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Finanças organizadas, fator de qualidade de vida

4

ProSeres mantém parceria com escolas de 
ensino infantil, fundamental e técnico.

Além das parcerias com instituições de 
ensino superior, o Programa de Apoio 
Institucional ao Servidor Estudante - 
ProSeres, mantém parceria com diversas 
escolas de ensino infantil, médio, profis-
sionalizante, entre outras. Todas oferecem 
benefícios através da parceria.  Confira: (2009, oportunidade de buscar ou consolidar seu equilíbrio financeiro)

Faz parte do elenco de ações 
do GGBS disponibilizar ferramen-
tas de orientação e de disciplina 
financeira, como cursos, palestras 
e outras estratégias que vêm sen-
do adotadas. No início do ano 
está aberta a necessidade, muitas 
vezes adiada, de se investir nisso, 
entendendo-o como um fator de-
terminante na qualidade de vida 
pessoal, familiar e, consequen-
temente profissional. Neste ano, 
em parceria com o Instituto Akatu, 
desenvolveremos diversas ações 
educacionais e de orientação,  
focadas para o chamado "Consu-
mo Consciente". Confira nas pró-
ximas páginas, uma compilação 
das várias orientações repassadas 
nas diversas ações desenvolvidas 
pelo GGBS. Faça sua análise e 
adote, já no início do ano, medi-
das que certamente lhe trarão di-
versos benefícios.

Período da manhã:

Palestra: Organize sua vida financeira
Horário: 10 às 12 horas - Auditório da DGA

Palestrante: Prof. Samuel Marques
Graduado e pós-graduado em Direito e Teologia, desenvolve ações de consultoria e treinamento 
na área de finanças pessoais para empresas. Atua também como consultor associado do IDORT e 
no Sebrae-SP como facilitador e palestrante na área de direito da empresa. São de sua autoria a 
série de livros "A menina que calculava" e  os DVDs de treinamento empresarial "Organize sua vida 
financeira" e Dívidas?". É pioneiro na implantação de programas de educação financeira em 
empresas com múltiplas abordagens: palestras, cursos, grupos de terapia do dinheiro, consultoria 
personalizada, teatro, workshop infantil e adolescente.

Período da tarde

Workshop Gerencial: Estratégias corporativas na superação do 

endividamento, com convidados da Volvo, Justiça Federal e Busscar
Horário: 14h30 - Auditório da DGA

Participantes:

Rubens Cieslask
Analista de RH responsável pelo programa de
 Educação Financeira da montadora Volvo do Brasil,
 em Curitiba-PR

Catia Regina Brach
Graduada em Comércio Exterior, MBA, 
Executivo em finanças pela Univille/ISPG. 
Responsável pela área comercial de peças 
de reposição mercado interno e externo 
e multiplicadora do treinamento de
finanças pessoais na Busscar.

Adriana Ferreira Lima
Diretora do Núcleo de Recursos 
Humanos da Justiça Federal 
de Primeiro Grau em 
São Paulo.

"

17 de fevereiro

(terça-feira)

Auditório da DGA

Inscrições abertas

no site do GGBS

www.gr.unicamp.br/ggbs

Participe!Participe!

Iniciando a edição 2009 de ações 
de Orientação Financeira Pessoal e 
Familiar, o GGBS convida todos os 
interessados para as atividades que 
irão ser realizadas no dia 17 de 
fevereiro. Confira:

ENSINO INFANTIL

CENTRO INFANTIL CONVIVER E CRESCER
15% de desconto nas mensalidades / isenção da 
primeira matrícula / as refeições estão inclusas nas 
diárias. Rua Henrique Osvald, 300 - Jd. Tarcília - 
Campinas - SP. Telefone: (19)3256-6622

COLÉGIO INTERAÇÃO
Isenção da primeira matrícula / Desconto de 20% 
nas mensalidades. Rua dos Cravos, 113 - 
Chácara Primavera - Campinas. Telefone: (19) 
3296-1077

CURSO E COLÉGIO INTEGRAL 
Desconto de 10% em todos os cursos oferecidos 
em Campinas. Av Julio de Mesquita, 687 - 
Cambui - Campinas . Telefone: (19)3794-4444

ESCOLA DE EDUCAÇÃO INFANTIL GIRASSOL
50% de desconto na matrícula 5% de desconto nas 
mensalidades. Rua das Hortencias, 281 - Cam-
pinas. Telefone: (19) 3256-9257

ESCOLA INFANTIL RECANTO DA ALEGRIA
Desconto de 30% na matrícula / 5% na mesali-
dade para pagamento até data de vencimento. 
Rua Angelo Vicentim, 182 - Barão Geraldo - 
Campinas. Telefone: (19)3289-0391 

ENSINO MÉDIO

COLÉGIO EDUCAP
Desconto de 7% nas mensalidades. Av. Imperatriz 
Leopoldina, 357 - Vila Nova - Campinas - SP 
Fone/Fax: (19) 3242-5246 

COLÉGIO DOMINIUS
Desconto de 15%  nas mensalidades - Rua Martins 
Jones , 31 - Campinas-SP Telefone: (19) 3208-
0969

COLÉGIO FRANCISCANO AVE MARIA
Desconto de 15% nas mensalidades
Rua Barão de Jaguara, 190 - Bosque - Campinas - 
SP - Fone/Fax: (19) 2136.9933 

COLÉGIO INTERAÇÃO
20% nas mensalidades e isenção de 

matrícula. Rua dos Cravos, 113, Chácara 
Primavera - Campinas. Fone: (19) 3296-5740 

COLÉGIO JULIO CHEVALIER
15% nas mensalidades. Rua Dr. Sales 

de Oliveira, 2000 - Vila Industrial - Campinas - SP 
- Fone: (19) 3272-4502 / 3272- 4661 

COLÉGIO NAUTAS 
Desconto de 10% nas mensalidades / Desconto  
na matrícula para o ano letivo de 2009 / Desconto 
progressivo para os irmãos. Av. Padre Almeida 
Garret, 1700 - Parque Taquaral - Campinas - SP . 
Fone: (19) 3241-9388

Desconto de 

Desconto de 

COLÉGIO PAES JUNIOR
Desconto de 50% na matrícula e 20% nas 
mensalidades. Av Armando S. de Oliveira , 466 - 
Taquaral - Campinas. Telefone: (19) 3252-5297

COLÉGIO PROGRESSO (Metrocamp)
5% de desconto + 10% na pontualidade 

CURSO E COLÉGIO INTEGRAL 
Desconto de 10% em todos os cursos oferecidos 
em Campinas. Av Julio de Mesquita, 687 - 
Cambui - Campinas. Telefone: (19)3794-4444

ESCOLA ALETHEIA
50% na matricula* e 15% nas mensalidades (* 
grupo mínimo de 10 alunos). Rua Camargo 
Paes, 344 - Guanabara - Campinas. Fone: (19) 
3241-9397 

ESCOLA ÁPICE (Pré Vestibular e Ensino Médio) 
20% de desconto. Rua Maria Nassif Mokarzel, 
113 - Br. Geraldo - Campinas - Telefone (19) 
3289-5031

LICEU SALESIANO
De 01 a 30 alunos = 10% de desconto
De 31 a 70 alunos = 15% de desconto
Rua Baronesa Geraldo de Rezende, 330 - 
Guanabara - Campinas. Fone (19)3744-6800

ENSINO PROFISSIONALIZANTE

CENTRO DE ESTUDOS GLOBAL 
Desconto de 16% para funcionários nos cursos 
Técnico de Enfermagem e Técnico de Radiologia
Desconto de 5% para os dependentes. Rua Gal. 
Osório, 790 –  Fone: 3234-6512  - Campinas 

