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Reunião do GT 1 de Aposentados

ESPECIAL

Relato da 2ª Reunião do GT-1 - Grupo responsável 
pela seleção de atividades que possam ser implementa-
das de imediato ou no curto prazo nas áreas de cultura, 
lazer, saúde, cidadania e projetos sociais e que gerem in-
tegração e solidariedade entre os aposentados.

A segunda reunião do Grupo de Trabalho 1 (GT-1) 
aconteceu na última segunda-feira, 23 de setembro, 
com a presença Ana Maria Torezan (aposentada FE); 
Bento Costa Carvalho Jr. (aposentado FEA/diretor da 
Adunicamp); Maria Cecília Cardoso Benatti (aposentada 
FCM/diretora da Adunicamp); José Antônio Scaramucci 
(aposentado IMECC); José Sátiro de Oliveira (aposentado 
FEA); Rosa Maria Nery (aposentada CEL).

A reunião foi iniciada às 14h15 com dicas de 
eventos/links voltados à terceira idade e exposição 
dos últimos encaminhamentos feitos pelo GT-1:

• Palestra A revolução da longevidade, proferida, 
no último dia 20 no Café Filosófico da CPFL, pelo médi-
co brasileiro Alexandre Kalache, ex- diretor da OMS. Pela 
qualidade da exposição e conteúdo, sugerimos a todos os 
aposentados e aposentáveis que não deixem de ver essa 
palestra acessando aqui.

• Apresentação dos materiais de apoio às 
discussões e deliberações dos GTs disponibilizados 
no site da Adunicamp; 

• Informação referente ao curso sobre o mundo 
dos vinhos, que será oferecido em novembro. O curso en-
globará 8 sessões semanais com degustação de 5 vinhos 
por sessão. Cada participante também será responsável 
pelo custo do seu kit pessoal de taças de degustação – de-
talhes em outubro. O custo do rateio dos vinhos será de 
aproximadamente R$ 70,00 por sessão. Sugerimos aos 
interessados registrarem já a pré-inscrição em e-mail para 
aposentados@adunicamp.org.br.

Iniciando a pauta, foi feita a apresentação da 
construção de um blog para inserção de artigos, vídeos e 
informações de interesse dos aposentáveis/aposentados 
e dos principais eventos culturais de interesse da nossa 
comunidade. O ponto forte do blog será a disponibi-
lização de links para peças teatrais, shows, excursões e 
eventos específicos para aposentados. 

Fernando Piva, jornalista da Adunicamp, iniciou a 
apresentação enfatizando a importância do blog para 
a exposição de pontos-de-vista e matérias relevantes 
pelos seus usuários e como ferramenta de debate 
desses mesmos tópicos pela comunidade.

A seguir, foram apresentadas as características 
das plataformas mais utilizadas para desenvolvimen-
to e administração desse tipo de blog - Blogspot e 
Wordpress - e a sugestão de opção pela Wordpress. 
Finalmente, foi enfatizado que os primeiros passos 
são a criação de um nome e a definição de dois apo-
sentados responsáveis pela administração do blog.

Com relação ao nome do blog, o prof. Scaramucci 
sugeriu o nome qualIDADE e após breve discussão, 
decidiu-se pedir mais sugestões à nossa comunida-
de. Por favor, sugira um ou mais nomes para nosso 
blog, para que, na próxima reunião, possamos voltar 
a este tópico. Não deixe de mandar sua sugestão 
para o email aposentados@adunicamp.org.br.

Finalmente, foi feita uma breve discussão sobre 
como utilizar as informações de eventos enviadas pe-
los associados, transformando-as em grupos de as-
sociados interessados em participar. Envie sua suges-
tão. Vamos voltar a este tópico na próxima reunião.

Nos minutos finais da reunião, foi exibido o ví-
deo com perguntas focadas em novas formas de 
moradia para aposentados saudáveis e sobre o tra-
tamento de idosos com problemas senis em Institui-
ções de Longa Permanência (ILPIs). As repostas são 
da professora Guita Grin Debert, no Café Filosófico 
da CPFL do dia 13 de setembro.  Veja também esse 
vídeo acessando aqui.  

Às 16h10 a reunião foi encerrada. A próxima 
reunião do GT-1 será no dia 7 de outubro (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 
importância. Venha às reuniões e, na impossi-
bilidade, 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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