
Durante o período de restrição às atividades
presenciais, o GMU manteve as ações de melhoria
na sua infraestrutura, dando continuidade às
reformas estruturais após a queda da sua
cobertura por força do vendaval ocorrido em
novembro de 1995. Abordaremos este episódio
da nossa trajetória na coluna REGISTRO
HISTÓRICO, ainda nesta edição. 

Novas aquisições em termo de infraestrutura para
o atendimento aos usuários foram adotadas
especialmente nos últimos anos.

FIQUE  ATENTO

Em breve serão
divulgadas as reservas

aprovadas pela
Chamada Pública para

uso dos espaços no
1° semestre de 2022

REFORMAS DE INFRAESTRUTURA 
NA PANDEMIA

por Anaisa - Equipe GMU

foto por Equipe GMU

@ginasiodaunicamp

@gmu.unicamp

Confira na aba NOTÍCIAS, pelo site:

www.gmu.proec.unicamp.br

"A ampliação do horário de

funcionamento do Ginásio,

das 7h às 22h, contempla a

visão atual dos órgãos

superiores de otimizar o uso

dos espaços do GMU junto à

comunidade acadêmica".

HERIVELTON F. ZANOTTO - GMU

O Resultado será divulgado a

partir do dia 11 de fevereiro em

nosso site. Lá você pode checar

as informações detalhadas e

solucionar dúvidas.

ONLINEGAZETA GMU

Jornal do Ginásio Multidisciplinar da Unicamp
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Siga-nos:
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REGISTRO HISTÓRICO
Por Anaisa - Equipe GMU

Não compartilhe objetos de
uso pessoal.
É obrigatório o uso de máscara
ao entrar nos edifícios da
Unicamp.
Para mais informações sobre
os protocolos adotados pela
Unicamp consulte a 
Resolução GR-060/2021, de
08/09/2021.

foto por AC SIARQ

O objetivo é reconquistar o
potencial de ocupação do
Ginásio tal como almejado
pela gestão atual.

De acordo com o
coordenador do GMU,
Herivelton Zanotto,
o período de pandemia foi
aproveitado, atendendo aos
protocolos sanitários da
Unicamp e do Estado de SP,
para contratar alguns serviços
e realizar melhorias. Dentre
as quais citamos: a
construção de uma cabine no
palco para armazenamento de
cadeiras e materiais de apoio
aos eventos, a instalação de
grades de proteção nos
placares eletrônicos, a
instalação de suporte nas
tabelas de basquete para
acomodar os cronômetros
eletrônicos, a aquisição de
uma placa de linóleo para os
eventos, a aquisição de dois
bebedouros industriais para
as arquibancadas e a
aquisição de acessórios para
os abrigos de incêndio.

Fonte: Jornal da Unicamp, por AC SIARQ

As provas da 1ª fase do
vestibular da Unicamp estavam
no Ginásio Multidisciplinar para
serem corrigidas, mas não
sofreram danos. A organização
para as correções das provas,
que já estava montada, foi
prejudicada e teve que ser
transferida para o Ginásio de
Esportes da FEF. Pelo menos
mais 2 eventos tradicionais da
época programados para o
local foram suspensos pela
tempestade.

O início da construção do
Ginásio da Unicamp é datado de
1976 e sua inauguração foi no
dia 03 de fevereiro de 1986.
Nove anos após sua
inauguração, uma forte
tempestade derrubou a sua
cobertura de aço e telhas de
alumínio, gerando uma perda
total de 80% do material, além
dos danos na alvenaria de
sustentação. Toda fiação
elétrica caiu junto com os
holofotes neste desabamento.
Chuvas com ventos fortes eram
comuns no final da tarde neste
período do ano, devido ao
aquecimento do ar.
Mas, na noite de 27 de
novembro de 1995, o encontro
de uma massa de ar
quente, estacionada em
SP, com o ar frio vindo
do Sul provocou um
vendaval de forma 
repentina. Ventos de
até 140km/h atingiram
as imediações do GMU. 

Será um jogo de futebol de salão para celebração da vida, entre
profissionais da saúde do HC e funcionários/alunos que tiveram
Covid-19 e vivenciaram momentos difíceis na luta contra o
coronavírus - que os fizeram experimentar a horrível sensação de
que, nessa luta contra a doença, para os que cuidava ou que era
cuidado, havia vidas em jogo.
Com a melhoria do cenário pandêmico, promovida pela
vacinação da população, as atividades presenciais estão sendo
retomadas gradativamente na Unicamp, sempre com a cautela
necessária no que se refere às medidas sanitárias.

DIVULGAÇÃODIVULGAÇÃO

Para garantir o limite de pessoas que corresponda à
capacidade da arquibancada, demarcada para garantir o
distanciamento de 1,5 metros, pedimos a confirmação de sua
presença através do e-mail resergmu@unicamp.br.
Compareça com sua máscara e prestigie esse jogo que, não
havendo eventuais medidas de contingenciamento, ocorrerá
no dia 11 de março de 2022, às 12h, no Ginásio
Multidisciplinar da Unicamp, cujo espaço foi preparado em
conformidade com os protocolos sanitários preconizados
pela Organização Mundial da Saúde.

O Ginásio Multidisciplinar da Unicamp, em parceria com a Diretoria de Cultura, com a Pró-Reitoria de Extensão
e Cultura, com o Hospital das Clínicas e com a Liga das Atléticas da Unicamp, promove a ação: "Vidas em Jogo".

"Vidas em Jogo" Apoio:


