Brasileira de Estudos 
de Álcool e outras Drogas (Abead).

O Programa Redescobrindo teve manifes-
tação positiva de aposentados que fizeram 
questão de estar na Unicamp durante o ano 
para oficinas de pintura, palestras e outras 
dinâmicas que contribuíram para melhorar 
a qualidade de vida de quem contribuiu 
durante muitos anos com o crescimento da 
Universidade.  

Volta da Unicamp, Dia da 
Integração e Copa

As programações que já são tradição no 
GGBS não foram deixadas de lado e passaram 
por avanços, tendo sempre em vista a sintonia 
com a comunidade. Eventos como o Dia da 
Integração, que reúne e envolve a família na 
Universidade, e a Copa GGBS, que promove 
uma forma diferenciada de conexão entre os 
servidores, salientam isso na opinião de Lins. 

A Volta da Unicamp, em parceria com a Fa-
culdade de Educação Física, reuniu, mais uma 
vez, quase 4 mil pessoas de Campinas.  Este 
evento aconteceu dentro da programação dos 
50 anos da Unicamp e foi importante na inte-
gração de pessoas da comunidade interna,que 
se reencontraram antes ou depois das provas.  

Eventos como O Dia Internacional da Mulher, 
Dia das Mães, palestras musicadas, debates 
relacionados a saúde e lançamento de livros  
também promoveram interação entre a Unicamp 
e a sociedade.

Atenção também foi dispensada sobre o 
Programa Institucional de Apoio ao Servidor Es-
tudante (ProSeres), que entra em uma nova etapa 
com o conselho instalado pelo reitor, lembra o 
coordenador.

Diretrizes para a 
próximo dácada

Essas conquistas são prenúncio para 2016, 
ano em que o GGBS completa seus dez primeiros 
anos.“2016 terá momentos de reflexão e ava-
liação sobre o que já fizemos, mas também um 
ano de replanejamento, inovação e renovação 
para os anos seguintes. Esse é o momento de, 
por meio de um diagnóstico do trabalho deste 
decanato, lançarmos as diretrizes para a próxima 
década”, afirma Lins. A missão, claro, se mantém 
de acordo com o marco regulatório de 2006: 
garantir benefícios espontâneos a quase 10 mil 
colaboradores para lhes promover qualidade 
de vida.

Feitos e  
expectativas  

para dez anos de  
benefícios



4 5MENTES SOLIDÁRIAS

Dezembro se aproxima, e o com-
partilhamento social toma conta de 
diversos grupos sociais. Uma pessoa 
ou outra ousa ser feliz sozinha, mas, 
no Brasil, neste momento – seja a festa 
cristã para alguns ou social para outros 
–, há trabalhos individuais ou coletivos 
voltados à promoção de um fim de ano 
“um pouco mais alegre” a quem não 
teria esta perspectiva, como diz o físico 
João Batista de Moraes Moreira.

O que pode tornar uma pessoa 
altruísta? Até que ponto o comparti-
lhamento social ativa o sentido neural? 
Em 2011, em artigo publicado na 
Revista Cerebrum e matéria publicada 
no Jornal da Unicamp, a neurocientista 
Silvia Helena Cardoso, pesquisadora 
na Unicamp até 2004 e presidente do 
Instituto da Felicidade, mostrou que o 
riso contagia, mas hoje, em entrevista 
ao “Pense em quem Pensa por mim”, 
ela mostra que o desejo de ver alguém 
sorrir também é contagioso. Nesta ter-
ceira edição do projeto, acolhido pelo 
GGBS, ela explica que “quando se 
realiza um desejo, ativa-se o sistema do 
prazer, onde atuam os opioides, como 
as endorfinas, que são as morfinas 
endógenas.”

GGBS – O que leva a pessoa a se 
dedicar às outras? 

Silvia – O ser humano vive em gru-
pos sociais, portanto é dotado com 
processos cerebrais que estimulam 
certas ações e sentimentos como a 
compaixão, a empatia e a cooperação. 
A compaixão é a compreensão do es-
tado emocional da pessoa e o desejo 
de aliviar o sofrimento dela. A empatia 
é quando a pessoa se coloca no lugar 
da outra e é capaz de sentir o que ela 
sente, e a cooperação são ações que 

minimizam as diferenças de recursos 
entre as pessoas.

GGBS – Qual a sensação de 
quem ajuda? 