COLÉGIO ARQUIMEDES 
10% a 50%  nos cursos técnicos (extensivo aos 
dependentes). Rua Bernardino de Campos, 503 
- Fone (19) 2137-7000 - Campinas - SP 

COLÉGIO SHALON 
Desconto 16% para funcionários nos cursos 
técnicos: Enfermagem/Radiologia. Cursos 
técnicos profissionalizantes - área saúde. Rua 
Antônio Carlos Neves, 149 – Campos Elíseos - 
Fone: (19) 3269 – 4400 - Campinas - SP 

COLÉGIO TÉCNICO EDUCACIONAL VISÃO 
Desconto de 16% nos cursos técnicos: Enferma-
gem/Radiologia. Rua Dr Tomaz Alves, 10 - Fone 
(19) 3232-6556- Campinas-SP 

SENAC 
Desconto de 10% nos cursos de qualificação 
profissional e técnicos. 20%  nos cursos livres, de 
extensão Universitária, de pós-graduação Lato 
Sensu e Eventos (workshops, congressos, feiras, 
palestras, seminários). Extensivo aos depen-
dentes até 24 anos e cônjuges. Rua Sacramento, 
490 - Centro- Campinas. Fone (19) 2117-0600.

Atenção ingressantes em instituições de ensino 
superior: estão abertas as inscrições (novas e 
recadastramento) para 2009. Acesse o site do 
GGBS e faça sua inscrição.
Confira mais informações sobre o ProSeres e 
outras parcerias (escolas de idiomas, cursinhos 
pré-vestibular) no site do GGBS
www.gr.unicamp.br/ggbs

Notas
Equipe Labex/GGBS-Unicamp é 
destaque em revista

A equipe Labex, que desenvolve 
um trabalho em parceria com o 
GGBS reconhecido pela Univer-
sidade foi destaque na edição de 
janeiro de 2009 de uma das prin-
cipais publicações sobre corrida, 
a "Revista O2". Na matéria, publi-
cada na coluna "Por isso nós 
corremos", foi retratado sobre o 
trabalho do grupo de funcio-
nários-atletas que aliam ciência 
(teoria) e treinamento à prática do 
esporte. Acesse o endereço: 

http://sistemas.rei.unicamp.br/ggbs/pdf/labex.pdf e 
confira a matéria, na íntegra.

Reforma Ortográfica
Para facilitar a compreensão do 
novo Acordo Ortográfico da Lín-
gua Portuguesa, a DGRH prepa-
rou um Guia Prático Online com 
as principais alterações. 
O Guia pode ser acessado no site 
da DGRH, menu lateral, opção - 
MAIS SITES / REFORMA ORTO-
GRÁFICA, ou diretamente em:   
www.dgrh.unicamp.br/reformaortografica

No site do GGBS você poderá 
participar de uma enquete sobre o 
tema e também baixar o Guia 
Prático da Nova Ortografia ( for-
mato pdf.) www.gr.unicamp.br/ggbs

Participe do nosso informativo 
O GGBS abre espaço para que 
você indique uma leitura, um 
passeio ou um filme, por exemplo, 
que você achou interessante e 
recomenda.
Envie uma mensagem para 
ggbs@reitoria.unicamp.br, na 
medida do possível vamos divul-
gar sua dica, tanto em nossos 
informativos como também no 
site do GGBS. 
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Você não alcançará equilíbrio financeiro se não aprender a se organizar dentro da sua renda individual ou familiar.

Faça a análise da sua 
situação financeira, verifi-
que qual é a sua real con-

dição e disponibilidade. Atente 
para a situação financeira diagnos-
ticada e faça uma projeção pelos 
próximos 12 meses, definindo prio-
ridades, ajustando necessidades, 
cortando supérfluos ou o que pode 
esperar outro momento. 

