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Associação de Docentes da Universidade Estadual de Campinas

SEÇÃO 
SINDICALADunicamp

Relato da reunião do 
GT-2 de Aposentados

ESPECIAL

A primeira reunião do Grupo de 
Trabalho 2 aconteceu no último 

dia 16 de setembro, segunda-feira, com 
início às 14h15, com a presença Adolpho 
Hengeltraub (aposentado IFGW/diretor 
da Adunicamp); Bento Costa Carvalho Jr. 
(aposentado FEA/diretor da Adunicamp); 
Eduardo Anderson D. Andrade (aposentado 
IA); Ettore Bresciani Filho (aposentado 
FEM); Graciliano Oliveira Neto (aposentado 
IQ); José Antônio Scaramucci (aposentado 
IMECC); Márcia Regina Nozawa (FCM/ 
membro do C.R. da Adunicamp); Rui Errerias 
Maciel (aposentado IB).

O GT-2 está responsável pela seleção e 
estudo de ações a serem implementadas 
a médio e em longo prazo nas áreas de 
Saúde, Moradia, Cidadania e Projetos So-
ciais dirigidos prioritariamente a terceira 
e quarta idades. 

Iniciando a reunião, comunicou-se a dis-
ponibilização no site da Adunicamp de uma 
agenda de eventos de interesse dos aposen-
tados, atualizada diariamente. Em seguida, 
foi feita a apresentação e comentários rápi-
dos sobre o material de apoio às discussões 
e deliberações dos GTs que também estão 

disponibilizados no site da Adunicamp
 Iniciando a pauta, foram apresenta-

das as duas propostas enviadas pelos nossos 
associados relativas à questão da moradia 
para pessoas idosas: “Construção de uma 
Vila formada e paga por Aposentados da 
Unicamp” e “Construção de um Hotel para 
Professores Idosos”.

 Para subsidiar a discussão das propos-
tas, foram apresentados tabela da distribui-
ção dos nossos docentes aposentados por fai-
xa etária e dados selecionados de estudo do 
IPEA sobre a distribuição etária da população 
brasileira com projeções para 2040, mostran-
do que o número de brasileiros da 3ª idade 
(60 aos 79 anos) deve aumentar de 17,5 para 
42,56 milhões e o da quarta idade (80 ou mais 
anos) deve saltar de 2,9 para 13,4 milhões. 
Esse estudo mostra, entre outras coisas, que 
em 2010 tínhamos 5,2 brasileiros na faixa dos 
20 aos 59 anos para cada brasileiro com 60 
anos ou mais, relação que será reduzida para 
2,1 em 2040 (arquivo na pasta Moradia).

 A seguir, foi comentado que, a partir 
da década de 60, surgiram no exterior grupos 
de pessoas que resolveram definir elas pró-
prias um tipo de condomínio que atendesse 
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melhor suas necessidades. Foi apresentado 
estudo desenvolvido por uma firma de arqui-
tetura com experiência nesse tipo de condo-
mínio delineando os passos necessários e os 
profissionais envolvidos na sua formatação 
(link na pasta Moradia). 

Graciliano Oliveira Neto, morador de Ho-
lambra, comunicou que há uma vila muito 
interessante para idosos na cidade, sugerin-
do que um grupo de aposentados visite as 
instalações e se inteire de sua administração. 

Ainda, com relação ao tópico de moradia, 
foi comentada a palestra proferida no últi-
mo dia 16, no Café Filosófico da CPFL, pela 
Profa.  Guita Grin Debert, do Depto. de An-
tropologia da UNICAMP . Ao responder uma 
das perguntas, a profa. Guita enfatizou a ne-
cessidade de se enfrentar imediatamente a 
questão da habitação para a terceira idade, 
principalmente para os idosos de idade mais 
avançada, visto a completa ausência de polí-
ticas públicas para atender as necessidades 
dessa população. A Profa. Guita enfatiza que 
a política adotada por sucessivos governos 
brasileiros de privatização para as famílias do 
atendimento aos idosos fragilizados não mais 
se sustenta, devido às mudanças estruturais 
pelas quais passou a família nas últimas dé-
cadas. (não deixe de ver a palestra - vide link 
na pasta ILPIs).

Após breve discussão, concluiu-se que 
há potencial para a construção de uma vila 
para professores aposentados da Unicamp e 

que a proposta deverá ser objeto de aprofun-
damento nas próximas reuniões. O papel da 
Adunicamp nesse projeto seria intermediar os 
estudos visando a definição do projeto.

Ficou também aprovada a sugestão de con-
vidar a profa. Guita Grin Debert para dar pales-
tra no auditório da Adunicamp.

Finalmente foram abordadas rapidamente 
as questões das Instituições de Longa Perma-
nência (ILPIs) e a Qualificação dos Cuidado-
res de Idosos no Brasil frente às práticas mais 
avançadas no exterior.   Foi projetado um vídeo 
sobre Hogewey, uma ILPI referência no atendi-
mento de pacientes com Alzheimer / proble-
mas senis na Holanda (links na pasta ILPIs).

A questão será aprofundada nas próximas 
reuniões, tendo ficado definido, de imediato, 
que um grupo será formado para visitar as IL-
PIs de maior reputação na região de Campi-
nas, com o objetivo de construir um cadastro 
das melhores instituições.

Às 16 horas a reunião foi encerrada. A pró-
xima reunião do GT-2 será no dia 30 de setem-
bro, segunda-feira, às 14 horas, na sede da 
entidade. A pauta dessa reunião será encami-
nhada na próxima semana.

Lembramos que estamos tentando 
construir o nosso futuro, portanto sua 
participação é de grande importância; 
venha às reuniões e, na impossibilidade, 
envie suas manifestações através do e-mail: 
aposentados@adunicamp.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!
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