
O Grupo Gestor de Benefícios So-
ciais em parceria com a Escola Mestra 
de Ensino Profissionalizante iniciou as 
inscrições para concessão de 50 bolsas 
integrais para o curso “Capacitação 
para o Primeiro Emprego”. Poderão 
participar dependentes legais de fun-
cionários da Unicamp com idade entre 
15 e 20 anos, estudantes ou que con-
cluíram o ensino médio em escolas da 
rede pública ou que possuem bolsa 
100% da rede particular. 

Para participar, os responsáveis 
devem preencher a ficha de inscrição 
até o dia 30 de novembro no site do 
GGBS onde também é possível conferir 
os documentos exigidos e os critérios 
para a concessão das bolsas.

As aulas acontecem de fevereiro a 
maio de 2011 e serão ministradas no 
prédio da Escola Mestra, localizada à 
rua Engenheiro Saturnino de Brito, 335 
– Vila Itapura, em Campinas. Ao todo serão disponíbi-
lizadas 25 vagas para o período da manhã e 25 para o 
período da tarde.

O Programa, que faz parte das ações do PROAF 
(Programa de Autonomia Financeira), é coordenado 

pela área de Serviço Social do GGBS. 
Para Selma Cesário, diretora da área, é 

importante apoiar a estabilidade orça-
mentária através de iniciativas que garan-
tam independência financeira. “O projeto 
foi desenvolvido buscando alternativas 
para o servidor e sua família alcançarem 
seus objetivos por meio da geração de 
renda. A ideia é dar oportunidade aos 
jovens e prepará-los para ingressar no 
mercado de trabalho”, diz Selma.

A estagiária de Serviço Social Geysa 
Almeida ressalta que o PROAF procura 
identificar oportunidades para promover 
a qualidade de vida dos funcionários. 

Para definir a melhor maneira de agir, 
avalia-se o perfil de cada família, suas 
dificuldades e necessidades por meio de 
uma “entrevista social”. “Através da ava-
liação de cada caso podemos oferecer o 
acompanhamento e os cursos adequa-
dos ao longo do ano. Para o Programa 

Primeiro Emprego identificamos esta demanda”, ex-
plica Geysa.

Dúvidas sobre o Programa ou sobre o processo seletivo para a concessão 
das bolsas podem ser esclarecidas pelo e-mail:

.

 servsoc@unicamp.br.
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Entidades Participantes:
Fundação ORSA / Desafio Jovem SHEKINÁH
Instituto dos Cegos de Campinas Trabalhadores – ICCT
NUVOHC / Associação DVA / ANA – Associação Nazarena de Assistência

Associação Beneficente Campineira – ABC SÃO MARCOS
Centro de Estudos e Promoção da Mulher Marginalizada 

Casa de Caridade Cultura João XXIII / Lar Evangélico Alice de Oliveira (idosos)

Realização

6 e 7 de dezembro, das 9 às 16hs, 
na Praça do Ciclo Básico

6 e 7 de dezembro, das 9 às 16hs, 
na Praça do Ciclo Básico

06/12 - Meninos Sapateadores 
07/12 - Bate Lata e Dança de Rua

Apresentação: 12h às 14h

BARRACASBARRACAS

SHOWSSHOWS
Compareça e Prestigie!

www.gr.unicamp.br/ggbs

Programa concede bolsas a filhos de funcionários

I Feira da Solidariedade

As inscrições para o 
processo seletivo para 
concessão das bolsas 

vão até 30 de novembro

Não perca o prazo!
Acesse:

.....

É tempo de sermos mais solidários. O GGBS vê neste momento a 
oportunidade de cooperar com instituições e entidades, com as quais, de 
alguma forma, manteve parceria ao longo do ano, abrindo para elas 
espaço no Campus para que possam disponibilizar produtos, em alguns 
casos de produção própria e artesanal para seu consumo ou para 
presentear. É uma forma de contribuir com entidades que desenvolvem 
ações assistenciais necessárias junto à sociedade campineira.

Artigos confeccionados pelas 
entidades estarão à venda. 

Artesanato, pintura, etc.



Ciclo GGBS de palestras. Participe!