Tente não começar o ano 
cheio de dívidas e se isto já 
for realidade, tente estabe-

lecer formas de não aprofundar o 
problema; Confira com atenção 
seus extratos bancários e também o 
descritivo das faturas dos cartões 
de crédito.

Coloque seus gastos no 
papel. Adquira o hábito de 
planilhar suas receitas e 

despesas. Procure no site do GGBS 
(www.gr.unicamp.br/ggbs) o ar-
quivo de uma planilha que poderá 
ser uma ferramenta extremamente 
benéfica para seu orçamento pes-
soal e familiar.

Sem planejamento com to-
da antecedência possível 
não há solução. Verifique 

sua receita (o que vai entrar de 
salários, renda adicional etc.), sen-
do bastante conservador. Não 
conte com algo que esteja ainda 
como possibilidade. Seja prudente 
com as despesas, não omita nada.

Relacione os gastos nor-
mais e aqueles típicos de 
fim e início de ano, como 

despesas com viagens,  IPTU, IPVA, 
matrícula e material escolar, para 
saber quanto ( e se) poderá gastar.

Só contraia dívidas se fo-
rem para resultar em au-
mento do seu patrimônio 

Crédito consignado requer toda  atenção
1

2

3

4

5

6

Dicas
Crédito consignado em folha é uma modalidade recente no Brasil 
(2003), em termos de grande escala. Esta averbação em folha 
funciona como garantia para os bancos que, assim adotam taxas 
mais baixas que as alternativas de crédito pessoal. No caso da 
Unicamp, as linhas de consignado são gerenciadas pelo GGBS e as 
taxas são, quase sempre, ainda menores que seus similares. Mas 
devido a recente crise econômica as taxas subiram muito no último 
trimestre, dificultando sobremaneira a migração de dívidas para 
taxas menores. Estamos insistindo junto aos bancos parceiros, vi-
sando redução de taxas. É preciso cautela. Confira estas dicas:

Evite o crédito consigna-
do apenas como rolagem 
de dívidas. 

É preferível você tentar uma ne-
gociação com o banco credor e 
equacionar sua dívida de outra 
forma. Outras dicas já foram 
informadas na página anterior 
deste  informativo.

pessoal (quitação ou reforma de 
imóvel, quitação de um bem, etc.), 
ou para investimento na sua edu-
cação ou na educação dos seus 
dependentes. Ainda assim, verifi-
que com a máxima atenção as 
taxas de juro contratadas bem 
como todas as demais condições 
que irão lhe comprometer. Leia 
com rigor os contratos.

Evite empréstimos. Se for 
de fato necessário, so-
mente 30%, no máximo,  

dos seus rendimentos devem estar 
comprometidos com emprés-
timos. Verifique que há sempre 
outras necessidades absolu-
tamente prioritárias, alimentação, 
saúde, educação, moradia e que 
a sua renda individual e familiar 
deverão ter aporte para tais des-
pesas obrigatórias.

Antes de efetivar um em-
préstimo, avalie se não é 
possível você ou alguém 

que participe da sua composição 
e renda familiar prestarem alguma 
atividade profissional comple-
mentar que gere renda, 
evitando con-
trair dívidas; 
Verifique ain-
da se não é o 
caso de dispor 
de um bem 
para venda e 
com o  d i -
nheiro obtido, 
z e r a r  u m a  
d í v i d a .  A  
dívida é sem-
pre  o  ma l  
maior a ser 
superado.

Busque sempre o 
menor preço à vista, 
negocie,  não tenha 
vergonha de pechinchar,  

e lembre-se de que as lojas quase 
sempre têm margens para 
negociar valores. Evite parcela-

mentos, principalmente os longos 
que tem taxas mais altas e resultam 
em gasto muito maior ao longo do 
tempo.

Fuja do cheque especial e 
cuidado com o uso dos 
cartões de crédito rotativo. 

