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ARTES PLÁSTICAS

Exposição inaugura espaço na reitoria

A Unicamp está lançando o embrião do
que será um novo espaço para a
exposição de artes plásticas no campus

de Barão Geraldo. Vinte quadros do pintor e
professor do Instituto de Artes da Universidade,
Geraldo Porto, estão expostos pela primeira vez no
prédio da Reitoria. Por enquanto, a visitação está
restrita às pessoas que circulam normalmente pelo
local. Mas o objetivo da iniciativa é criar
futuramente uma espécie de galeria permanente,
que estará aberta à visitação de toda a
comunidade acadêmica.

As obras expostas foram produzidas por Geraldo
Porto ao longo do ano passado. De acordo com o
professor, elas trazem um traço em comum: todas
são altamente intuitivas. Conforme o próprio
artista, os quadros representam um processo de
criação febril, diferente do que ocorreu em 1999,
período em que seus trabalhos tinham um caráter
mais �angustiado�. �Em 2000, estava com a
cabeça mais positiva. Por isso, as obras são mais
lights�, explica o pintor.

Alguns dos quadros expostos na Reitoria já
foram vendidos. A luminosidade e a composição
das cores são os aspectos que mais chamam a
atenção de quem observa os trabalhos de Geraldo
Porto. Para produzir as obras, o artista usou massa
acrílica aplicada sobre chapas de duratex. Em
seguida, com a ajuda de uma espécie de estilete,
ele desbastou a superfície criando linhas sinuosas.
Por último, Porto aplicou a tinta. O verde e o azul
são predominantes. Como resultado dessa
técnica, surgiram peças de inegável leveza e
beleza.

Geraldo Porto aprovou o novo espaço para
exposição. De acordo com ele, no momento em
que preparava a colocação das obras, já foi
possível sentir um clima de alta receptividade.
�Pude notar um astral muito bom�, diz. Porto é
professor de Instituto de Artes da Unicamp desde
1985. Ele também é o coordenador da Galeria de
Artes da Universidade. Mestre em artes, o pintor
apresentou sua dissertação sobre o artista plástico
Antonio Roseno de Lima, morto há dois anos. A
arte primitiva de Roseno impressionou Porto, que
ajudou a divulgá-la tanto no Brasil quanto no
exterior.

Desde então, o professor da Unicamp

transformou-se num descobridor de talentos tidos
como marginais. É o caso do artista plástico
Moacir de São Jorge, um pintor autodidata
analfabeto. �Quando o conheci, ele não falava e
era apedrejado na rua, pois o consideravam louco.
Atualmente, estou organizando uma exposição
dele na Alemanha�, conta Porto, que teve o
trabalho citado recentemente num livro de arte
produzido por uma editora londrina.

De acordo com Sônia Tilkian de Carvalho,
assessora da Reitoria, as obras de Geraldo Porto
ficarão expostas no local por mais 30 dias. Uma
outra exposição já está sendo organizada para
ocupar o espaço e deverá ter duração aproximada
de quatro meses. Futuramente, afirma ela,
deverá  ser construída uma passarela ligando os
prédios do Gabinete do Reitor ao da Pró-reitoria
de Pesquisa. A nova edificação também servirá
de galeria para a exposição de outras produções
artísticas. Ainda segundo Sônia, o espaço não
ficará restrito a artistas ligados à Unicamp.
�Queremos que pintores e escultores de fora
também tragam seus trabalhos para serem
apreciados pela comunidade acadêmica�, diz.

ARTES PLÁSTICAS  II

A arte de Mícoli aterrissa no IA

Fotos: Divulgação

Suas peças já passaram pelas galerias de arte do
Espacio Simón Patiño, na Bolívia, e pela BGH
Gallery, Los Angeles, nos Estados Unidos. Agora a
arte de Roberto Mícoli aporta na Galeria de Arte
Unicamp/IA, onde ficará exposta ao público
durante 25 dias, de segunda (07/05) a sexta-feira,
das 9 às 17 horas.

Ao todo são 25 obras de tamanhos e

dimensões diferentes. São costuras, pinturas
abstratas, objetos, esculturas confeccionadas
com arame, madeira, papel e tecido. Há ainda
algumas instalações e fotografias. A opinião da
artista plástica Maria Alice Milliet, a respeito da
obra de Mícoli, disse que �há uma certa
reverência no trato dos materiais, um
comedimento no manuseio, uma economia de

recursos�. E mais: que a arte de Mícoli possui
�uma solução plástica que retém a concisão
formal, a integração forma/cor, o rigor da fatura
característico de sua produção. Não se trata
aqui de uma abordagem romântica  do
primitivo. As obras aludem a cultura neolítica
sem deslizar para o exótico ou cair na
banalidade do artesanato�.

