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Parceria com SESC e SESI contempla 2.500
funcionários/dependentes da Universidade

Confira nesta 
Edição:

Campanha do
Agasalho 2009

A edição de maio/2009 (nº05) do Jornal do GGBS já 

está circulando pelo campus. A publicação tem como des-

taques as matérias sobre a posse de Fernando Costa, eleito 

reitor da Unicamp para o quadriênio 2009-2013; os 22 

anos da participação dos funcionários no Consu, órgão 

máximo de deliberação da Universidade, com resgate 

histórico e depoimentos dos representantes titulares e 

suplentes atuais; a participação do GGBS entre os 

finalistas da 5ª edição do Prêmio Mario Covas de 

Gestão Pública e os preparativos para o III Simtec. 

Também foi divulgado no Jornal a iniciativa do 

Instituto de Artes (IA), que premiou os funcionários 

de destaque da unidade em 2008; uma entre-

vista pingue-pongue com o consultor Samuel 

Marques que aborda a temática Planejamento 

Financeiro e o trabalho musical desenvolvido 

por uma enfermeira do HC.

Uma das novidades da edição foi o 

início da coluna 'Recomendo' com dicas 

culturais feitas por funcionários da Univer-

sidade sobre livros, filmes e viagens. Os 

colaboradores que quiserem participar 

deste espaço podem enviar sugestões 

para o e-mail ggbs@reitoria.unicamp.br, 

escrevendo no assunto “Dica para o 

jornal GGBS”. 

Já está

circulando

Confira!

Parceria SESC/Unicamp está em 
fase de renovação
A parceria entre o SESC e a Unicamp, que 
dá acesso para funcionários e docentes ao 
custo de Matrícula de Interesse Social – 

Associe-se  ao SESI
As adesões podem ser feitas 
diretamente na secretaria 
do SESI-Amoreiras
Av. das Amoreiras, 
450, Parque Itália 
- Campinas - fone 
3772-4168.
Para se cadastrar, 
basta apresentar có-
pia do RG e uma foto 3x4 (inclusi-
ve dos dependentes). O valor da mensali-
dade é de R$ 20,00 no plano individual e 
de R$ 35,00 no plano familiar (que pode 
ser usado pelo funcionário, cônjuge e 
filhos menores de 18 anos). Maiores de 60 
anos não pagam mensalidade. A parceria 
com o SESI permite desconto em folha.
Mais informações podem ser obtidas pelo 
telefone (19) 3772-4168 ou pelo email: 
sucamp1@sesisp.ogr.br.

Qualidade de vida, por meio de lazer e 
cultura, é um dos benefícios que o con-
vênio de parceria do GGBS com o SESC  e 
o SESI vem oferecendo desde 2008 há 
cerca de 2.500 funcionários da Unicamp e 
seus dependentes. 

Quem adere ao benefício, tem acesso 
a diversos serviços e programas oferecidos 
pelos parceiros a um custo diferenciado.

Entre as atividades disponibilizadas pe-
lo SESC estão os programas e as ações de 
desenvolvimento físico-esportivo; espetá-
culos culturais, o uso de quadras desco-
bertas e cobertas, campo de futebol soci-
ety, acesso ao centro de Férias de Bertioga, 
aos centros campestres e refeições em di-
versas unidades do interior e da capital.

No SESI, desde firmada, a parceria am-
pliou o número de atividades conjuntas 
desenvolvidas com o GGBS e permitiu que 
funcionários, docentes e seus familiares 
desfrutassem dos benefícios oferecidos em 

todas as unidades do Estado. 
A carteira de associado do Sesi per-

mite a utilização das piscinas, quadras e 
quiosques de qualquer unidade do esta-
do, sem qualquer custo adicional. Aque-
les que aderem ao convênio também são 
contemplados com cursos de costura e 
moda, artesanato e culinária, educação 
ambiental, etc. que é aberta para toda a 
comunidade.

As aulas de ginástica, como condicio-
namento físico, escolinha de futsal, alon-
gamento/hidro, voleibol e ginástica para 
3ª idade, jump, musculação, ballet e jazz 
podem ser feitas mediante pagamento de 
uma taxa simbólica. Apenas a escola do 
SESI não faz parte do convênio.

A consolidação das parcerias cola-
boram para a melhora da qualidade de 
vida do funcionário e fazem parte do 
cumprimento das ações previstas no 
planejamento estratégico da Unicamp.