Essas modalidades de crédito  pos-
suem as maiores taxas do mercado 
financeiro. No site do Banco 
Central você encontra informações 
sobre todas as taxas. Fizemos uma 
consulta na semana encerrada em 
6 de fevereiro, e encontramos 
grande variação nas taxas do 
cheque especial (de 1,81% até 
10,13%). 

BANCO CENTRAL 
www.bcb.gov.br 
Telefone 0800 979 2345
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Opte, se for utilizar o 
consignado,  sempre 
pela menor taxa dentro 

d o  m e n o r  p r a z o .  N ã o  
comprometa seu salário por 
períodos longos. 

ATENÇÃO
Consignar significa, na prática, 
fazer a antecipação de uma renda 
futura (seu salário), para consumir 
no presente ou para liquidar uma 
dívida de maior ônus. Mas isso, se 
não observadas com atenção as 
recomendações básicas, pode 
significar o comprometimento da 
estabilidade financeira num hori-
zonte próximo. Muitos são os 
casos de pessoas que entram no 
crédito consignado para quitar, 
por exemplo, o cheque especial. 
Porém, como não há um plane-
jamento orçamentário adequado 
e a renda disponível passa a ser 
menor em virtude do desconto 
mensal da prestação do crédito 
consignado, imediatamente o 
ciclo de endividamento se reinicia. 
Portanto, insistimos que tais ques-
tões requerem bastante atenção. 
Por orientação do Conselho do 
GGBS, disponibilizaremos, a par-
tir de março, como em anos 
anteriores, diversos espaços de 
orientação financeira, atualizando 
o PPO – Programa de Plane-
jamento Orçamentário.

Se você tem dificuldade 
em manter seu 

orçamento pessoal ou 
familiar em dia, entre em 

contato com o Serviço 
Social do GGBS e 

participe do Programa de 
Planejamento 

Orçamentário.

Utilize consignado para  
quitar um imóvel ou o 
valor de um bem pa-

trimonial adquirido, após feitas 
as contas e verificado se de fato 
há  vantagens.

Nunca troque dívida com 
taxa menor por outra de 
taxa maior. Seu prejuízo a 
médio e longo prazo será 

grande.

Compare todas as taxas, 
não aceite cobrança de 
taxa de cadastro, prática 

proibida pelo Banco Central, e 
nem o condicionamento da 
realização do crédito a um outro 
produto financeiro que não seja 
do seu interesse. 

Não aceite abordagens 
inadequadas da parte de 
representantes de ne-

nhum banco parceiro. Em caso 
de dúvida entre em contato com 
o GGBS e faça seu registro: 
ggbs@reitoria.unicamp.br 

Na página do GGBS há 
um simulador de crédito 
e as taxas informadas 
pelos parceiros estão 

sempre atualizadas. Consulte 
também o site do Banco Central
(www.bcb.gov.br).

b g
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f

PPO – Programa de 
Planejamento Orçamentário
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Você não alcançará equilíbrio financeiro se não aprender a se organizar dentro da sua renda individual ou familiar.
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anteriores, diversos espaços de 
orientação financeira, atualizando 
o PPO – Programa de Plane-
jamento Orçamentário.

Se você tem dificuldade 
em manter seu 

orçamento pessoal ou 
familiar em dia, entre em 

contato com o Serviço 
Social do GGBS e 

participe do Programa de 
Planejamento 

Orçamentário.

Utilize consignado para  
quitar um imóvel ou o 
valor de um bem pa-

trimonial adquirido, após feitas 
as contas e verificado se de fato 
há  vantagens.

Nunca troque dívida com 
taxa menor por outra de 
taxa maior. Seu prejuízo a 
médio e longo prazo será 

grande.

Compare todas as taxas, 
não aceite cobrança de 
taxa de cadastro, prática 

proibida pelo Banco Central, e 
nem o condicionamento da 
realização do crédito a um outro 
produto financeiro que não seja 
do seu interesse. 

Não aceite abordagens 
inadequadas da parte de 
representantes de ne-

nhum banco parceiro. Em caso 
de dúvida entre em contato com 
o GGBS e faça seu registro: 
ggbs@reitoria.unicamp.br 

Na página do GGBS há 
um simulador de crédito 
e as taxas informadas 
pelos parceiros estão 

sempre atualizadas. Consulte 
também o site do Banco Central
(www.bcb.gov.br).

b g

c

d

e

f

PPO – Programa de 
Planejamento Orçamentário
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Finanças organizadas, fator de qualidade de vida

4

ProSeres mantém parceria com escolas de 
ensino infantil, fundamental e técnico.

Além das parcerias com instituições de 
ensino superior, o Programa de Apoio 
Institucional ao Servidor Estudante - 
ProSeres, mantém parceria com diversas 
escolas de ensino infantil, médio, profis-
sionalizante, entre outras. Todas oferecem 
benefícios através da parceria.  Confira: (2009, oportunidade de buscar ou consolidar seu equilíbrio financeiro)

Faz parte do elenco de ações 
do GGBS disponibilizar ferramen-
tas de orientação e de disciplina 
financeira, como cursos, palestras 
e outras estratégias que vêm sen-
do adotadas. No início do ano 
está aberta a necessidade, muitas 
vezes adiada, de se investir nisso, 
entendendo-o como um fator de-
terminante na qualidade de vida 
pessoal, familiar e, consequen-
temente profissional. Neste ano, 
em parceria com o Instituto Akatu, 
desenvolveremos diversas ações 
educacionais e de orientação,  
focadas para o chamado "Consu-
mo Consciente". Confira nas pró-
ximas páginas, uma compilação 
das várias orientações repassadas 
nas diversas ações desenvolvidas 
pelo GGBS. Faça sua análise e 
adote, já no início do ano, medi-
das que certamente lhe trarão di-
versos benefícios.

Período da manhã:

Palestra: Organize sua vida financeira
Horário: 10 às 12 horas - Auditório da DGA

Palestrante: Prof. Samuel Marques
Graduado e pós-graduado em Direito e Teologia, desenvolve ações de consultoria e treinamento 
na área de finanças pessoais para empresas. Atua também como consultor associado do IDORT e 
no Sebrae-SP como facilitador e palestrante na área de direito da empresa. São de sua autoria a 
série de livros "A menina que calculava" e  os DVDs de treinamento empresarial "Organize sua vida 
financeira" e Dívidas?". É pioneiro na implantação de programas de educação financeira em 
empresas com múltiplas abordagens: palestras, cursos, grupos de terapia do dinheiro, consultoria 
personalizada, teatro, workshop infantil e adolescente.

Período da tarde

Workshop Gerencial: Estratégias corporativas na superação do 

endividamento, com convidados da Volvo, Justiça Federal e Busscar
Horário: 14h30 - Auditório da DGA

Participantes:

Rubens Cieslask
Analista de RH responsável pelo programa de
 Educação Financeira da montadora Volvo do Brasil,
 em Curitiba-PR

Catia Regina Brach
Graduada em Comércio Exterior, MBA, 
Executivo em finanças pela Univille/ISPG. 
Responsável pela área comercial de peças 
de reposição mercado interno e externo 
e multiplicadora do treinamento de
finanças pessoais na Busscar.

Adriana Ferreira Lima
Diretora do Núcleo de Recursos 
Humanos da Justiça Federal 
de Primeiro Grau em 
São Paulo.

"

17 de fevereiro

(terça-feira)

Auditório da DGA

Inscrições abertas

no site do GGBS

www.gr.unicamp.br/ggbs

Participe!Participe!

Iniciando a edição 2009 de ações 
de Orientação Financeira Pessoal e 
Familiar, o GGBS convida todos os 
interessados para as atividades que 
irão ser realizadas no dia 17 de 
fevereiro. Confira:

ENSINO INFANTIL

CENTRO INFANTIL CONVIVER E CRESCER
15% de desconto nas mensalidades / isenção da 
primeira matrícula / as refeições estão inclusas nas 
diárias. Rua Henrique Osvald, 300 - Jd. Tarcília - 
Campinas - SP. Telefone: (19)3256-6622

COLÉGIO INTERAÇÃO
Isenção da primeira matrícula / Desconto de 20% 
nas mensalidades. Rua dos Cravos, 113 - 
Chácara Primavera - Campinas. Telefone: (19) 
3296-1077

CURSO E COLÉGIO INTEGRAL 
Desconto de 10% em todos os cursos oferecidos 
em Campinas. Av Julio de Mesquita, 687 - 
Cambui - Campinas . Telefone: (19)3794-4444

ESCOLA DE EDUCAÇÃO INFANTIL GIRASSOL
50% de desconto na matrícula 5% de desconto nas 
mensalidades. Rua das Hortencias, 281 - Cam-
pinas. Telefone: (19) 3256-9257

ESCOLA INFANTIL RECANTO DA ALEGRIA
Desconto de 30% na matrícula / 5% na mesali-
dade para pagamento até data de vencimento. 
Rua Angelo Vicentim, 182 - Barão Geraldo - 
Campinas. Telefone: (19)3289-0391 

ENSINO MÉDIO

COLÉGIO EDUCAP
Desconto de 7% nas mensalidades. Av. Imperatriz 
Leopoldina, 357 - Vila Nova - Campinas - SP 
Fone/Fax: (19) 3242-5246 

COLÉGIO DOMINIUS
Desconto de 15%  nas mensalidades - Rua Martins 
Jones , 31 - Campinas-SP Telefone: (19) 3208-
0969

COLÉGIO FRANCISCANO AVE MARIA
Desconto de 15% nas mensalidades
Rua Barão de Jaguara, 190 - Bosque - Campinas - 
SP - Fone/Fax: (19) 2136.9933 

COLÉGIO INTERAÇÃO
20% nas mensalidades e isenção de 

matrícula. Rua dos Cravos, 113, Chácara 
Primavera - Campinas. Fone: (19) 3296-5740 

COLÉGIO JULIO CHEVALIER
15% nas mensalidades. Rua Dr. Sales 

de Oliveira, 2000 - Vila Industrial - Campinas - SP 
- Fone: (19) 3272-4502 / 3272- 4661 

COLÉGIO NAUTAS 
Desconto de 10% nas mensalidades / Desconto  
na matrícula para o ano letivo de 2009 / Desconto 
progressivo para os irmãos. Av. Padre Almeida 
Garret, 1700 - Parque Taquaral - Campinas - SP . 
Fone: (19) 3241-9388

Desconto de 

Desconto de 

COLÉGIO PAES JUNIOR
Desconto de 50% na matrícula e 20% nas 
mensalidades. Av Armando S. de Oliveira , 466 - 
Taquaral - Campinas. Telefone: (19) 3252-5297

COLÉGIO PROGRESSO (Metrocamp)
5% de desconto + 10% na pontualidade 

CURSO E COLÉGIO INTEGRAL 
Desconto de 10% em todos os cursos oferecidos 
em Campinas. Av Julio de Mesquita, 687 - 
Cambui - Campinas. Telefone: (19)3794-4444

ESCOLA ALETHEIA
50% na matricula* e 15% nas mensalidades (* 
grupo mínimo de 10 alunos). Rua Camargo 
Paes, 344 - Guanabara - Campinas. Fone: (19) 
3241-9397 

ESCOLA ÁPICE (Pré Vestibular e Ensino Médio) 
20% de desconto. Rua Maria Nassif Mokarzel, 
113 - Br. Geraldo - Campinas - Telefone (19) 
3289-5031

