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A equipe do GGBS - Grupo 
Gestor de Benefícios Sociais, órgão 
da Reitoria, inscreveu para o Prê-
mio Mario Covas, edição 2009, o 
trabalho “Inovando na Gestão de 
Benefícios Espontâneos e Sociais”. 

Após criteriosa análise, confor-
me Fábio Jungmann, integrante do 
grupo que avaliou os trabalhos, e 
com nota de corte bastante alta, 

classificaram-se apenas 40 traba-
lhos, dentre as quase duas cen-
tenas de trabalhos inscritos. Assim, 
o trabalho enviado pelo GGBS, na 
verdade um resumo das ações e 
atividades do órgão, está dentre os 
finalistas, na categoria "Inovação 
em Gestão Pública". Os vencedo-
res serão conhecidos no dia 8 de 
abril.            Leia mais na página 3

No artigo intitulado Fernando Cos-
ta  publicado no dia 11/03/2009, na 
coluna "Opinião" do jornal Correio 
Popular, o professor da Unicamp, 
Roberto Romano, citou a qualidade e 
a importância do II Simtec – evento 
realizado pela Unicamp/GGBS no pe-
ríodo de 29 de setembro a 01 de 
outubro de 2008. Confira aa lado o 
trecho do artigo onde o professor 
Romano faz referência ao evento. 

Visite o site do Simtec, lá você poderá conferir como foi 
o evento e também baixar o livro de resumos dos tra-

balhos: www.gr.unicamp.br/ggbs/simtec

"
", "Meses atrás, segui um belo seminário ocorrido 

no Centro de Convenções da Unicamp. Nele, 
trabalhos de funcionários foram expostos. Eles 
abarcavam os mais diversos campos do saber e 
da prática. Emociona testemunhar a qualidade e 
o rigor dos projetos discutidos. Algo assim prova 
que existe, apesar de todas as dificuldades, 
circulação de saberes em nossa instituição. 
Iniciativas semelhantes ajudariam muito a 
aprimorar o vínculo dos funcionários com a 
pesquisa e a reflexão, integrando seu labor na 
ordem acadêmica."
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Funcionário escreve livro e conta
sua trajetória de superação 

Esperança, força de vontade e luta. 
Essas três palavras fortes e que sempre 
estiveram presentes na vida de Ellí Silva, 
funcionário da Unicamp há trinta e um 
anos, o incentivaram a escrever o livro 'Pés 
Descalços, o poder da superação'.

Como já diz o título, Ellí conta em sua 
obra, a história de vida e trajetória de 
superação pela qual passou, após ter en-
frentado um período de enfraquecimento 
emocional - depressão. “A idéia de escre-
ver o livro foi devido a uma explosão de 
sentimentos depois do tratamento e a von-
tade de passar a minha mensagem para 
outras pessoas. Hoje me sinto muito orgu-
lhoso”, afirma o funcionário.

Com o apoio de familiares, amigos e 
daqueles que o auxiliaram durante o 
tratamento, Ellí conseguiu superar uma 
fase delicada de sua vida e traduzir em 
palavras, o que sentiu e viveu. “Houve 
momentos em que eu achei que tivesse 
sido abandonado e cheguei até a desistir 
de mim. Por isso digo, se você não for 
persistente, se você deixar de acreditar, 
você desiste de tudo na vida”,diz.

A lição que o autor revela ter aprendido 
das dificuldades e obstáculos que encon-
trou, é a valorização. “Aprendi a valorizar 
tudo o que está a minha volta. Nada pode 
ser mais importante do que as pessoas. 
Depois de tudo o que vivi, passei a valo-
rizar muito mais a família, os filhos, o tra-
balho, os colegas de profissão e o bom 
relacionamento” e ele continua, dizendo 
que se considera uma pessoa vencedora: 
“tudo o que eu idealizei como meta em 
minha vida, eu alcancei – minha casa pró-
pria, ver meus filhos formados, ter um tra-
balho digno”, enfatizou.

O exemplo do funcionário que viveu 

uma infância sofrida no campo, veio para 
a cidade com pouca escolaridade, cres-
ceu e acreditou que poderia realizar seus 
sonhos e alcançar objetivos traçados ain-
da poderá ser acompanhada em 
publicações futuras. “Eu tenho a preten-
são de continuar a escrever, contar his-
tórias e transmitir as minhas experiências 
sempre”, finalizou Ellí.

Aguardando apoio para nova edição

Tendo em vista o alcance que a publi-
cação conseguiu até aqui, Ellí aguarda 
ansioso, recursos e condições para im-
pressão de uma nova edição, uma vez 
que sua idéia é continuar distribuindo, 
sem custo, permitindo assim um alcance 
maior do livro e da mensagem de supe-
ração que o mesmo veicula. Caso você 
possa contribuir, entre em contato com 
Ellí (ellisilvamartins@gmail.com).