As obras de Geraldo Porto são altamente
intuitivas, resultado de um processo de

criação febril na ano de 2000
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DIPLOMACIA

Palestina em luta por justiça e paz

OEstado da Palestina está
passando por uma de
suas piores crises político-

sociais dos últimos tempos. A frase
foi dita pelo Embaixador da
Palestina no Brasil, Musa Ameh
Odeh, na sexta-feira (dia 27),
quando esteve na Unicamp para
uma palestra sobre Palestina em Luta,
no auditório do Instituto de Filosofia
e Ciências Humanas (IFCH).
Recepcionado pelo professor
Mohamed Habib, da
Coordenadoria de Relações
Institucionais e Internacionais
(Cori), durante conversa com o
reitor da Universidade, Hermano
Tavares, Musa Odeh disse que,
desde a criação do Estado de Israel,
em 1948, �tudo o que a Palestina
aspira ardentemente é justiça, paz e
liberdade�.

A fundação de Israel, em virtude
dos conflitos existentes na região,
principalmente os ocorridos nos
últimos anos na Faixa de Gaza e na
Cisjordânia � que já fizeram
milhares de mortos � �faz com o
Estado pareça estar retrocedendo a
100 ou 120 anos na política de

segregação, cujo objetivo parece ser
a separação das minorias raciais do
meio da sociedade e, por extensão,
as também das minorias sociais e as
religiosas�, explicou. Atualmente,
há 64 comunidades completamente
isoladas na Palestina. Com os
sucessivos conflitos, o povo acabou
ficando totalmente desprovido de
alimento, de moradia e de outros
bens materiais.

As comunidades palestinas
passam sérias necessidades, porque
não há produção de alimentos.
Simplesmente porque o palestino
não consegue chegar ao local onde

trabalha � quando tem onde
trabalhar � devido à precariedade
do sistema de transporte. Observa-se
que grande parte da população de
Gaza e Cisjordânia trabalha � ou
trabalhava � em Israel. Por outro
lado, o ensino e a educação, para
citar apenas dois problemas sociais
que os palestinos enfrentam é
restrito e mais de 60% das crianças
em idade escolar não têm acesso a
escola.

�Isso porque há mais de 150
estabelecimentos de ensino
totalmente destruídos pelos conflitos
entre palestinos e israelenses�, revela

o ambaixador. Ao que parece,
segundo Ameh Odeh, o objetivo de
Israel é impedir que todo e qualquer
projeto, tanto político quanto social,
obtenha êxito. Pelos acordos de paz
com Israel, freqüentemente
violados, a Palestina conseguiu
relativa autonomia na Faixa de
Gaza e em parte da Cisjordânia,
regiões onde  residiam mais de dois
milhões e meio de palestinos. �Por
ora, o que os palestinos aspiram é
justiça, paz e liberdade�, reforça
Ameh Odeh.

Na reitoria, o embaixador da
Palestina foi recepcionado pelo
reitor Hermano Tavares, que esteve
acompanhado de Ali El-Khatib,
encarregado de Assuntos de
Turismo da Embaixada Palestina no
Brasil; do deputado Federal do PC
do B, Aldo Rebelo; do presidente
do Comitê Municipal do PC do B,
Eduardo Debrassi; subprefeito do
Distrito de Nova Aparecida,
Antonio Carlos Artiolli; e dos
professores Mohamed Habib, da
Cori, e João Quartim de Moraes, do
Departamento de Filosofia do
IFCH.

O Centro de Saúde da
Comunidade (Cecom) da
Unicamp está desenvolvendo
campanha para vacinar contra a
gripe, no mínimo, 1.200 pessoas
com idade igual ou superior a 60
anos. O atendimento está sendo
feito no próprio Cecom, no
campus da Universidade, das 10
às 18 horas.

Segundo informações da diretora
de enfermagem do Cecom, Nair
Lumi Yoshino, poderão ser
vacinados, além de idosos com mais
de 60 anos, portadores de doenças
pulmonares, cardiovasculares,
renais, metabólicas (diabetes
mellitus) e de doenças hepáticas
crônicas, pessoas com anemia
falciforme, imunodeprimidas,
como transplantados, portadores
de neoplasias e portadores  do
vírus HIV.

Ressalta-se que essa vacina estará
disponível aos profissionais da área
de saúde da Unicamp a partir do
próximo dia 11(sexta-feira) e a data
do término vai depender do estoque
de vacinas que o hospital tem.

A eficácia da vacina, em
adultos, no geral, é de cerca de 70
a 90%. Em idosos com 60 anos ou

Uma Campanha de Prevenção
do Câncer Ginecológico, nos dias 7
a 11 de maio, vai contemplar desta
vez as funcionárias da Unicamp. É
com esta proposta que o Centro de
Atenção Integral à Saúde da
Mulher (Caism), o Centro de
Saúde da Comunidade (Cecom) e
o Hospital das Clínicas (HC)
pretendem atingir 450 das 6.000
funcionárias. Os exames � de
citologia oncótica (Papanicolaou) e
de mama � serão feitos no Cecom.
A finalidade da Campanha é
conscientizar sobre a prevenção do
câncer ginecológico.

A palestra de abertura, às 10
horas, no anfiteatro 1 da Faculdade
de Ciências Médicas (FCM),
Legolândia, sobre �As campanhas
de prevenção e controle do câncer
cervicouterino e mamário: um novo
olhar�, será proferida pela docente
Ana Regina Borges Silva, do
Departamento de Enfermagem da
Faculdade. A seguir, haverá
apresentação do Coral Vozes, da
Área de Saúde da Unicamp. A
partir das 14 horas, as mulheres já
deverão ser atendidas no Cecom.
Nos outros dias, as consultas
ocorrem das 8 horas às 17 horas. Os

Exame de câncer em servidoras Cecom vacina contra gripe
resultados serão entregues um mês
após, de acordo com o
agendamento feito no momento da
coleta. �Escolhemos as funcionárias
da Unicamp como público-alvo,
principalmente porque algumas
perderam convênio médico. Quem
sabe cuidar da mulher? O Caism. E
para fazer um acompanhamento
após este primeiro exame? O
Cecom. Foi assim que as coisas
foram se encaixando�, afirma a
idealizadora dessa Campanha, a
supervisora da Educação
Continuada do HC � enfermeira
Wilma Aparecida Nunes.

Neste ano, serão mobilizados mais
de 50 profissionais no atendimento
às mulheres. A intenção é distribuir
folhetos sobre autopalpação da
mama e exibir um vídeo com
algumas orientações preconizadas
pelo Ministério da Saúde.

A coordenação da Campanha
recebeu 500 kits para a citologia
oncótica. Para se ter uma idéia, um
Papanicolaou custa hoje por volta
de 50 reais. É um procedimento
simples e consiste na coleta do muco
cervical.

Informações sobre os exames:
telefones 3788-7492 ou 3788-9308.

mais essa eficácia cai para 30 a
40%. Os benefícios reais dessa
vacina, segundo Nair, estão na
capacidade de prevenir
pneumonia viral primária ou
bacteriana secundária, e, além
disso, prevenir hospitalização e
reduzir o índice de mortalidade.

Contra-indicação � Nair
explica que é reduzido o índice de
pessoas para as quais essa vacina é
contra-indicada. �Não é indicada às
pessoas com alergias às proteínas do
ovo (reação alérgica grave após
ingestão de ovo), hipersensibilidade
ao timerosal, o mertiolate, e
neomicina, portadores de síndrome
de Guillain-Barré, e de desordens
neurológicas graves�, diz. Ela
conclui que em caso de tratamento
com imunossupressores,
medicamentos à base de corticóides
a mais de duas semanas, ou
radioterapia, é preciso que se adie a
vacina. Reações ou efeitos colaterais
tendem a ser brandas e transitórias.
Verifica-se em alguns casos, após a
vacinação, inchaço, vermelhidão e
dor, mal-estar geral, e presença de
gânglios. Informações: 3788-7108 ou
3289-3802.

Foto: Neldo Cantanti

SAÚDE SAÚDE II

Aldo Rebelo e o reitor Hermano
Tavares dialogam com o
embaixador Musa Ameh Odeh
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nCinema – Acontece de 7 (segunda-feira) a 21 de
maio o Projeto Cinematographo, realizado por alunos do
Instituto de Filosofia e Ciências Humanas (IFCH). A co-
munidade terá a oportunidade de reassistir filmes raros, de
pouca veiculação comercial, mas significativos para a
história do cinema. As seções acontecem às segundas-
feiras, sempre às 18h15 no auditório do IFCH. Os próxi-
mos três filmes a serem exibidos serão: “Scarface” de
H.Hawks (dia 7), “Horizonte Perdido” de F. Capra (dia
14) e “A Regra do Jogo” de J. Renoir (dia 21). Informa-
ções pelo e-mail andre_lasalvia@bol.com.br.

nTransporte fretado – Funcionários da Reitoria e usu-
ários do transporte fretado devem trocar os selos de identifi-
cação do sistema de 7 a 11 (de segunda a sexta-feira), no
saguão de entrada da Diretoria Geral da Administração
(DGA). De 14 a 18 de maio é a vez dos usuários do
Hospital das Clínicas, comparecerem na sala do antigo
Centro de Atenção ao Funcionário (CAF). Nos dias 21 a 25
de maio, os funcionários de institutos e faculdades trocam os
selos no saguão do Restaurante Universitário e os patrulheiros
e guardinhas, nos dias 28 a 30, devem procurar a Unitransp.
Informações pelo telefone 3788-4622 ou 4624.

nCurso – As inscrições para o curso de Atendente de
Consultório Dentário (ACD), promovido pela Faculdade de
Odontologia de Piracicaba começam no dia 7 (segunda-
feira) e se estendem até o dia 18, das 8 às 11 horas e das
13h30 às 16h30, na Rua Dom Pedro II, 627, Centro,
Piracicaba. A inscrição custa R$ 20 (vinte reais) e é exigido
o ensino fundamental (1º grau) concluído. As aulas aconte-
cem durante um semestre, das 8 às 11h30 e começam no
dia 6 de agosto. Informações pelo telefone (19) 422-5346.

nEspecialização – O curso de Especialização em
Deficiência Visual e Surdez: Fundamentos para a Inter-
venção, abre as inscrições de 7 (segunda-feira) a 25 de
maio, na Área de Ensino e Pesquisa do Centro de Estu-
dos e Pesquisas em Reabilitação “Prof. Dr. Gabriel O. S.
Porto” (Cepre) da Unicamp. O telefone para contato são
3788-8813 e 3788-8814, e-mail cepre@fcm.unicamp.br.

nEnsino Médio e Fundamental – Até o dia 7 (se-
gunda-feira) os interessados poderão se inscrever para o
curso de extensão “Educar na Sociedade da Informa-
ção”. O curso é a primeira atividade do Projeto Cidade do
Conhecimento (www.usp.br/iea/cidade) do Instituto de
Estudos Avançados  da USP e é destinado a professores
e profissionais que trabalham no ensino fundamental. Se-
rão cinco módulos com oito aulas mensais de 4 horas, de
maio a dezembro, sempre aos sábados. A taxa de inscri-
ção é de R$ 400,00 para cada módulo. São 120 vagas
das quais 30 serão destinadas a professores da rede públi-
ca de ensino, que terão isenção da taxa. Informações e
inscrições na Fundação de Apoio à Faculdade de Educa-
ção da USP, telefone (11) 3815-2410, pelo e-mail cida-
de@edu.usp.br ou no site www.usp.br/iea/cidade.

nTutoriais – Esta semana a programação de tutoriais
oferecidos pela Agência de Formação Profissional na
Unicamp (AFPU) e o Centro de Computação são: dia 8
(terça-feira), das 9 às 12 horas, o tema será “Conceitos de
Multimídia”; dia 10 (quinta-feira), das 14 às 17 horas, o

assunto é “Correio Eletrônico utilizando Outlook” e no dia
11 (sexta-feira), das 9 às 12 horas será tratado o tema
“Linux – Ambiente de janelas”. Os tutoriais são abertos à
comunidade universitária. As inscrições estão sendo re-
cebidas no e-mail treinamentos@ccuec.unicamp.br. Para
receber regularmente os comunicados da AFPU é neces-
sário fazer o cadastramento no endreço www.unicamp.br/
preac/afpu.

nConcerto – No dia 8 (terça-feira) os alunos de gradu-
ação do Instituto de Artes realizam o concerto “Cravo e
Música de Câmara”. O evento está sendo coordenado pelo
professor Edmundo Horta. A apresentação será na sala
Paes Nunes no Departamento de Música do Instituto de
Artes, às 12h30. Informações pelo e-mail sdmu@ia.u-
nicamp.br.

nPreparo para o parto – O Colégio Técnico de Limei-
ra (Cotil) da Unicamp estará oferecendo a partir do dia 8
(terça-feira), o curso “Preparo psicoprofilático para o parto”
no horário das 13h30 às 15 horas. O curso consta de aulas
teóricas e práticas para  mães que estão grávidas do primei-
ro filho, visando diminuir a ansiedade e tirar suas dúvidas
sobre o que é ser mãe, esposa. A proposta inclui também
orientações sobre o  parto, como cuidar do recém-nascido
nos primeiros dias e como amamentar. A coordenação e
ministração é da professora Rosângela Mathias, do Depar-
tamento de Enfermagem do Cotil. As inscrições estão aber-

tas e irão até o dia 7 (segunda-feira), na Av. Cônego Manoel
Alves, 129, no Jardim Nova Itália, no horário comercial.
Informações pelo telefone (19) 440-7188.