Silvia – As sensações de quem ajuda 
são sempre positivas. A cooperação 
gera o impulso do querer e, quando se 
realiza aquele desejo, temos uma agra-
dável sensação de prazer e bem-estar.

GGBS – O compartilhamento 
social ativa o circuito neural. Como 
isso acontece?

Silvia – Na cooperação, o impulso 
do querer é ativado pela dopamina no 
sistema de Recompensa do cérebro. 
Quando se realiza aquele desejo, ativa-
-se o sistema do prazer, onde atuam 
os opioides, como as endorfinas, que 
são as morfinas endógenas. Novos 
estudos mostraram que as pessoas 
mais solidárias, em relação aos indivi-
dualistas, chamadas nessa pesquisa de 
pró-sociais, têm uma maior atividade 
na amígdala cerebral, uma pequena 
estrutura localizada na base de cada 

Como funciona o circuito neural de quem ajuda

Informativo GGBS - Dezembro 2015 Informativo GGBS - Dezembro 2015

um dois hemisférios do cérebro. Já 
na empatia, neurônios-espelhos são 
ativados no cérebro de quem ajuda. 
Neurônio espelho é um neurônio que 
dispara tanto quando uma pessoa 
realiza um determinado ato, como 
quando observa outra pessoa fazer o 
mesmo ato.

GGBS – Essas ações melhoram os 
sentimentos? 

Silvia – Ações solidárias engradecem 
a pessoa tornando-a mais amadurecida 
e feliz com o desejo de ser cada vez 
mais solidária. 

GGBS – Algumas pessoas que 
tiveram colegas com alguma defi-
ciência na educação infantil e no 
ensino fundamental até hoje são 
solidárias. Temos a sensação de que 
isso pode influenciar o comporta-
mento do cérebro. É verdade?

Silvia – Sim, há uma sensibilidade 
maior de quem coopera com o outro, 
porque ele passa a compreender e 
a sentir mais o problema do outro, e 
assim ter cada vez mais vontade de 
ajudar.

GGBS – Por que há momentos 
do ano que uma ação contagia ou-
tras? Inverno, natal. A solidariedade 
contagia?

Silvia – Como vivemos em grupos 
sociais, tendemos a fazer ações coleti-
vas, ou seja, se alguém faz, desejamos 
fazer também para ter a sensação de 
pertencimento no grupo, e não ser re-
jeitado por ele.

O Projeto Pense em Quem Pensa por Mim 
é orientado pelo neurologista Li Li Min e coor-
denado pelas jornalistas científicas Maria Alice 
da Cruz (GGBS) e Marilisa Rossilho (Preac). 
     Colaboração:  Nathani Mota

SAÚDE

João Batista e os Aventureiros e  
Desbravadores

Eles são Aventureiros na música e 
Desbravadores na vida. Enfrentam situ-
ações que não deveriam ser comuns a 
crianças e adolescentes, mas às quais-
muitos adultos, sem querer, acabam se 
referindo com este adjetivo: comum. 
Alguns, porém, inconformados, ten-
tam transformar pessoas vulneráveis 
em desbravadores e aventureiros, 
orientam a estudar, a cuidar da saúde 
do corpo e, numa conversa mais pro-
funda, da mente. Além disso, como é 
o caso do físico João Batista Moraes 
Moreira, muitos adultos querem ofe-
recer a elas o Natal das canções: de 
paz, amor e, por que não, fartura.  Este 
ano, o projeto é beneficiado pelo Natal 
Solidário do GGBS, com a doação de 
cestas de alimentos para as famílias em 
risco do bairro Real Parque, de Barão 
Geraldo, onde parte dos desbrava-
dores e aventureiros reside. “Todos 
querem ter um Natal com alimento à 
mesa”, diz Moreira, um dos idealiza-
dores do projeto.

Além de receber as cestas para a 
família, as crianças terão uma festa, 
em 15 de dezembro, para a qual 11 
delas preparam canções natalinas.  A 
ideia é que elas vivenciem tudo o que a 
época de Natal permite, além de com-
preenderem o sentido da data. Mas as 
ações do grupo não se restringem ao 
Natal, época em que a solidariedade, 
a gentileza, a generosidade se tornam 
contagiantes.