LICEU SALESIANO
De 01 a 30 alunos = 10% de desconto
De 31 a 70 alunos = 15% de desconto
Rua Baronesa Geraldo de Rezende, 330 - 
Guanabara - Campinas. Fone (19)3744-6800

ENSINO PROFISSIONALIZANTE

CENTRO DE ESTUDOS GLOBAL 
Desconto de 16% para funcionários nos cursos 
Técnico de Enfermagem e Técnico de Radiologia
Desconto de 5% para os dependentes. Rua Gal. 
Osório, 790 –  Fone: 3234-6512  - Campinas 

COLÉGIO ARQUIMEDES 
10% a 50%  nos cursos técnicos (extensivo aos 
dependentes). Rua Bernardino de Campos, 503 
- Fone (19) 2137-7000 - Campinas - SP 

COLÉGIO SHALON 
Desconto 16% para funcionários nos cursos 
técnicos: Enfermagem/Radiologia. Cursos 
técnicos profissionalizantes - área saúde. Rua 
Antônio Carlos Neves, 149 – Campos Elíseos - 
Fone: (19) 3269 – 4400 - Campinas - SP 

COLÉGIO TÉCNICO EDUCACIONAL VISÃO 
Desconto de 16% nos cursos técnicos: Enferma-
gem/Radiologia. Rua Dr Tomaz Alves, 10 - Fone 
(19) 3232-6556- Campinas-SP 

SENAC 
Desconto de 10% nos cursos de qualificação 
profissional e técnicos. 20%  nos cursos livres, de 
extensão Universitária, de pós-graduação Lato 
Sensu e Eventos (workshops, congressos, feiras, 
palestras, seminários). Extensivo aos depen-
dentes até 24 anos e cônjuges. Rua Sacramento, 
490 - Centro- Campinas. Fone (19) 2117-0600.

Atenção ingressantes em instituições de ensino 
superior: estão abertas as inscrições (novas e 
recadastramento) para 2009. Acesse o site do 
GGBS e faça sua inscrição.
Confira mais informações sobre o ProSeres e 
outras parcerias (escolas de idiomas, cursinhos 
pré-vestibular) no site do GGBS
www.gr.unicamp.br/ggbs

Notas
Equipe Labex/GGBS-Unicamp é 
destaque em revista

A equipe Labex, que desenvolve 
um trabalho em parceria com o 
GGBS reconhecido pela Univer-
sidade foi destaque na edição de 
janeiro de 2009 de uma das prin-
cipais publicações sobre corrida, 
a "Revista O2". Na matéria, publi-
cada na coluna "Por isso nós 
corremos", foi retratado sobre o 
trabalho do grupo de funcio-
nários-atletas que aliam ciência 
(teoria) e treinamento à prática do 
esporte. Acesse o endereço: 

http://sistemas.rei.unicamp.br/ggbs/pdf/labex.pdf e 
confira a matéria, na íntegra.

Reforma Ortográfica
Para facilitar a compreensão do 
novo Acordo Ortográfico da Lín-
gua Portuguesa, a DGRH prepa-
rou um Guia Prático Online com 
as principais alterações. 
O Guia pode ser acessado no site 
da DGRH, menu lateral, opção - 
MAIS SITES / REFORMA ORTO-
GRÁFICA, ou diretamente em:   
www.dgrh.unicamp.br/reformaortografica

No site do GGBS você poderá 
participar de uma enquete sobre o 
tema e também baixar o Guia 
Prático da Nova Ortografia ( for-
mato pdf.) www.gr.unicamp.br/ggbs

Participe do nosso informativo 
O GGBS abre espaço para que 
você indique uma leitura, um 
passeio ou um filme, por exemplo, 
que você achou interessante e 
recomenda.
Envie uma mensagem para 
ggbs@reitoria.unicamp.br, na 
medida do possível vamos divul-
gar sua dica, tanto em nossos 
informativos como também no 
site do GGBS. 
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