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Associação de Docentes da Universidade Estadual de Campinas

SEÇÃO 
SINDICALADunicamp

Relato da reunião do GT-2 de 
Aposentados, realizada em 30/09/2013

ESPECIAL

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 Sociais dirigidos 
prioritariamente a terceira e quarta idades. 

A reunião contou com a presença de 
Bento Costa Carvalho Jr. (aposentado FEA/
Diretor Adunicamp), Eduardo Anderson D. 
Andrade (aposentado IA); Ettore Bresciani 
Filho (aposentado FEM); Gilberto M. Gualberto 
(aposentado IFGW); Graciliano Oliveira Neto 
(aposentado IQ); Haydee Dourado de Faria 
Cardoso (aposentada IA); José Sátiro de 
Oliveira (aposentado FEA); Rui Errerias Maciel 
(aposentado IB).

A reunião foi iniciada às 14 horas, dando 
continuidade às discussões sobre a viabilidade e 
os tipos de moradias para docentes aposentados: 
condomínios de casas, apartamentos e 
Instituições de Longa Permanência para Idosos, 
que necessitem de cuidados especiais.

Quanto à questão das ILPIs, foram feitos 
relatos de experiências de parentes de docentes 
em instituições excelentes e de outras que 
deixaram muito a desejar. Há a necessidade de 
formação de um grupo de trabalho de longo 
prazo, com apoio de profissionais dessa área, 
responsável pelo levantamento das melhores 
práticas internacionais no cuidado com idosos. 
Esses conhecimentos deveriam ser incorporados 
a treinamentos de cuidadores bem como 
repassados a ILPIs selecionadas.

Finalmente, discutiram-se alguns nomes para 
o Blog dos aposentados.

As discussões, conforme previsto na pauta, 
foram complementadas com considerações ex-
traídas da palestra A Revolução da Longevidade, 
proferida pelo médico Alexandre Kalache, no dia 
20 de setembro, no Café Filosófico da CPFL. Nes-
sa palestra são analisadas as causas do aumento 
de expectativa de vida da população, as atitudes 
e comportamentos responsáveis por uma vida 
longa e saudável e as principais enfermidades 
quer podem comprometer os últimos anos da 
nossa existência.

Ao longo da reunião, foram decididos os 
seguintes pontos:

• Dando continuidade aos contatos feitos 
pelo prof. Graciliano com a administração do Cen-
tro Social Holandês, faremos uma visita ao con-
domínio residencial para os imigrantes pioneiros 
de Holambra no próximo dia 16 de outubro, com 
saída da Adunicamp, às 9 horas. Os interessados 
deverão entrar em contato através do e-mail: 
aposentados@adunicamp.org.br 

• Elaboração, pela Adunicamp,  de um cadas-
tro das melhores ILPIs da região, utilizando infor-
mações disponibilizadas pelos nossos docentes. 

• Aprovação de área para compartilhamento 
de informações, links e opiniões relacionadas às 
áreas de interesse do GT-2, dentro do Blog em 
construção.

• Encaminhamento dos nomes sugeridos 
para o Blog para que os associados aposentados 
possam escolher o de sua preferência. 

Às 16 horas a reunião foi encerrada. 
A próxima reunião do GT-2 será agendada 

oportunamente.

O Futuro é o Passado em Construção  -  Pierre Dac
Somente com o nosso trabalho hoje teremos no amanhã o futuro que desejamos!