Muitos podem achar enfadonho, 
mas as mentes solidárias já foram estu-
dadas por neurocientistas e, segundo a 
especialista em felicidade Silvia Helena 

Cardoso, o desejo de se mobilizar, ao 
tempo que muitos paralisam diante 
de situações difíceis, é contagiante. 
Mas seria a ponto de fazer com que 
o próprio assistido participe de ar-
recadações e entregas de doações? 
Moreira atesta que sim.“Oferecemos 
o que a maioria dessas crianças não 
pode ter em casa, e elas também são 
estimuladas, aqui, a prestarem auxílio 
umas às outras, a se tratarem com 
respeito, gentileza. Eles participam da 
organização das cestas e da entrega”, 
afirma o físico.

“A ideia é que tenham um fim de 
ano com um pouco mais de alegria. 
Contar com apoio da Unicamp para 
fazer campanha desse porte para uma 
favela em seu redor é de uma gentileza 
incrível. Edison Lins atendeu pronta-
mente. Ele poderia dizer que não seria 
possível, mas abraçou a ideia imedia-
tamente”. Moreira compartilha com 
um grupo de amigos, alguns também 

Natal Solidário atende famílias do Real Parque

da Unicamp, as tarefas com o coletivo 
de 6 a 15 anos de idade.  A região 
chamou atenção por abrigar pessoas, 
segundo ele, extremamente necessita-
das, que só contam com recursos de 
subemprego, quando contam.  “Mais 
que alimentar, fazemos o possível para 
oferecer o restante: esperança, confor-
to, consolo”, acrescenta.

Um contraste enorme, reflete o físi-
co, que vê em uma das regiões mais 
arborizadas de Campinas e conside-
rada área nobre um número crescente 
de crianças já nascer com falta de 
estrutura. Por meio de cadernos de pin-
tura, os voluntários procuram trabalhar 
alguns elementos e alfabetização, pois, 
dependendo da família, a frequência 
na escola não é exigida. Um aspecto 
observado nos ensaios para a festa de 
Natal é a dificuldade de crianças de 
9 anos de idade em acompanhar as 
letras das canções.  “Tudo é pensado 
para que tenham vida mais digna; não 
fiquem nas ruas”, pontua.

Moreira tentou várias vezes ameni-
zar dificuldades. Ao entrar na Unicamp 
em 1981, como técnico de mecâ-
nica, enfrentou conflitos para iniciar 
alguns trabalhos, mas, com o tempo, 
encontrou o caminho para exercitar 
a generosidade de forma que não 
precisasse mostrar o que está fazendo. 
Hoje, formado em Física e à frente do 
Laboratório de Física Moderna, reflete: 
“Quem realiza este tipo de trabalho 
não tem necessidade de aparecer. 
Neste projeto, o importante é que as 
crianças mudam o comportamento,  e 
não quem as ajuda.”  

Silvia Cardoso

Arquivo pessoal

Mentes Solidárias

João Batista Moreira

Foto: Daniela Martins
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À espera de um padrinho
Na pediatria, a expectativa começa no início do ano

Cecília com os filhos: compartilhamento social

Informativo GGBS - Dezembro 2015 Informativo GGBS - Dezembro 2015

Ter que esperar por uma época do ano 
recheada de reuniões de família, festas 
e presentes não é uma tarefa fácil, muito 
menos para uma criança. Algumas delas 
esperam desde o começo do ano por esse 
período, como é o caso dos pequenos 
pacientes da Enfermaria Pediátrica do 
Hospital das Clínicas (HC) da Unicamp. 
Eles entraram no coração da pedagoga 
Maura Sundfeld Iaderozza Giarola e são a 
motivação da ação que ela realiza há 14 
anos. Tia Maura, como é conhecida, incluiu 
nas tarefas diárias a busca por “padrinhos”, 
pessoas que se comprometem a dar a uma 
das crianças com deficiências renais um par 
de sapatos, roupa e um brinquedo, todos 
novos, especialmente pensados e escolhidos 
para o “afilhado”.

Segundo a pedagoga, esse tão aguar-
dado dia é um momento em que a criança 
pode ser ela mesma e se esquecer por al-
gum tempo de todas as dificuldades pelas 
quais passa. “Elas me perguntam desde o 
começo do ano se vai ter a festa de Natal e 
se o nome delas já está na listinha, porque, 
para elas, esse é um momento mágico”, 
declara Maura.

Os preparativos para o festivo dia come-
çam muito antes do último mês do ano. Em 
agosto, Maura e sua equipe apressam-se em 
convencer os padrinhos. Segundo a peda-
goga, esse é um momento em que a criança 
pode ser ela mesma e se esquecer por algum 
tempo de todas as dificuldades pelas quais 
passa. “Elas me perguntam desde o começo 
do ano se vai ter a festa de Natal e se o nome 
delas já está na listinha, porque, pra elas, 
esse é um momento mágico”.

Neste ano, o total de crianças na listinha 
de Maura ultrapassa os cem, cada uma com 
seu respectivo nome, número de calçado 
e roupas, além da escolha de brinquedos 
anotados em um caderninho pessoal dela.
Jogos de tabuleiro, bonecas e carrinhos são 
alguns dos pedidos. 

Maura conta que, todos os anos, se 
surpreende com a generosidade de alguns. 
“Recebo entregas com sandálias, em vez de 
só o sapato, com pijamas, além da roupa, 
ou com material escolar, em vez de só 
brinquedo, porque as pessoas sabem que 
esse pode ser o único momento do ano em 
que elas vão ganhar um presente novinho, 

então eu sempre peço pra que elas deem 
o melhor”.

As surpresas para Maura não param 
por aí, já que algumas vezes ela também é 
presentada pelos pais das crianças, gratos 
pelo trabalho e dedicação para com os 
pequenos. Mas ela não se gaba e explica 
que não é essa sua intenção.  “Eu acabo 
ficando muito sem graça ao ver a preocu-
pação deles comigo”. 

Preocupação que se estende para cada 
detalhe do dia e tenta utilizar esse evento 
para trazer “algo a mais”, conforme ela 
acredita, para as crianças. Maura conta 
que para ela o Natal é realmente uma data 
mais especial do que apenas um dia para 
ganhar presentes e que, por isso, tenta pas-
sar esse significado para as crianças e suas 
famílias. Ela diz sempre chamar um padre e 
um pastor para a abertura da festa, quando 
eles trazem uma palavra de conforto àqueles 
que enfrentam uma batalha diária pela vida.

“Eu vejo o Natal como mais do que uma 
data ou um dia no calendário. Pra mim, o 
significado disso tudo é maior e representa 
o amor de Deus por nós. Nesse dia, não 
podemos esquecer do verdadeiro significado 
dessa festa”, conclui.

Além dos presentes entregues na festa 
do dia 4 de dezembro, segundo Maura,  a 
área de lazer da enfermaria, que fica sempre 
aberta às crianças internadas, pode também 
ser beneficiada com doações de brinquedos, 
jogos e filmes infantis.

Desejo de contribuir? O contato da 
pedagoga é maura@fcm.unicamp.com.br.

Um natal por um sorriso

Compartilhar é como andar: uma 
atividade aprendida desde cedo e usada 
continuamente durante toda a vida. Essa é 
a opinião de Cecília Alejandra Rodriguez 
da Silva, professora do Centro de Convi-
vência Infantil (Ceci) da Unicamp.Ela, a 
exemplo do que defende, conta com mais 
de 20 anos de voluntariado na Associação 
Amiga da Criança (Amic) de Campinas e 
com um contingente de cinco ajudantes 
especiais que seguem seus passos: Verôni-
ca, Maria Angélica, Ana Clara, Luís Miguel 
e Vicente são parecidos com a mãe não 
só na aparência, mas na consciência de 
que ajudar o próximo é parte da rotina.

E que rotina puxada! Cecília encontra 
tempo para se dedicar à associação em 
meio aos trabalhos de professora e aos 
cuidados com os filhos. Ela compartilha 
seu segredo: “Se eu estivesse correndo 
com as minhas coisas, é possível que não 
desse nada certo, que o pneu furasse, 
que as coisas faltassem. Mas como estou 
ajudando outras pessoas, tudo vai sempre 
bem”.

“Eu aprendi com a minha mãe e repi-
to com os meus, porque quero que eles 
não só me ouçam falando sobre ajudar, 
mas quero ser um testemunho para eles”, 
explica a professora, que atribui à mãe as 
primeiras lições de sua vida sobre dispor 
tempo, recursos e energia para quem 
necessita. Dona Nancy Rodriguez des-
pertou também na filha a vontade de se 
tornar professora, ainda que de maneira 

Professora ensina lições de vida

inconsciente. 
“Apesar de minha mãe não ser pe-

dagoga, eu digo que ela tinha isso mais 
forte do que eu. Ela fazia com que datas 
como o Natal sempre fossem mágicas, 
ao mesmo tempo em que nos ensinava 
valores importantes, nos fazendo doar 
os brinquedos que não íamos mais usar 
porque tínhamos novos”, comenta.