nDocente no ITA – Dia 8 (terça-feira) é o prazo final
para as inscrições do concurso para docente no Instituto
Tecnológico de Aeronáutica (ITA). São duas vagas na
Divisão de Engenharia Eletrônica: uma no cargo de pro-
fessor, classe adjunto, na carreira do magistério superior,
na área de Eletromagnetismo Aplicado, com ênfase em
Métodos Numéricos para Análise de Dispositivos Passi-
vos em Microondas e Antenas de Microfita. A outra vaga
no cargo de professor, classe Adjunto, na carreira do Ma-
gistério Superior, na área de conhecimento: eletrônica/
Telecomunicações, com ênfase em Processamento de
Sinais Aleatórios e Teoria da Estimação e Detecção. Infor-
mações no site www.ele.ita.br/Concurso.htm.

nEdição de jornais – Dia 9 (quarta-feira), às 14 ho-
ras, acontece no mini-auditório do Centro de Computação
o tutorial “Edição de jornais usando Pagemaker”. É ofere-
cido preferencialmente a servidores que manifestaram in-
teresse neste curso na avaliação de 99. A promoção do
evento é da Agência de Formação Profissional da Unicamp
(AFPU). Mais informações www.unicamp.br/preac/
afpu2001/page.html.

nOportunidades – A Andersen realiza palestra de re-
crutamento no dia 9 (quarta-feira), às 12 horas na sala CB-

Alunos do Centro Acadêmico de Arquitetura e Urbanismo organizam para os
dias 7 e 8 de maio uma ampla discussão sobre o curso na Unicamp. Para o dia 7
(segunda-feira), às 19 horas está programada uma mesa redonda com a
participação de professores da USP e Puccamp. No dia 8, também às 19 horas,
representantes de cada instituto que compõem o curso (Faculdade de
Engenharia Civil, Instituto de Artes e Instituto de Filosofia e Ciências Humanas)
farão uma exposição das ideologias de cada um sobre o currículo atual. O
evento acontece nas dependências da Faculdade de Engenharia Civil.
Informações pelo e-mail jvianasorribas@yahoo.com.

Fórum de arquitetura
Foto: Antoninho Perri
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15. Além disso, a empresa está disponibilizando em seu
site www.andersen.com/brazil informações sobre seu
programa de recrutamento para as careiras de Administra-
ção, Ciências Contábeis, Ciências da Computação, Co-
mércio Exterior, Direito, Economia e Engenharias. Informa-
ções no Serviço de Apoio ao Estudante, ramal 3788-7020.

nPsiquiatria – O Grupo de Estudos em Psiquiatria
da Unicamp promove nos dias 9 e 10 (quarta e quinta-
feira) o 4o Curso de Psiquiatria na Prática Clínica, com o
tema “Depressão no paciente clínico”. Será no conjunto
de salas de aula da Faculdade de Ciências Médicas.
Informações sobre a programação pelo telefone 3788-7942.

nPalhaço na Humanização Hospitalar – O Progra-
ma Quali-HC promove no próximo dia 9 (quarta-feira), às
11 horas, no anfiteatro do Hospital das Clínicas (3º andar),
a palestra “A presença do palhaço na humanização hospi-
talar”. Será proferida por Walkiria Camelo, uma das res-
ponsáveis pelo Grupo Hospitalhaços, palhaços voluntári-
os que desenvolvem trabalhos junto às Enfermarias de
Pediatria e em eventos em geral. Atualmente, este grupo
tem por volta de 70 voluntários, distribuídos em alguns
hospitais de Campinas e região. Informações: telefone
3222-9591.

nPequenas Empresas – As inscrições para o
Workshop “Capacitação de recursos financeiros para micro
e pequenas empresas” realizado pelo Núcleo Softex/Cam-
pinas serão recebidas até o dia 9 (quarta-feira). O Workshop
acontece no dia 11 (sexta-feira), das 14 às 18 horas, no
Auditório do Instituto de Computação da Unicamp. O va-
lor da inscrição é R$ 60 e R$ 40 para estudantes e asso-
ciados. As vagas são limitadas. Informações e ficha de
inscrição no site www.cps.softex.br/feiras.html, ou pelo
e-mail edilene@cps.softex.br.

nPrêmio Apple – Acontece no dia 9 (quarta-feira) o
lançamento do 5º Prêmio Apple de Criatividade. O prêmio
está dividido nas categorias: web design e vídeo digital
(estudantes e jovens profissionais). O tema deste ano é
Projeto Pomar, que já promoveu a recuperação de mais
de 14 quilômetros da margem esquerda do rio Pinheiros,
em São Paulo, e iniciou o reflorestamento da margem
direita. Além da premiação individual para os três primei-
ros lugares de cada uma das quatro categorias, a faculda-
de que possuir maior número de alunos inscritos na cate-
goria estudantes e o professor que tiver o maior número de
alunos entre os 100 primeiros colocados, também serão
premiados. Informações no site www.apple.com.br ou
pelo e-mail appleline@apple.com.br .