Notas
Barão Geraldo unido 

contra a Dengue

PROSERES 

Unip e FAC ampliam 
descontos

Nos próximos dias serão assinados os 
termos que ampliam os descontos 
para alunos da Unip e FAC (Rede 
Anhanguera) regularmente inscritos no 
Pro-Seres. Através da parceria, ambas 
as instituições concederão 30% de 
desconto nas mensalidades, extensivo 
também aos dependentes.
Inscreva-se no ProSeres para usufruir 
dos benefícios.  Acesse o site do GGBS  
(www.gr.unicamp.br/ggbs) e faça já 
sua inscrição. 

Escola Sérgio Porto 
avança em indicador de 
qualidade educacional

Os resultados do Idesp - Índice de 
Desenvolvimento da Educação do 
Estado de São Paulo, divulgado recen-
temente pela Secretaria de Educação 
Estadual, aponta melhoria para a E.E. 
Físico Sérgio Pereira Porto, que 
funciona no Campus. Há ainda um 
longo caminho até alcançar índices 
ainda melhores, mas registramos o 
resultado, cumprimentamos a equipe 
da Escola e incentivamos os pais, 
funcionários da Unicamp, que têm 
filhos matriculados no referido estabe-
lecimento, que acompanhem a vida 
escolar dos seus filhos e apoiem a 
escola neste processo de melhoria.
Resumo IDE EE Sérgio Porto:

Neste sábado, 28/03, o Cecom e o 
GGBS, com apoio do SAE e CIPA, 
realizarão, em parceria com a Pre-
feitura de Campinas, um evento de 
conscientização e prevenção sobre a 
Dengue em Barão Geraldo, na área 
que abrange a Cidade Universitária I 
(Centro Médico, Estrada da Rhodia e 
Adjacências). Além da distribuição de 
material informativo, as equipes farão 
visitas às casas e demais locais com o 
intuito de localizar possíveis focos do 
mosquito da dengue. 

IDESP

A partir do 
dia 01/04, 
funcionário
s e docentes 
p o d e r ã o  
a d q u i r i r  
compu ta -

dores e equipamentos da 'Dell' 
com descontos e valores mais 
acessíveis. A parceria firmada 
entre a empresa de computa-
dores e o GGBS, disponibiliza 
para todos os funcionários da 
Unicamp a participação no 
"Programa Dell de Aquisição 
para Funcionários". Com esta 
iniciativa, o GGBS tem o intuito 
de proporcionar mais um be-
nefício aos servidores e ampliar 
o relacionamento com empre-
sas renomadas do mercado. As 
informações completas e deta-
lhes sobre a parceria serão di-
vulgadas no próximo boletim e 
n o  s i t e  d o  G G B S  
(www.gr.unicamp.br/ggbs).

Parceria 

GGBS/DELL 

Computadores 

entra em vigor a 

partir de abril

FONTE: http://idesp.edunet.sp.gov.br/boletim_escola.asp?ano=2008
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GGBS é classificado como gestão inovadoraEvento homenageia as mulheres da Unicamp
Foram 184 trabalhos inscritos, entre 
eles estava o trabalho "Inovando na 
gestão de Benefícios Espontâneos e 
Sociais", versando sobre a expe-
riência implantada pelo GGBS, a 
partir de 2006, integrando diversas 
ações já existentes e implantando 
novas ações. Todo o trabalho recebe 
diretrizes do Conselho de Orienta-
ção do órgão, integrado por docen-

tes e funcionários. O Conse-
lho foi um dos itens 

d e s t a cado s  
como 

inovador. Os 15 trabalhos ven-
cedores serão conhecidos na 
cerimônia de premiação, marcada 
para 8 de abril, na Sala São Paulo. 
Dentre os 26 semifinalistas do seg-
mento no qual foi inscrito o GGBS, 
serão definidos como finalistas, dez 
trabalhos. Estar entre os 40 
melhores trabalhos é um resultado 
importante para o GGBS e para a 
experiência que o mesmo significa. 
A Coordenação Técnica do prêmio 
informa que as notas de corte foram 
muito altas nesta edição e que isso 
qualifica ainda mais os trabalhos 

semifinalistas, como foi o 
caso do GGBS.