Verônica é a filha mais nova da profes-
sora e completa 5 anos dia 2 de dezem-
bro. Mesmo pequena, já sabe o que vai 
fazer neste natal e se anima com isso. “Vou 
doar brinquedos para outras crianças”, 
explica com simplicidade.

MENTES SOLIDÁRIAS MENTES SOLIDÁRIAS

Foto: Antoninho Perri

Cecília e os outros voluntários se mo-
bilizam ainda mais nesta época de final 
de ano, para fazer do Natal uma festa 
inesquecível às mais de 1.300 crianças 
assistidas pela entidade. Eles pedem mo-
edas na Praça da Catedral Metropolitana 
e da Matriz do Carmo, em Campinas, 
embrulham presentes e vendem cartinhas 
de “adoção” de uma criança, que garan-
tem a cada uma um kit de roupas novas. 
“Minha alegria é ver as crianças virem 
buscar os presentes e saírem cheias de 
coisas nos bracinhos”, comenta.

Vontade de ajudar? O telefone de 
Cecília é (19) 98188-6451.

Foto: Antonio Scarpinetti

A pedagoga Maura Giarola

Nova Medicarium
A partir 4 de janeiro 
estará disponível no 
site do GGBS (www.
ggbs.gr.unicamp.br) o 
formulário de intenção 
de adesão à coope-
rativa de farmácia. A 
inauguração está pre-
vista para o primeiro 
semestre de 2016. 

Água, brinquedos, desenhos e cartas – Até dia 14 de dezembro, a 
Unicamp recebe doações para projeto social em prol da população 
da região de Mariana, Minas Gerais, acometida pelo desastre ocorri-
do em outubro deste ano. Os donativos (principalmente água) podem 
ser entregues entregues em vários pontos da Universidade: GGBS 
(central e postos de Atendimento), no Centro de Manutenção de 
Equipamentos (Cemeq); Faculdade de Engenharia Civil; Faculdade de 
Ciências Médicas (Legolândia); na empresa júnior Estat Jr., localizada 
no prédio de pós-graduação do Instituto de Matemática, Estatística e 
Ciência Computacional (Imecc); e no Centro Acadêmico de Pedago-
gia (CAP), localizado atrás da cantina da Faculdade de Educação). 
Sugestões de itens: água, brinquedos, desenhos e cartas.

Esporte – A equipe de Corrida Labex/
GGBS/Unicamp obteve mais um resul-
tado positivo. Em 15 de novembro, na 
Track&FieldRun Series – segunda etapa do 
Galleria Shopping Campinas –, a atleta 
Mirian Raquel Martins conquistou o quinto 
lugar geral feminino na prova de 5 quilô-
metros. Na mesma corrida, Marcos Roberto 
da Silva Teixeira obteve o sétimo lugar geral 
masculino. Nos 10 quilômetros, Nadir Apa-
recida Gomes Camacho  e Aristides Bianchi 
foram campeões em sua faixa etária. 

PretéritoPresenteFuturo
 Em 28 de outubro, servidores participantes das 
oficinas de pintura, coordenadas por Márcia Cris-
tina Quaiatti Antonelli, fizeram uma visita Cultural 
na Exposição Frida Kahlo, em São Paulo, com o 
apoio do GGBS. “Essa visita foi muito importante 
e proveitosa para que as pessoas conhecessem um 
pouco da história de vida desse ícone da pintura 
mexicana, Frida Kahlo. Todos elogiaram a inicia-
tiva, pois muitas delas nunca haviam estado em 
uma exposição desse porte”, destaca a artista. 
 Segundo Márcia, há relatos, documentados 
em questionários, de que as atividades nas ofici-
nas de pintura melhoraram a qualidade de vida 
dos alunos. 

De olho em 2016, Márcia declara que em 2015, 
o trabalho com as oficinas foi positivo.  
As oficinas acadêmicas, semanais, receberam 65 
alunos de várias Unidades da Unicamp. Além dos 
locais como a DGA, Instituto de Química, Hospital 
de Clínicas e Casa do Lago, nos quais já acon-
teciam as oficinas em anos anteriores, iniciou-se 
mais uma turma com 14 pessoas na Faculdade de 
Engenharia Civil. A diretora da faculdade, Marina 
Ilha, disponibilizou um espaço exclusivo para que 
as aulas de pintura acontecessem.
 Após dois meses pintando tela com o tema e 
gênero de livre escolha, alguns participantes de 
oficinas tiveram a oportunidade de mostrar seu 
trabalho na Casa do Lago. A exposição intitulada 
Expressão da Arte aconteceu de 4 a 30 de novem-