nHidráulica – No dia 10 (quinta-feira) acontece a pa-
lestra sobre a empresa Tigre, com Willian Benini, das 16
às 18 horas no auditório do prédio de aulas da Faculdade
de Engenharia Civil. Serão passados alguns conceitos
básicos de hidráulica, a estrutura de funcionamento do
departamento técnico da Tigre, novos produtos, produtos
de linha, suas características, aplicações e falhas mais
comuns, além de exemplos de aplicações erradas detec-
tadas no dia-a-dia. A palestra é oferecida pelo Curso de
Arquitetura e Urbanismo e pela Faculdade de Engenharia
Civil. Informações pelo e-mail sueliac@fec.unicamp.br.

nCole 2001 – A data-limite para entrega de comunica-
ções do  13º Cole (Congresso de Leitura do Brasil) é até
10 de ocorre. Este ano, o evento ocorre na Unicamp nos
dias 17 a 20 de julho Este mega-congresso reunirá gran-
des autoridades na área. A promoção é da Associação de
Leitura do Brasil (ALB). O Cole também terá intérprete de
língua de sinais. Informações sobre a programação com
Karen Nucci ou Ricardo Neto pelos telefones 3243-5333
(comercial) e 3243-9662 (residencial).

nOncologia Ginecológica – O Departamento de
Tocoginecologia da Faculdade de Ciências Médicas (FCM)
organiza nos dias 11 e 12 (sexta e sábado), no anfiteatro
da Faculdade, o curso Oncologia Ginecológica: Patologia
Endometrial e Ovariana. Serão discutidos temas relacio-

nados ao endométrio e ovário e conduta na doença avan-
çada. Este curso destina-se aos médicos e aos profissio-
nais da área da saúde. A abertura será feita pelo oncologista
Jessé de Paula Neves Jorge. Inscrições na Assessoria
Técnica do Caism (Astec), prédio principal do Hospital.
Informações pelos telefones 3788-9402 e 3788-9403.

nFestival Internacional de Folclore - A abertura do
4º Festival Internacional de Folclore de Olímpia, que  acon-
tece de 13 (domingo) a 20 de maio será um espetáculo
realizado pelo Núcleo Interdisciplinar de Comunicação
Sonora (Nics) da Unicamp, sob responsabilidade do Prof.
Jonatas Manzolli. Estarão presentes grupos folclóricos de
vários países, indicados pelo CIOFF - Conseil International
des Organisations de Festivals de Folklore et D’Arts
Traditionnels (com sede na França e relações com a
Unesco), sendo que já estão confirmados os seguintes
países: Alemanha, Hungria, Eslováquia, Lituânia, Rússia,
Brasil e Argentina. O Festival realizará os “workshops”
com os grupos, assim como a Mostra de Artesanato, com
mais de 60 artesãos da região. Informações pelo telefone
(17) 281-9990, pelo e-mail fifol@aserver.com.br ou no
site www.fifol.com.br.

nPré-vestibular – O cursinho alternativo Herbert de
Souza – formado por alunos da Unicamp – está com inscri-
ções abertas para novas turmas. São 100 vagas para o
período diurno e 50 para o noturno. O valor das mensalida-
des não ultrapassam R$ 50,00 e o início das aulas ocorre no
dia 14 de maio na Associação de Bairro da Vila União. O
projeto, sem fins lucrativos, tem como objetivo beneficiar
jovens de baixa renda que tenham intenção de cursar uma
universidade pública. Informações pelo telefone 3223-0617
ou e-mail alexandre.toresan@zipmail.com.br.

nEnfermagem – Os trabalhos “Estabelecimento de
medidas antropométricas para se identificar o comprimen-
to da sonda para alimentação” e “Análise da bibliografia
sobre técnicas de introdução da sonda para alimentação”,
cuja relatora foi a enfermeira Maria Isabel Pedreira de

Freitas Ceribelli, foram selecionados para apresentação
na seção de pôster IV, durante o 11º Seminário Nacional
de Pesquisa em Enfermagem. O seminário ocorre no dia
29 de maio, a partir das 13h30, no salão Guajará, no Hotel
Sagres, em Belém-Pará. Informações: telefone 3788-7800.