MIS, com condições diferenciadas em 
relação ao custo normal para os não-
comerciários, está em fase de renovação. 
As atuais carteiras de associados via 
parceria Unicamp estão com validade de 
01 (um) ano a contar da data da adesão. 
É importante observar a data de validade 
da sua carteira e, se a mesma estiver 
vencida, aguardar informações que se-
rão divulgadas no site ou nos Infor-
mativos, sobre a data em que poderá ser 
feita a renovação.

SESI

Os Postos de Arrecadação estão localiza-
dos no saguão de entrada das seguintes 
unidades:
   Biblioteca Central

   Caism 
   DGA        

 

   Restaurante Universitário
     FCM     

NEPO
   DGRH

A Campanha do Agasalho é uma 
iniciativa do Fundo de Solidariedade e 
Desenvolvimento Social e Cultural de 
São Paulo. Desde 2008, a Unicamp, 
através do GGBS, tornou-se parceira 
nesta ação. A arrecadação teve início 
no dia 20/05 e se encerra em 10/07. 

Unicamp recebe 

Programa Ação 

Global em agosto ..........

Eventos ..............................

Dia do Desafio é

realizado no Campus ...

Parceria GGBS,

Sesi e Sesc  ......................

02

02

03

04

Inscrições abertas para Oficina de 
Redação para filhos de funcionários
O GGBS reabre as inscrições para as 
Oficinas de Redação, dirigidas para 
filhos de funcionários e docentes. Há 
uma turma garantida e considerando 
a procura podemos agendar outras.
Inscreva-se pelo e-mail:
ggbs@reitoria.unicamp.br ou pelo ra-
mal 14854, com Priscila ou Walkiria.

Integração de ex-patrulheiros, 
guardinhas ou mensageiros

Você que um dia, ainda menor de 
idade, foi patrulheiro, guardinha ou 
mensageiro, permaneceu na Uni-
camp, estudou, fez aqui sua carreira 
profissional, entre em contato com o 
GGBS, pelo ramal 18065 ou pelo e-
mail: ggbs@reitoria.unicamp.br. O 
objetivo é reunir estes profissionais, 
compartilhar as histórias, que certa-
mente são motivo de orgulho, e deixar 
marcas na trajetória desta importante 
instituição. Para isso precisamos saber 
quantas pessoas são e onde estão. 
Faça contato. Em breve será realizado 
um encontro de profissão e de vida.

Oportunidade gratuita para ensino 
fundamental e médio noturno

A E.E. Adalberto Prado e Silva, próxi-
ma à Unicamp, está com período de 
matrículas abertas para supletivo de 
ensino fundamental e médio. Há pos-
sibilidade de você, seus amigos e 
familiares, concluírem ainda em 2009 
um dos dois níveis de ensino. 
Informe-se pelos telefones 3208-
3668 ou 3208-0455 

GGBS irá realizar palestra sobre 
qualidade de vida

O Grupo Gestor está agendando uma 
palestra sobre qualidade de vida, dia 
03/06, no auditório da AFPU, com a 
participação da professora Denise Vaz 
de Macedo, do Labex. Acompanhe 
pelo site do GGBS a divulgação das 
informações completas.

A WR English School, novo convênio do GGBS em Limeira, vai sortear 
uma bolsa de estudo para funcionários/docentes, que poderá ser 
repassada para um dependente direto. 
Os interessados devem se inscrever no site www.gr.unicamp.br/ggbs. 
O sorteio acontece no dia 08/06, às 11horas.

Inscrições para bolsa de estudo encerram dia 05/06
A  WR English School oferece benefícios 

exclusivos através da parceria. Consulte. (Rua 
Farmacêutico Jacob Fanelli, 280 - Vila Jacon – 
Limeira/SP - telefone  (19) 3442-8943 / e-
mail wrenglishschool@uol.com.br)
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2º Dia do Desafio acontece na quarta, 27/05Eventos têm apoio do GGBS

No dia 20/05, o Hospital 
das Clínicas (HC) recebeu, 
para ministrar a palestra 
“Superando Limites”, o con-
sultor organizacional Rogé-
rio Carlino. O evento, rea-
lizado no Anfiteatro do HC, 
foi uma iniciativa do Grupo 
de Trabalho da Humaniza-
ção (GTH) do Hospital, em 
parceria com a Superinten-
dência do HC, o Nuvoch 
(Núcleo de Voluntários) e recebeu o 
apoio do GGBS.

