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Associação de Docentes da Universidade Estadual de Campinas

SEÇÃO 
SINDICALADunicampADunicamp

Relato da reunião do GT 1 de Aposentados

A primeira reunião do 
Grupo de Trabalho 1 

aconteceu no último dia 9 de 
setembro, segunda-feira, com 
início às 14h15. O GT-1 está 
responsável pela seleção de 
atividades que possam ser 
implementadas de imediato 
ou no curto prazo nas áreas 
de cultura, lazer, saúde, cida-
dania e projetos sociais e que 
gerem integração e solidarie-
dade entre os aposentados. 

A convite dos participantes 
do GT1, o Prof. Paulo Cento-
ducatte, presidente da Aduni-
camp, apresentou um relato 
da reunião de negociação da 
pauta específica da entida-
de com o reitor da Unicamp, 
acontecida em 02 de setem-
bro. Os seguintes pontos fo-
ram abordados: proposta 
aprovada em assembleia de 
docentes da Adunicamp re-
lativa ao reenquadramento 
dos professores aposentados 
na nova carreira docente; ex-
tensão do auxílio alimenta-
ção aos aposentados; conta-
gem especial de tempo para 
aposentadoria dos docentes 
(insalubridade e periculosida-
de); desconto da contribuição 
para o plano de saúde em fo-
lha de pagamento e condições 
de trabalho. O presidente res-
saltou, ainda, que a reunião 
transcorreu cordialmente e 
todos os pontos levantados 
foram analisados.

Em relação ao reenqua-
dramento dos professores 
aposentados na nova carreira 
docente, ficou acertado que a 
Adunicamp encaminhará uma 
solicitação, por escrito, para 
que seja feito o reenquadra-
mento dos aposentados nos 
termos aprovados na nossa 
assembleia. A partir desta so-
licitação a reitoria dará enca-
minhamento à questão, que 
deverá ser apreciada e defini-
da pelo CONSU. Encerrando 
sua participação, o presidente 
convidou os presentes para a 
próxima edição dos Concertos 
Adunicamp, que apresentará 
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o grupo barroco Affeti Musicali 
no dia 19 de setembro, quinta-
-feira, às 20 horas.

Iniciando a pauta da reu-
nião foi feita a apresentação 
do material de apoio às dis-
cussões e deliberações do 
GTs, disponibilizado no site da 
Adunicamp no corpo do Rela-
to da 1ª Reunião do GT apo-
sentados. 

Devido à sua relevância 
para o trabalho dos GTs, al-
guns dos materiais disponi-
bilizados foram objetos de 
comentários rápidos. Foram 
mostrados os gráficos sobre a 
alteração da composição bra-
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sileira para os anos de 1992, 
2011 e 2040 integrantes do 
estudo do IPEA sobre as Ten-
dências Demográficas mostra-
das pelo PNAD2011. 

Com relação às referências 
dos Elders e da Barefoot Uni-
versity, comentou-se que há 
necessidade do GT adequar 
sua estrutura à nossa realida-
de e objetivos, o que será ob-
jeto de discussão em próxima 
reunião.

Dentro da Pasta Projetos 
Sociais e Cidadania foram dis-
ponibilizados links de quatro 
palestras de personalidades 
brasileiras que defendem, 
como nós, urgência na cons-
trução de um Brasil melhor 
para os brasileiros e conside-
ram fundamental o papel da 
educação nesse processo.

Finalmente, foi feita a di-
vulgação do evento A Bela 
Velhice, composto por quatro 
palestras, sendo promovido 
pelo Café Filosófico e da CPFL 
e que já está disponível no site 
da Adunicamp.

Em seguida foram debati-
dos tópicos da pauta da reu-
nião, definindo-se ao final as 
seguintes ações iniciais:

• Criação de blog na pági-
na da Adunicamp com links 
e informações dos principais 
eventos culturais acontecen-
do em Campinas e Região. A 
opção por um blog foi pela ca-
pacidade de interação e rápi-
da atualização de seu conteú-

do. Além de eventos culturais, 
o blog abordará atividades de 
lazer e tópicos relacionados à 
saúde.

• Moção de solicitação à 
Universidade de oferecimen-
to de cursos de extensão e 
palestras para seus aposen-
tados, tendo sido menciona-
das, inicialmente, as línguas 
estrangeiras, história da arte, 
noções de economia e curso 
sobre investimentos. Consi-
derou-se também, muito bem 
vindo o eventual oferecimen-
to desses cursos por professo-
res aposentados dessas áreas. 

• Proposição da criação de 
uma cozinha na área de ex-
pansão da Adunicamp, pro-
jetada de maneira a permi-
tir à audiência interagir com 
quem estiver preparando o 
alimento. Esta cozinha será 
utilizada por profissionais 
das áreas de nutrição, saúde 
e outras em suas palestras/
cursos sobre alimentação 
saudável, ou em atividades 
destinadas à troca de expe-
riências enogastronômicas 
definidas pelos associados. 
Essas atividades, dentro do 
grupo de atividades relacio-
nadas à integração e promo-
ção da saúde dos associados, 
poderiam ser consorciadas 
com música, poesia, literatu-
ra, exposições etc.

• Realização do primei-
ro curso básico sobre vinhos 
- Iniciação ao Mundo dos 

Vinhos - também com o ob-
jetivo de promover maior in-
tegração entre os associados. 
O curso, com um mínimo de 
10 participantes, será minis-
trado por José Antônio Scara-
mucci, professor aposentado 
do IMECC. Os participantes 
arcarão apenas com os cus-
tos do seu conjunto de taças 
de degustação e com o rateio 
proporcional do custo dos 
vinhos degustados. Maiores 
detalhes serão disponibiliza-
dos nas próximas semanas.

Finalmente, foi sugerida a 
organização de grupo de in-
teressados em visitar a expo-
sição “Genesis” de Sebastião 
Salgado no Sesc Belenzinho 
(zona leste de São Paulo), que 
ocorre de 5 de setembro a 1º 
de dezembro próximo, assun-
to que deverá ser retomado 
em uma próxima reunião.

Às 16h a reunião foi en-
cerrada, devendo os tópicos 
não abordados ser apresen-
tados na próxima reunião do 
GT1 no dia 23 de setembro, 
segunda-feira, às 14 horas, 
na sede da entidade. 

A pauta dessa reunião será 
encaminhada na próxima 
semana. A participação de 
todos é de grande importân-
cia; venha às reuniões e, na 
impossibilidade, envie suas 
manifestações através do e-
-mail: aposentados@aduni-
camp.org.br, ou pelo telefone 
3521-2472, com a Rose.

O Futuro é o Passado em Construção .
Somente com o nosso trabalho hoje teremos no 

amanhã o futuro que desejamos!