O TRABALHO 
APRESENTADO

O trabalho destaca a inovação 
no modelo de gestão, 

experimentada pelo GGBS e 
aborda ainda algumas 

ações importantes 
desenvolvidas pelo 

grupo: II Simtec, 
expansão do ProSeres, 

modernização 
tecnológica no 

processo de concessão 
do crédito consignado 

e na utilização do 
convênio com a Unimed, 

entre outros.

Sobre o Prêmio
Voltado para servidores estaduais de diferentes 
órgãos administrativos – Executivo, Legislativo e 
Judiciário -, o prêmio busca identificar e valorizar as boas 
práticas de gestão pública, bem como aumentar a eficiência 
do Estado e melhorar o atendimento à população. O Prêmio 
Governador Mario Covas é uma iniciativa do Governo do Estado 
de São Paulo, por meio da Secretaria de Gestão Pública e Fundação 
do Desenvolvimento Administrativo (FUNDAP). A iniciativa conta, 
ainda, com a parceria da Fundação Mario Covas ( FMC) e o apoio da 
Secretaria de Estado da Comunicação. 

EDIÇÃO 2009

Comemorado desde a virada do 
século XX, o Dia Internacional da Mu-
lher é celebrado para homenagear 
conquistas econômicas, sociais e 
políticas do sexo feminino durante 
toda a história. Em virtude da 
importância da data e as conquistas 
femininas, as mulheres não poderiam 
deixar de ser homenageadas na Uni-
versidade. Para isso, o Serviço Social 
do GGBS se mobilizou mais uma vez e 
promoveu no último dia 6 de março, 
um evento que reuniu muita música, 
dança, emoção e lotou o auditório da 
DGA. 

Os primeiros convidados, integran-
tes do programa de convivência e 
atividade física 'Mexa-se', implantado 
em 2004 pela Pró-Reitoria de Desen-
volvimento Universitário (PRDU), fize-
ram lembrar o quanto é importante 
hoje em dia, as mulheres prestarem 
atenção à sua saúde e dedicarem tem-
po para cuidar não apenas da beleza, 
mas do corpo. “Até quando vamos 
esperar para fazer atividades físicas? 
Se nós não fizermos algo por nós, 
quem irá fazer?”, questionou o pales-
trante Carlos Zamai, que também 
alertou sobre a melhora na qualidade 
de vida pessoal e familiar, quando se 
praticam atividades. 

A programação especial continuou 
com a apresentação da comédia

da Com-
panhia Teataral Sia Santa. Os atores 
Paulo Amaro e Beth Bastos, intérpretes 
de Ana Cláudia e Aristides Júnior 
encenaram uma história de amor de 
23 anos, que iniciou em uma época 

 
'Aniversário de Casamento’, 

marcada pela ditadura militar. O 
conturbado relacionamento, um mis-
to de paixão, loucura e humor, arran-
cou risadas e ao final, fez chorar o 
público feminino presente. “Falar so-
bre o amor é sempre bonito. Essa 
peça mostra justamente este sen-
timento e a todo tempo uma mulher 
impressionantemente forte, bonita, e 
ao mesmo tempo sensível, como é a 
personagem Ana Cláudia. O con-
texto da peça também é a mulher”, 
revelou o diretor e fundador da Cia 
de Teatro, Jorge Fantini, que conti-
nuou: “Não há mais como olhar para 
a sociedade e não perceber a forte 
presença feminina”.

Todas as homenagens se encer-
raram com a apresentação de baila-
rinas de dança do ventre, do Espaço 
Cultural Lince Negro. Durante o 
espetáculo que fez as funcionárias da 
Universidade dançar, a equipe de 
Cathia Cantusio e Amyr Cantusio 
Junior, apresentaram quatro modali-
dades de dança do ventre, dentre 
elas a râsa-mandala (dança do ven-
tre indiana) e a árabe-flamenco. Em 
meio às danças, duas figuras femi-
ninas representativas – Cleópatra, a 
mulher do poder, e Carmem Miran-
da, a mulher das artes – também 
foram lembradas com orgulho pelas 
contribuições que trouxeram à socie-
dade e, principalmente, pelo históri-
co de lutas e conquistas que incen-
tivam até hoje as grandes protago-
nistas do dia, as mulheres de todo o 
mundo. Confira mais fotos, no site do 
GGBS: www.gr.unicamp.br/ggbs

O que é ser mulher?
Funcionárias da Universidade retra-
tam as suas visões sobre o sexo 
feminino e o papel da mulher na so-
ciedade contemporânea.

“Ser mulher é divino, é 
maravilhoso. Nós so-
mos um ser frágil e forte 
ao mesmo tempo. Re-
presentamos segurança 
para os filhos. Hoje em 
dia somos independentes e conse-
guimos nos libertar da submissão do 
homem, mas ainda falta muito para 
conquistar”
Cleusa Santana de Oliveira Machado, cozinheira do R.U.