bro de 2015. Paralelamente, um 
grupo de 33 pessoas selecionadas 
pintam prédios e fachadas de insti-
tutos e faculdades da Unicamp em 
comemoração aos seus 50 anos 
em 2016. 
 As turmas de pinturas abstra-
tas chegaram a um total de apro-
ximadamente 300 pessoas que se 
inscreveram na página do GGBS. 
De março até novembro deste 
ano, foram 40 pessoas inscritas 
mensalmente. “Foram oferecidas 
quatro técnicas diferentes: espa-
tulado, massa corrida, renda e 
tule e floral com relevo.“

Arte para uma vida melhor

Márcia 
Antonelli
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ao outro. Era uma relação entre 

irmãos muito saudável, de cumplici-

dade, muita alegria.

Ainda na véspera, procurávamos nos 

divertir com algumas brincadeiras, na 

calçada, em frente de nossa residên-

cia. A maioria delas há muito está 

adormecida. Desapareceram. Se 

perderam com o tempo. Brincávamos 

de queimada, rolefa, mocinho da 

Europa, vôlei, amarelinha, jogávamos 

pedrinhas de mão. Porém, a mais 

esperada, principalmente pelos 

meninos que ocupavam grande parte 

das sarjetas, era a de beijo, abraço, 

ou aperto de mão. Por que será?

Se eu pudesse voltar no tempo... 

Meus natais sempre foram regados 

com muita alegria e pouco 

consumismo. Eram tempos muito 

difíceis. Mas o que realmente valia a 

pena é que eles sempre represen-

tavam um momento de confraterniza-

ção, onde as pessoas se abraçavam 

sem maldade, sem malícia, diferente-

mente do que ocorre atualmente. 

Mesmo que na noite de natal esteja 

sobrando um lugar à mesa, um prato, 

os talheres e um copo... sua memória 

estará sempre presente a cada 25 de 

dezembro. E a árvore será, para nós, 

sempre “uma verdadeira obra de arte” 

em sua homenagem.

 “Ninguém vai colocar as meias para 

que o Papai Noel deixe os 

presentes?”. Com os olhos nublados 

de lembrança e de alegria, faço 

questão de responder à outra questão 

formulada por minha mãe: “Se eu 

pudesse voltar no tempo... eu queria 

ter 11 anos de idade”.
   

Um Feliz Natal!

Informativo GGBS - Dezembro de 2015

Um natal aos 11 anos de idadeUm natal aos 11 anos de idadeUm natal aos 11 anos de idade
Hélio Costa Júnior

Se eu pudesse voltar no tempo... 

gostaria muito de reviver um natal 

que tive aos meus 11 anos de idade. 

Naquela época, os pinheiros que 

usávamos para confeccionar as 

árvores natalinas eram de verdade 

mesmo! Não eram como os de hoje, 

construídos artificialmente e que 

podem ser adquiridos em qualquer 

magazine de esquina. Era muito 

divertido montar, junto à família, o 

tão esperado símbolo natalino, à 

espera do bom velhinho. 

Lembro-me que, para a confecção 

de nossa árvore, utilizávamos como 

base uma lata de tinta (que 

revestíamos com papel brilhante) 

cheia de pedrinhas. As pedrinhas 

ajudavam a manter bem preso o 

tronco de nosso pinheiro. A neve, 

que fazíamos questão em ter na 

árvore, era feita de algodão. E, uma 

lâmpada convencional de 40w fazia 

o papel de pisca-pisca. Ele só 

funcionava mesmo quando eu ou um 

de meus irmãos introduzíamos ou 

retirávamos a tomada da rede 

elétrica. 

Era um momento mágico para mim e 

para eles. Porém, mágico mesmo era 

ouvir, sempre que resolvíamos 

montar nossa árvore de natal, a voz 

de minha mãe: “Está ficando linda, 

filhos! É uma verdadeira obra de 

arte!”. 

Quer presente melhor que esse? 

Passávamos o dia à caça de todo o 

material. E, à noite, na véspera do 

dia 25 de dezembro, na companhia 

de nosso mascote, o cãozinho Din-

Din, sentávamos ao lado de nossa 

obra de arte apenas para contemplá-

la. “Foi feita por nós”, dizíamos um 

Hélio Costa Júnior 

é editor da Agenda 

de Eventos e das 

redes sociais da 

Assessoria de 

Imprensa da 

Unicamp
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