A palestra desenvolveu e apri-
morou as potencialidades humanas. 
Segundo Rogério Carlino, a intenção 
é motivar e mobilizar as pessoas à 
diagnosticar, planejar, conduzir e 
transformar suas vidas e carreiras, 

No dia 08 de junho, às 15h, a 
peça infantil 'Água Preciosa', com 
direção da Profª de Artes Cênicas do 
SESI-Amoreiras, Inês Vianna, será a-
presentada para os alunos do Prode-
cad. O evento acontece para come-
morar o 'Dia Mundial do Meio Am-
biente', celebrado em 05/06.

O enredo se concentra em três 
contadoras de histórias que fazem 
uma viagem pelo rio de barco e des-
cendo o rio, elas vão cantando can-
ções tradicionais. A noite chega, elas 
acendem uma fogueira para espantar 
os bichos e descobrem que o rio está 
cheio de lixo. Motivadas pela desco-
berta começam a contar as suas his-
tórias.

O objetivo da peça é levar as 

Parceria GGBS/SESI apresenta peça 
de teatro às crianças do Prodecad

Parceria Sesc, FEF e GGBS traz à Unicamp evento de combate ao sedentarismo 
e incentivo à prática de esportes, realizado em todo o mundo

crianças à reflexão de forma lúdica, 
mostrando que a água é um bem pre-
cioso e deve ser preservado. O espetá-
culo faz parte da Campanha SESI-SP: 
Água é vida: cuide desse bem, e tem 
duração de 30 minutos.

Palestra "Superando Limites" lota
anfiteatro do Hospital das Clínicas

produzindo resultados.
Para entreter o público, o pales-

trante abordou temas como lideran-
ça, empreendedorismo, inteligência 
emocional, social e racional, trabalho 
em equipe, o poder do pensamento 
positivo, o valor do trabalho e do pro-
fissionalismo, entusiasmo e compro-
metimento.

Em agosto, 

na Unicamp

Aguarde!

Evento acontece

dia 22/08 e oferece 
atividades e serviços 
para a comunidade

 
Integração e cidadania. Essas 

são as palavras-chaves do 'Ação 
Global', iniciativa do SESI e da Re-
de Globo que oferece serviços re-
levantes e gratuitos à população. 

O evento, realizado há 15 a-
nos, estará acontecendo no cam-
pus da Universidade, com o apoio 
do GGBS, no mês de agosto. A 
ação ocorre num mesmo dia em 
todos os estados brasileiros, com 
atendimento nas áreas de saúde, 
cidadania, educação, cultura, es-
porte e lazer.

Em 2008, a iniciativa realizou 
2,4 milhões de atendimentos em 
todo o país e as ações regionais 
mais de 1,6 milhão.

A criação de uma rede única, 
formada por parceiros do poder 
público, ONGs, voluntários, pe-
quenas, médias e grandes empre-
sas, além do SESI e da Rede Glo-
bo, permite a oferta de mais de 40 
serviços ao público, da emissão 
de documentos à orientação jurí-
dica em diversas áreas.

Acontece

Acontece

Aconteceu

"Arte na Praça" com oficinas 
culturais acontece dia 04 de junho

Retomando o elenco de atividades de 
2009, o ‘Arte na Praça’ irá realizar no 
próximo dia 04/06, às 12h30, na 
Praça da Paz, uma apresentação com 
as oficinas culturais do GGBS de 
dança de salão – aula aberta com a 
participação da platéia – e de canto 
coral. Participe!

A Faculdade de Educação Física e o 
GGBS, em parceria com o Serviço 
Social do Comércio (SESC), através da 
Prefeitura Municipal de Campinas,  rea-
liza no dia 27/05, a segunda  edição do 
Dia do Desafio na Unicamp. 

O Dia D, como é conhecido, irá 
acontecer em diferentes pontos da Uni-
versidade (confira programação com-
pleta no quadro abaixo) e busca incen-
tivar cidades dos cinco continentes a 
promover a prática de atividades físicas 
diárias. 

“Nossas expectativas são as me-
lhores possíveis. O ano passado nós 
tivemos uma ótima participação com 
inúmeras atividades acontecendo aqui 
na FEF”, afirma o coordenador de ex-
tensão da Faculdade de Educação Físi-
ca, Ademir de Marco. Ele acrescenta 
que o evento promove a reflexão. “É 
uma oportunidade para nos movimen-
tarmos e ao mesmo tempo refletirmos 
sobre nossa qualidade de vida”, afirma.

Desenvolver a conscientização dos 
cidadãos de que levar uma vida saudá-
vel está relacionado à saúde física e 
mental, também é um dos objetivos do 
dia.

O sentido de “desafio” está ligado à 
transmissão de uma mensagem de coo-
peração, solidariedade e comunhão, 
que está relacionado à principal meta 
do evento: desenvolver as comunida-
des, deixando-lhes como aprendizado o 
exercício do trabalho conjunto, da inte-
gração dos indivíduos, unindo as dife-
renças e pluralidades na busca da saú-
de plena de toda sociedade.

Paulo César Montagner, diretor da 
FEF, ressalta que a ação do 'Dia do 
Desafio' é uma extensão da relação ins-
titucional da parceria entre SESC e FEF. 
“Mais recentemente o GGBS também 
vem desenvolvendo ações institucionais 
junto ao SESC e com isso, ampliamos as 
ações em parceria com as três insti-
tuições, o que aumentou as possibi-
lidades de atuação”. De acordo com o 
diretor, a expectativa é que a parceria a 
três, possibilite a ampliação de novas 
ações e o oferecimento de mais serviços 
qualificados.

No Dia do Desafio 2009, Campinas 
enfrenta a cidade mexicana de Mon-
terrey, capital do Estado de Novo Leão. 

Este ano 22 países estão envolvidos no 
evento e 3675 cidades foram inscritas. 
Em 2008, quase 60 milhões de pes-
soas em todo o mundo participaram. 
Além da Unicamp, as atividades tam-
bém irão acontecer em vários pontos 
da cidade.

Em 2008, atletas prestigiaram o 
evento na Universidade

Na edição do 'Dia D' do ano passa-
do, a ex-ginasta Luísa Parente e o cor-
redor Wanderlei Cordeiro estiveram 
presentes para prestigiar a iniciativa. 

As atividades oferecidas foram: cir-
cuitos de ginástica e circo, condiciona-
mento físico, alongamento, atividades 
localizadas e calistenia (espécie de gi-
nástica rítmica, sem uso de aparelhos, 
para dar beleza, força e vigor ao cor-
po).

Sobre o Dia do Desafio

O Dia do Desafio é realizado anual-
mente, sempre na última quarta-feira 
do mês de maio. Criado no Canadá, 
o projeto propõe que as pessoas in-
terrompam suas atividades rotineiras 
e pratiquem, durante 15 minutos 
consecutivos, qualquer tipo de ati-
vidade física. Nesse dia, cidades do 
mesmo porte estabelecem uma sau-
dável competição para tentar mobi-
lizar a maior porcentagem de pes-
soas, em relação ao número oficial 
de habitantes, para praticar esportes. 
Essa competição é apenas um estí-
mulo à participação e os grandes 
vencedores são os cidadãos que, 
além do corpo, exercitam a integra-
ção social, a criatividade, a liderança 
e o espírito comunitário.

Programação do Dia do Desafio no Campus

8:30 – 16:00: Tenda do SESC no HC (Entrada F03) - avaliação física 
funcional, IMC, relação cintura-quadril, teste de flexibilidade, mini-aula de 
yoga, tai chi chuan e alongamento.

9:00: Pátio em frente ao prédio da DGRH – ginástica laboral, dinâmica e 
dança de salão

9:30: Praça das Bandeiras em frente ao prédio da DGA – ginástica laboral, 
dinâmica e dança de salão

10:00: Praça Milton Santos - ginástica laboral, dinâmica e dança de salão

Detalhe da participação da ex-ginasta olímpica Luiza Parente, no Dia do Desafio realizado no ano passado 
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mento físico, alongamento, atividades 
localizadas e calistenia (espécie de gi-
nástica rítmica, sem uso de aparelhos, 
para dar beleza, força e vigor ao cor-
po).

Sobre o Dia do Desafio

O Dia do Desafio é realizado anual-
mente, sempre na última quarta-feira 
do mês de maio. Criado no Canadá, 
o projeto propõe que as pessoas in-
terrompam suas atividades rotineiras 
e pratiquem, durante 15 minutos 
consecutivos, qualquer tipo de ati-
vidade física. Nesse dia, cidades do 
mesmo porte estabelecem uma sau-
dável competição para tentar mobi-
lizar a maior porcentagem de pes-
soas, em relação ao número oficial 
de habitantes, para praticar esportes. 
Essa competição é apenas um estí-
mulo à participação e os grandes 
vencedores são os cidadãos que, 
além do corpo, exercitam a integra-
ção social, a criatividade, a liderança 
e o espírito comunitário.

Programação do Dia do Desafio no Campus

8:30 – 16:00: Tenda do SESC no HC (Entrada F03) - avaliação física 
funcional, IMC, relação cintura-quadril, teste de flexibilidade, mini-aula de 
yoga, tai chi chuan e alongamento.

9:00: Pátio em frente ao prédio da DGRH – ginástica laboral, dinâmica e 
dança de salão

9:30: Praça das Bandeiras em frente ao prédio da DGA – ginástica laboral, 
dinâmica e dança de salão

10:00: Praça Milton Santos - ginástica laboral, dinâmica e dança de salão

Detalhe da participação da ex-ginasta olímpica Luiza Parente, no Dia do Desafio realizado no ano passado 
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Parceria com SESC e SESI contempla 2.500
funcionários/dependentes da Universidade

Confira nesta 
Edição:

Campanha do
Agasalho 2009

A edição de maio/2009 (nº05) do Jornal do GGBS já 

está circulando pelo campus. A publicação tem como des-

taques as matérias sobre a posse de Fernando Costa, eleito 

reitor da Unicamp para o quadriênio 2009-2013; os 22 

anos da participação dos funcionários no Consu, órgão 

máximo de deliberação da Universidade, com resgate 

histórico e depoimentos dos representantes titulares e 

suplentes atuais; a participação do GGBS entre os 

finalistas da 5ª edição do Prêmio Mario Covas de 

Gestão Pública e os preparativos para o III Simtec. 

Também foi divulgado no Jornal a iniciativa do 

Instituto de Artes (IA), que premiou os funcionários 

de destaque da unidade em 2008; uma entre-

vista pingue-pongue com o consultor Samuel 

Marques que aborda a temática Planejamento 

Financeiro e o trabalho musical desenvolvido 

por uma enfermeira do HC.

Uma das novidades da edição foi o 

início da coluna 'Recomendo' com dicas 

culturais feitas por funcionários da Univer-

sidade sobre livros, filmes e viagens. Os 

colaboradores que quiserem participar 

deste espaço podem enviar sugestões 

para o e-mail ggbs@reitoria.unicamp.br, 

escrevendo no assunto “Dica para o 

jornal GGBS”. 

Já está

circulando

Confira!

Parceria SESC/Unicamp está em 
fase de renovação
A parceria entre o SESC e a Unicamp, que 
dá acesso para funcionários e docentes ao 
custo de Matrícula de Interesse Social – 

Associe-se  ao SESI
As adesões podem ser feitas 
diretamente na secretaria 
do SESI-Amoreiras
Av. das Amoreiras, 
450, Parque Itália 
- Campinas - fone 
3772-4168.
Para se cadastrar, 
basta apresentar có-
pia do RG e uma foto 3x4 (inclusi-
ve dos dependentes). O valor da mensali-
dade é de R$ 20,00 no plano individual e 
de R$ 35,00 no plano familiar (que pode 
ser usado pelo funcionário, cônjuge e 
filhos menores de 18 anos). Maiores de 60 
anos não pagam mensalidade. A parceria 
com o SESI permite desconto em folha.
Mais informações podem ser obtidas pelo 
telefone (19) 3772-4168 ou pelo email: 
sucamp1@sesisp.ogr.br.

Qualidade de vida, por meio de lazer e 
cultura, é um dos benefícios que o con-
vênio de parceria do GGBS com o SESC  e 
o SESI vem oferecendo desde 2008 há 
cerca de 2.500 funcionários da Unicamp e 
seus dependentes. 

Quem adere ao benefício, tem acesso 
a diversos serviços e programas oferecidos 
pelos parceiros a um custo diferenciado.

Entre as atividades disponibilizadas pe-
lo SESC estão os programas e as ações de 
desenvolvimento físico-esportivo; espetá-
culos culturais, o uso de quadras desco-
bertas e cobertas, campo de futebol soci-
ety, acesso ao centro de Férias de Bertioga, 
aos centros campestres e refeições em di-
versas unidades do interior e da capital.

No SESI, desde firmada, a parceria am-
pliou o número de atividades conjuntas 
desenvolvidas com o GGBS e permitiu que 
funcionários, docentes e seus familiares 
desfrutassem dos benefícios oferecidos em 

todas as unidades do Estado. 
A carteira de associado do Sesi per-

mite a utilização das piscinas, quadras e 
quiosques de qualquer unidade do esta-
do, sem qualquer custo adicional. Aque-
les que aderem ao convênio também são 
contemplados com cursos de costura e 
moda, artesanato e culinária, educação 
ambiental, etc. que é aberta para toda a 
comunidade.

As aulas de ginástica, como condicio-
namento físico, escolinha de futsal, alon-
gamento/hidro, voleibol e ginástica para 
3ª idade, jump, musculação, ballet e jazz 
podem ser feitas mediante pagamento de 
uma taxa simbólica. Apenas a escola do 
SESI não faz parte do convênio.

A consolidação das parcerias cola-
boram para a melhora da qualidade de 
vida do funcionário e fazem parte do 
cumprimento das ações previstas no 
planejamento estratégico da Unicamp.

MIS, com condições diferenciadas em 
relação ao custo normal para os não-
comerciários, está em fase de renovação. 
As atuais carteiras de associados via 
parceria Unicamp estão com validade de 
01 (um) ano a contar da data da adesão. 
É importante observar a data de validade 
da sua carteira e, se a mesma estiver 
vencida, aguardar informações que se-
rão divulgadas no site ou nos Infor-
mativos, sobre a data em que poderá ser 
feita a renovação.

SESI

Os Postos de Arrecadação estão localiza-
dos no saguão de entrada das seguintes 
unidades:
   Biblioteca Central

   Caism 
   DGA        

 

   Restaurante Universitário
     FCM     

NEPO
   DGRH

A Campanha do Agasalho é uma 
iniciativa do Fundo de Solidariedade e 
Desenvolvimento Social e Cultural de 
São Paulo. Desde 2008, a Unicamp, 
através do GGBS, tornou-se parceira 
nesta ação. A arrecadação teve início 
no dia 20/05 e se encerra em 10/07. 

Unicamp recebe 

Programa Ação 

Global em agosto ..........

Eventos ..............................

Dia do Desafio é

realizado no Campus ...

Parceria GGBS,

Sesi e Sesc  ......................

02

02

03

04

Inscrições abertas para Oficina de 
Redação para filhos de funcionários
O GGBS reabre as inscrições para as 
Oficinas de Redação, dirigidas para 
filhos de funcionários e docentes. Há 
uma turma garantida e considerando 
a procura podemos agendar outras.
Inscreva-se pelo e-mail:
ggbs@reitoria.unicamp.br ou pelo ra-
mal 14854, com Priscila ou Walkiria.

Integração de ex-patrulheiros, 
guardinhas ou mensageiros

Você que um dia, ainda menor de 
idade, foi patrulheiro, guardinha ou 
mensageiro, permaneceu na Uni-
camp, estudou, fez aqui sua carreira 
profissional, entre em contato com o 
GGBS, pelo ramal 18065 ou pelo e-
mail: ggbs@reitoria.unicamp.br. O 
objetivo é reunir estes profissionais, 
compartilhar as histórias, que certa-
mente são motivo de orgulho, e deixar 
marcas na trajetória desta importante 
instituição. Para isso precisamos saber 
quantas pessoas são e onde estão. 
Faça contato. Em breve será realizado 
um encontro de profissão e de vida.

Oportunidade gratuita para ensino 
fundamental e médio noturno

A E.E. Adalberto Prado e Silva, próxi-
ma à Unicamp, está com período de 
matrículas abertas para supletivo de 
ensino fundamental e médio. Há pos-
sibilidade de você, seus amigos e 
familiares, concluírem ainda em 2009 
um dos dois níveis de ensino. 
Informe-se pelos telefones 3208-
3668 ou 3208-0455 

GGBS irá realizar palestra sobre 
qualidade de vida

O Grupo Gestor está agendando uma 
palestra sobre qualidade de vida, dia 
03/06, no auditório da AFPU, com a 
participação da professora Denise Vaz 
de Macedo, do Labex. Acompanhe 
pelo site do GGBS a divulgação das 
informações completas.

A WR English School, novo convênio do GGBS em Limeira, vai sortear 
uma bolsa de estudo para funcionários/docentes, que poderá ser 
repassada para um dependente direto. 
Os interessados devem se inscrever no site www.gr.unicamp.br/ggbs. 
O sorteio acontece no dia 08/06, às 11horas.

Inscrições para bolsa de estudo encerram dia 05/06
A  WR English School oferece benefícios 

exclusivos através da parceria. Consulte. (Rua 
Farmacêutico Jacob Fanelli, 280 - Vila Jacon – 
Limeira/SP - telefone  (19) 3442-8943 / e-
mail wrenglishschool@uol.com.br)
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