“Com a Corda no 
Pescoço” será ence-
nada no próximo dia 
3 na Casa do Lago, 
pelo Grupo de Teatro 
Corporativo formado 
por funcionários da 
Unicamp. A primeira 
apresentação da peça 
trará cinco atores em 
cena: Cristina Duque, 

 
Jefferson Figueiredo, Luciana Gonçalves, Tiago Biasoli, e 
Djane Souza no apoio técnico. 

Dramática e cômica, a encenação aborda questões 
comuns a muitos funcionários, e fala de assuntos como 
valores e princípios da família. 

Idealizada pela área de Parcerias e Projetos do GGBS, 
a iniciativa conta com a participação do Serviço Social do 
Grupo. O roteiro foi criado pelos integrantes e tem a 
direção do professor Genivaldo Aleixo. 

Para Cristina Duque, que atuará na peça, a iniciativa 
leva o servidor a lidar melhor com questões rotineiras, 
tanto pessoais quanto no trabalho, considerando aspec-
tos como disciplina e companheirismo. “A relação que 
estabelecemos através das oficinas é muito boa. Acredito 
que todos esperam muito pelos dias do encontro”.  
Segundo Cristina, a expectativa de todos é positiva e a 
ansiedade inevitável. “Esperamos fazer uma boa apresen-
tação e conseguir transmitir ao público a mensagem 
principal da peça”, completa.

Iniciado em agosto deste ano, o projeto aproximou os 
participantes por meio de aulas preparatórias de interpre-
tação. Eles praticaram técnicas de dramaturgia, comu-
nicação em público e relaxamento vocal e corporal.

Aparecida Campos,  

Grupo de Teatro Corporativo faz 
primeira apresentação em dezembro

3 de dezembro (sexta-feira), 
às 14h, na sala de cinema 

da Casa do Lago

Compareça e Prestigie!Compareça e Prestigie!

A Unicamp, através do GGBS, mantém parceria com 
essas três importantes instituições.

SENAC – descontos em todos os cursos e também para 
estadia no Hotel Escola SENAC – São Pedro

SESI – Todas as atividades do SESI – Amoreiras, Limeira, 
Piracicaba (e outros) que tenham custo, por exemplo a 
Academia de exercícios físicos. Para funcionários e docen-
tes da Unicamp, o valor é o mesmo cobrado para os 
industriários. Basta apresentar a identidade funcional.

SESC – Funcionários e docentes da Unicamp podem fazer 
parte do corpo de associados do SESC, na condição de 
matrícula de interesse social, que dá direito a custo 
bastante reduzido na anuidade, com acesso gratuito a 
diversas outras atividades e programas  e descontos em 
participação a custo reduzido em programas como o 
Turismo Social, que o SESC disponibiliza o ano todo, além 
de acesso, a custo diferenciado, na baixa temporada, nas 
colônias de férias do SESC, como a de Bertioga.

Informações: para saber mais detalhes, procure o GGBS 
ou ligue nos ramais 15101 ou 12108) 

Parcerias SENAC/SESI/SESC

PROSERES
Programa de Apoio ao Servidor Estudante
As inscrições para 2011 estarão abertas 
a partir de 13 de dezembro.
Atenção: novo sistema foi implantado
e os já inscritos deverão também fazer a 
inscrição. Para mais informações, ligue 
no ramal14854

Dia 30 de 
novembro,
às 13h45, no
Auditório da AFPU

Lançamento do livro digital 
"Tecnologias e mídias interativas
na escola: projeto TIME
consulte em: www.nied.unicamp.br/livrotime

 

" 

Seminário "Tecnologias e mídias 
interativas na escola: o livro digital"

www.gr.unicamp.br/ggbsInscrições abertas no site do GGBS: www.gr.unicamp.br/ggbs

A palestra faz parte das 
atividades de final de ano do 

GGBS, que pretende facilitar aos 
colaboradores uma avaliação 
positiva dos acontecimentos do 
ano, bem como estabelecer um 

planejamento eficaz de seus 
objetivos e metas para 2011

Tenha Coragem de Vencer: 
Planejamento e Metas para 2011

Palestrante: 

Rogério Carlino
Palestrante: 

Rogério Carlino

25/11: CAISM Anfiteatro, às 14h30
26/11: AFPU às 10h, no auditório 
29/11: FOP às 10h, na Sl. Congregação 
29/11: Limeira às 14h, na Sl. PA-7 da FT 
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