nOrtopedia – Residentes, alunos de medicina e profis-
sionais não-médicos (fisioterapeutas,  enfermeiros, terapeutas
ocupacionais) são convidados a participar às quartas-feiras,
às 17 horas, no anfiteatro da Biblioteca da FCM, da discus-
são de temas de ortopedia pediátrica e de traumatologia do
aparelho locomotor. Programação: na Secretaria do Depar-
tamento de Ortopedia ou telefone 3788-7715.

nPortal de redes – Acaba de ser lançado o site
www.redes.usp.br, portal de conhecimento na área de
redes de computadores. O objetivo é divulgar e apontar as
novas tendências, novas aplicações e novas tecnologias
na área de redes de computadores e compartilhar com os
alunos e com a sociedade o conhecimento adquirido nesta
área. O portal é produzido e mantido pelo Laboratório de
Arquitetura e Redes de Computadores (Larc), que faz
parte do Departamento de Computação e Sistemas Digi-
tais da Engenharia Elétrica da Escola Politécnica da Uni-
versidade de São Paulo. Informações pelo e-mail
kstrauss@larc.usp.br.

nCaverna Digital – Foi inaugurada a primeira Caver-
na Digital da America Latina (Automatic Virtual Environment
- Cave), na Escola Politecnica da USP, em SP. A Caver-
na Digital é um sistema de realidade virtual de múltiplas
projeções que permitirá a imersão total dos usuários em
mundos virtuais gerados por computadores em tempo real.
Inserida num espaço de 250 metros quadrados do Labora-
tório de Sistemas Integráveis (LSI), a Caverna Digital
possui cinco lados de projeção com resolução de até 2000
x 2500 pontos, comportando até seis pessoas que pode-
rão interagir com um mundo simulado por computador. A
Caverna é acionada por um supercomputador paralelo
desenvolvido pelos pesquisadores do LSI-USP e utiliza o
sistema operacional Linux. O projeto foi viabilizado com
recursos da Finep pelo Programa Nacional de Computa-
ção de Alto Desempenho do MCT. Mais detalhes sobre o
projeto no site: www.lsi.usp.br/~rv/p/cave_.html.

O  Núcleo Interdisciplinar de Pesquisas Teatrais (Lume) (foto) realiza a oficina
�Manipulações � uma introdução à manipulação de bonecos e animação de objetos�, nos
dias 7 a 11 (segunda a sexta-feira). A oficina é destinada a atores, bonequeiros, bailarinos,
arte-educadores e estudantes de artes cênicas. Serão abordados alguns fundamentos e
técnicas básicas sobre esta arte e também algumas infinitas possibilidades do boneco como
intermediário entre a realidade e a fantasia e entre o sagrado e o profano. As aulas
acontecem das 19 às 22 horas, na sede do Lume. Informações 3289-9869 ou 3287-8169.

Manipulação de bonecos
Foto: Antoninho Perri
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nAuxiliar de bibliotecário - O Instituto de Matemá-
tica, Estatística e Computação Científica está com inscri-
ções abertas até dia 15 para o processo seletivo interno
para Auxiliar de Bibliotecário. Maiores detalhes pelos tele-
fones 3788-5923 e 3788-5924 ou em http://rhuec.dgrh.u-
nicamp.br/oportunidades/defalt.html.

nFísica, Engenharia Elétrica, Engenharia ou Ci-
ência da Computação e Matemática Aplicada – O
Centro de Componentes Semicondutores (CCS), oferece
vaga para estagiário em administração de redes. As ins-
crições poderão ser feitas até o dia 11 (sexta-feira). Infor-
mações no site www.ccs.unicamp.br/sau/esta-
gio.html.

nArquitetura – Estágio para aluno do 3º período, que
tenha conhecimentos e/ou experiência em desenhos a mão
livre; domínio em Excell, Word e Power Point. Também
pede-se flexibilidade, agilidade em lidar com pessoas e que
tenha transporte próprio. Os interessados deverão enviar cur-
rículo para sbrandao@puras.com.br ou entrar em contato
com Solange Brandão no telefone (19) 9136-3296.

nEstatística ou Engenharia  – A C&A está selecio-
nando formandos e recém-formados para atuarem em
Database Marketing. É necessário conhecimentos em ban-
co de dados, softwares estatísticos, inglês intermediário e
disponibilidade para trabalhar oito horas por dia. Enviar cur-
rículo para rh.selecao@cea.com.br. Colocar a sigla “Est-
Unicamp”. Informações (11) 4166-9281 com Vanessa.

nEconomia, Marketing ou afins – A TESS Internet
Services está recrutando estagiário do 3º ou 4º ano que
tenha inglês fluente (desejável), domínio de informática
(pacote Office) e disponibilidade para estagiar em tempo
integral (desejável). O profissional irá atuar no auxílio de
desenvolvimento de novos projetos, produtos, parcerias
nas áreas de serviço, informação via celular, e-mail, M-
commerce, M-banking e M-entertainment. Enviar currícu-
lo completo para cv.estagiario@tess.com.br.