“A mulher faz a dife-
rença, ela dá as condi-
ções para você sonhar. 
Ela é intuitiva, tem sensi-
bilidade, é detalhista. A 
mulher é o esteio e pro-

porciona ao meio em que ela está a 
união, o amor e a mudança. Isso faz 
parte da sua essência”
Dulce Mara Bertoluci, professora do Prodecad

“A mulher deve seguir o 
caminho de ser agente 
social, econômica e po-
lítica. Ser participativa, 
trabalhadora e contri-
buir para a evolução 
dos tempos. Para mim, 
ser mulher é transmitir paz, har-
monia, compreensão, não apenas 
com atos e palavras, mas até com o 
olhar. É ser agente transformadora!” 
Bete Carneiro, funcionário da DGRH/DAP

“Ver o mundo através 
dos olhos de uma mu-
lher não é mais belo, 
nem mais sensato, é 
simplesmente diferente, 
porque ela está o tempo 
todo em sintonia com o 

mundo e utilizando todos os seus 
sentidos. Sempre existirá o que se 
conquistar. Espero, somente, que as 
mulheres não se percam na tentativa 
de demonstrar o seu valor” 
Elaine Aparecida Lopes Garcia, enfermeira assistencial 
da UTI Neonatal (Caism) 
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Pa r t i c i p e !Pa r t i c i p e !

A equipe do GGBS - Grupo 
Gestor de Benefícios Sociais, órgão 
da Reitoria, inscreveu para o Prê-
mio Mario Covas, edição 2009, o 
trabalho “Inovando na Gestão de 
Benefícios Espontâneos e Sociais”. 

Após criteriosa análise, confor-
me Fábio Jungmann, integrante do 
grupo que avaliou os trabalhos, e 
com nota de corte bastante alta, 

classificaram-se apenas 40 traba-
lhos, dentre as quase duas cen-
tenas de trabalhos inscritos. Assim, 
o trabalho enviado pelo GGBS, na 
verdade um resumo das ações e 
atividades do órgão, está dentre os 
finalistas, na categoria "Inovação 
em Gestão Pública". Os vencedo-
res serão conhecidos no dia 8 de 
abril.            Leia mais na página 3

No artigo intitulado Fernando Cos-
ta  publicado no dia 11/03/2009, na 
coluna "Opinião" do jornal Correio 
Popular, o professor da Unicamp, 
Roberto Romano, citou a qualidade e 
a importância do II Simtec – evento 
realizado pela Unicamp/GGBS no pe-
ríodo de 29 de setembro a 01 de 
outubro de 2008. Confira aa lado o 
trecho do artigo onde o professor 
Romano faz referência ao evento. 

Visite o site do Simtec, lá você poderá conferir como foi 
o evento e também baixar o livro de resumos dos tra-

balhos: www.gr.unicamp.br/ggbs/simtec

"
", "Meses atrás, segui um belo seminário ocorrido 

no Centro de Convenções da Unicamp. Nele, 
trabalhos de funcionários foram expostos. Eles 
abarcavam os mais diversos campos do saber e 
da prática. Emociona testemunhar a qualidade e 
o rigor dos projetos discutidos. Algo assim prova 
que existe, apesar de todas as dificuldades, 
circulação de saberes em nossa instituição. 
Iniciativas semelhantes ajudariam muito a 
aprimorar o vínculo dos funcionários com a 
pesquisa e a reflexão, integrando seu labor na 
ordem acadêmica."

Parc
eri

a G
GBS/

DELL

Funcionário escreve livro e conta
sua trajetória de superação 

Esperança, força de vontade e luta. 
Essas três palavras fortes e que sempre 
estiveram presentes na vida de Ellí Silva, 
funcionário da Unicamp há trinta e um 
anos, o incentivaram a escrever o livro 'Pés 
Descalços, o poder da superação'.

Como já diz o título, Ellí conta em sua 
obra, a história de vida e trajetória de 
superação pela qual passou, após ter en-
frentado um período de enfraquecimento 
emocional - depressão. “A idéia de escre-
ver o livro foi devido a uma explosão de 
sentimentos depois do tratamento e a von-
tade de passar a minha mensagem para 
outras pessoas. Hoje me sinto muito orgu-
lhoso”, afirma o funcionário.

Com o apoio de familiares, amigos e 
daqueles que o auxiliaram durante o 
tratamento, Ellí conseguiu superar uma 
fase delicada de sua vida e traduzir em 
palavras, o que sentiu e viveu. “Houve 
momentos em que eu achei que tivesse 
sido abandonado e cheguei até a desistir 
de mim. Por isso digo, se você não for 
persistente, se você deixar de acreditar, 
você desiste de tudo na vida”,diz.

