
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.

imediato ou no curto prazo nas áreas de 
cultura, lazer, saúde, cidadania e projetos 
sociais e que gerem integração e solidariedade 
entre os aposentados. 

Este subgrupo se reunirá no dia 9 de 
setembro (segunda-feira), às 14 horas.

GT - 2: responsável por estudos e propostas 
de médio e longo prazos nas áreas de saúde, 
moradia, projetos sociais e cidadania de 
interesse específico dos nossos aposentados 
e dos idosos de maneira geral, utilizando o 
princípio “quem é parte do problema tem 
condições de propor a melhor solução” 

Este subgrupo se reunirá no dia 16 de 
setembro (segunda-feira), às 14 horas. 

Todas as reuniões serão realizadas na sede 
da entidade.

Reiteramos o convite aos nossos associados 
aposentados, 583 dos quais residem em 
Campinas, para participarem das discussões e 
grupos de trabalho e aproveitamos para indicar 
os dois arquivos com os dados e referências 
utilizados durante a exposição na reunião do 
último dia 26 (clique no link abaixo). 

Lembramos que a participação de todos é de 
grande importância, sendo assim, aguardamos 
as manifestaçõers que deverão ser feitas através 
do e-mail: aposentados@adunicamp.org.br, 
pelo telefone 3521-2472, com a Rose, ou 
pessoalmente na secretaria da ADUNICAMP.
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Relato da 1ª reunião 
do GT Aposentados

O Grupo de Trabalho dos Aposentados 
da Adunicamp realizou a primeira 

reunião na tarde da última segunda-feira (26 
de agosto), com o objetivo de definir ações 
e projetos que atendam às necessidades dos 
aposentados. 

A reunião contou com a presença de 12 
aposentados e uma professora da ativa, de 
9 unidades e 11 departamentos diferentes, 
com idades entre 54 e 75 anos que trocaram 
experiências e expuseram suas expectativas. 

Durante a reunião houve apresentação 
parcial de estudo do IPEA abordando os 
impactos da queda da natalidade e do 
aumento da expectativa de vida sobre a 
composição da população brasileira entre 
os anos de 1998 e 2040, que mostra o 
envelhecimento da população brasileira 
como um todo e o envelhecimento das 
parcelas mais idosas da população. 

Discutiu-se, então, os serviços e estruturas 
destinadas a essa população (lazer, cultura, 
saúde e necessidades especiais, habitação 
etc.) para as quais não se tem no momento 
oferta suficiente ou mesmo estudos e 
projetos efetivos. 

Ao final da reunião, decidiu-se criar dois 
Grupos de Trabalho:

GT-1: responsável pela seleção de ativi-
dades que possam ser implementadas de 
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