
A Unicamp tem 
880 professores 

aposentados, dos 
quais 583 residem 

na cidade Campinas 
e outros 22 em 

municípios a menos 
de 30 km de 

Campinas, com 
idades variando de 

53 a 96 anos.

necessidades e atividades de interesse dos 
docentes aposentados. 

Esse grupo, numa fase posterior, poderia gerar 
subgrupos responsáveis por estimular maior 
integração e solidariedade entre os aposentados 
através da criação de estruturas nas áreas de 

cultura, lazer, saúde e participação 
em projetos sociais e de cidadania.

Esta proposta será apresenta-
da à apreciação da Assembleia 
de Docentes do próximo dia 6; 
por isso consideramos muito im-
portante conhecer sua opinião 
sobre a relevância da iniciativa 
e sobre seu interesse em parti-
cipar deste projeto. Caso decida 
apoiá-lo, também apreciaríamos 
muito a sua participação no gru-
po de trabalho inicial. Aguarda-
mos sua manifestação pelo e-mail 
aposentados@adunicamp.org.br, 
pelo telefone 3521-2472, com 

a Rose, ou pessoalmente na secretaria da 
ADUNICAMP.

De acordo com o interesse demonstrado, 
marcaremos uma reunião na ADUNICAMP para 
a formação do grupo de trabalho responsável 
pelo levantamento dos interesses, aspirações 
e necessidades comuns, dando, assim, início 
formal ao grupo de aposentados e programação 
das atividades e ações priorizadas pela pesquisa.
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Com o aumento da expectativa de vida 
e da saúde da população, pela primeira 
vez na história, a humanidade registra 

um aumento significativo no número de pessoas 
saudáveis e de alta capacidade produtiva e de 
consumo entre as que encerraram o ciclo de 
trabalho formal. 

Há, paralelamente, uma vasta 
gama de necessidades específicas, 
principalmente dos mais velhos 
(lazer, saúde, locomoção, consumo, 
etc.), para as quais a sociedade 
ainda não tem uma estrutura 
de serviços adequada, apesar 
da disponibilidade de renda em 
parcelas dessa população.

Sabemos que a população 
formada por nossos associados 
aposentados faz parte deste conjunto. 
São pessoas de alta capacidade 
intelectual e produtiva, com 
conhecimento e vivências que as 
qualificam a contribuir para com a sociedade nas 
mais variadas áreas, desde os planos destinados 
à solução de urgentes problemas atuais às 
políticas públicas de longo prazo.

À vista dessa realidade, a ADUNICAMP 
vem consultar seus associados aposentados 
sobre o interesse da associação em estimular 
a formação de um grupo de trabalho 
responsável pelo levantamento das aspirações, 
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