A lição que o autor revela ter aprendido 
das dificuldades e obstáculos que encon-
trou, é a valorização. “Aprendi a valorizar 
tudo o que está a minha volta. Nada pode 
ser mais importante do que as pessoas. 
Depois de tudo o que vivi, passei a valo-
rizar muito mais a família, os filhos, o tra-
balho, os colegas de profissão e o bom 
relacionamento” e ele continua, dizendo 
que se considera uma pessoa vencedora: 
“tudo o que eu idealizei como meta em 
minha vida, eu alcancei – minha casa pró-
pria, ver meus filhos formados, ter um tra-
balho digno”, enfatizou.

O exemplo do funcionário que viveu 

uma infância sofrida no campo, veio para 
a cidade com pouca escolaridade, cres-
ceu e acreditou que poderia realizar seus 
sonhos e alcançar objetivos traçados ain-
da poderá ser acompanhada em 
publicações futuras. “Eu tenho a preten-
são de continuar a escrever, contar his-
tórias e transmitir as minhas experiências 
sempre”, finalizou Ellí.

Aguardando apoio para nova edição

Tendo em vista o alcance que a publi-
cação conseguiu até aqui, Ellí aguarda 
ansioso, recursos e condições para im-
pressão de uma nova edição, uma vez 
que sua idéia é continuar distribuindo, 
sem custo, permitindo assim um alcance 
maior do livro e da mensagem de supe-
ração que o mesmo veicula. Caso você 
possa contribuir, entre em contato com 
Ellí (ellisilvamartins@gmail.com).

Notas
Barão Geraldo unido 

contra a Dengue

PROSERES 

Unip e FAC ampliam 
descontos

Nos próximos dias serão assinados os 
termos que ampliam os descontos 
para alunos da Unip e FAC (Rede 
Anhanguera) regularmente inscritos no 
Pro-Seres. Através da parceria, ambas 
as instituições concederão 30% de 
desconto nas mensalidades, extensivo 
também aos dependentes.
Inscreva-se no ProSeres para usufruir 
dos benefícios.  Acesse o site do GGBS  
(www.gr.unicamp.br/ggbs) e faça já 
sua inscrição. 

Escola Sérgio Porto 
avança em indicador de 
qualidade educacional

Os resultados do Idesp - Índice de 
Desenvolvimento da Educação do 
Estado de São Paulo, divulgado recen-
temente pela Secretaria de Educação 
Estadual, aponta melhoria para a E.E. 
Físico Sérgio Pereira Porto, que 
funciona no Campus. Há ainda um 
longo caminho até alcançar índices 
ainda melhores, mas registramos o 
resultado, cumprimentamos a equipe 
da Escola e incentivamos os pais, 
funcionários da Unicamp, que têm 
filhos matriculados no referido estabe-
lecimento, que acompanhem a vida 
escolar dos seus filhos e apoiem a 
escola neste processo de melhoria.
Resumo IDE EE Sérgio Porto:

Neste sábado, 28/03, o Cecom e o 
GGBS, com apoio do SAE e CIPA, 
realizarão, em parceria com a Pre-
feitura de Campinas, um evento de 
conscientização e prevenção sobre a 
Dengue em Barão Geraldo, na área 
que abrange a Cidade Universitária I 
(Centro Médico, Estrada da Rhodia e 
Adjacências). Além da distribuição de 
material informativo, as equipes farão 
visitas às casas e demais locais com o 
intuito de localizar possíveis focos do 
mosquito da dengue. 

IDESP

A partir do 
dia 01/04, 
funcionário
s e docentes 
p o d e r ã o  
a d q u i r i r  
compu ta -

dores e equipamentos da 'Dell' 
com descontos e valores mais 
acessíveis. A parceria firmada 
entre a empresa de computa-
dores e o GGBS, disponibiliza 
para todos os funcionários da 
Unicamp a participação no 
"Programa Dell de Aquisição 
para Funcionários". Com esta 
iniciativa, o GGBS tem o intuito 
de proporcionar mais um be-
nefício aos servidores e ampliar 
o relacionamento com empre-
sas renomadas do mercado. As 
informações completas e deta-
lhes sobre a parceria serão di-
vulgadas no próximo boletim e 
n o  s i t e  d o  G G B S  
(www.gr.unicamp.br/ggbs).

Parceria 

GGBS/DELL 

Computadores 

entra em vigor a 

partir de abril

FONTE: http://idesp.edunet.sp.gov.br/boletim_escola.asp?ano=2008
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