nEngenharia Civil – Ernesto Woebcke está selecio-
nando estagiário que esteja cursando a partir do 4o ano
para trabalhar em obra. Entrar em contato com o engenhei-
ro Robinson pelo telefone (19)3258-4009.

nEngenharia química – Akzo Nobe, empresa do ramo
químico, seleciona estagiário que esteja cursando a partir do
2º ano. A empresa oferece bolsa-auxílio compatível com o
mercado, transporte, refeição e assistência médica. Enviar
currículo pelo e-mail sandra-selacao@uol.com.br, pelo
fax (11) 4591-1062, ou para Rodovia Akzo Nobel, 707,
Bairro Chave Itupeva, São Paulo, CEP 13.295-000, sob a
sigla: Estagiário Eng. Química.

nEstatística – Empresa recruta estagiário que esteja
cursando 2º ou 3º ano, tenha domínio dos aplicativos
Excel e Access, disponibilidade para período integral (das
8 às 17h45) e facilidade para atuar na região dos Jardins.
A empresa oferece bolsa-auxílio, vale-refeição, assistên-
cia médica e seguro de vida. Enviar currículo para
corhumrh@terra.com.br ou para Corhum Consultoria
em Recursos Humanos, Rua Barão do Triunfo, 520, Cj.92,
Brooklin, São Paulo. CEP 04602-002, ou ainda para o fax
(11) 5543-4976.

nQuímica – Empresa de Valinhos recruta técnico quí-
mico, petroquímico ou bioquímico, cursando o período no-
turno, para estágio integral (das 8 às 17 horas). O estagi-
ário irá atuar em laboratório de qualidade de detergentes
industriais. Enviar currículo pelo e-mail marcia-
ab@eze.com.br ou pelo fax (19) 3881-1322.

nEngenharia – Procura-se engenheiro recém-forma-
do para área de qualidade, que tenha formação voltada à
qualidade e processos. Enviar currículo para o e-mail
qualidade@embalagem.irani.com.br.

nEstudo no exterior – A Universidade de Sydney
está comemorando 150 anos e oferecendo vagas em pro-
gramas especiais para alunos brasileiros, como gradua-
ção e cursos de língua inglesa que incluem preparatórios
para Toefl e Ielsts. As inscrições terminam em maio e o
curso tem início em setembro de 2001. Inscrições e mais
informações na Melbourne Idiomas, telefones (11) 3262-
1687, 3262-1463 e 284-2357. A Melbourne é a represen-
tante oficial da Universidade de Sydney no Brasil e ofere-
ce assessoria total aos alunos interessados nos cursos
oferecidos.

nTécnico administrativo – Estão abertas as inscri-
ções do Processo Seletivo Interno para função de Técnico
Administrativo, para o preenchimento de três vagas na
Diretoria.Acadêmica (DAC) O prazo para inscrição é de 7
a 11 (segunda a sexta-feira), na Secretaria da DAC, das
8h30 às 11 horas e das 13h30 às 17 horas. O interessado
deve ser servidor da Unicamp, com no mínimo 2 anos de
efetivo exercício na Universidade, possuir ensino médio
completo, experiência em área administrativa e em
informática. A  seleção consta de entrevista e análise do
currículo. Informações pelo telefone 3788-7392.

nPrograma de férias BASF – Estão abertas até dia
11 (sexta-feira) as inscrições para o 12º Programa de
Férias BASF. O universitário passa uma semana conhe-
cendo a multinacional, através do programa coordenado
por um grupo de trainees, e tem todas despesas de hospe-
dagem, alimentação e transporte custeadas pela BASF. O
candidato precisa estar cursando o penúltimo ou último
ano de Administração, Economia, Marketing, Engenha-
ria, Comércio Exterior, Ciência da Computação, Psicolo-
gia, Direito, Química ou Agronomia e ter inglês fluente.
Enviar currículo para basfuni@basf-as.com.br , ou para
BASF S. A., Av. ângelo Demarchi, 123 – prédio A-160,
1º andar, bairro Demarchi – São Bernardo do Campo –
SP, CEP 09844-900, A/C Stefanie sob a sigla “BASF
Uni”.

nVentilação Mecânica - A Unidade Respiratória do
HC da Unicamp realiza nos dias 14 a 16 de maio o 4º
Curso Básico de Ventilação Mecânica, às 19 horas, no
anfiteatro do HC (3o andar). Inscrições na Unidade Respira-
tória. Serão abordados temas como a Fisiologia da insufici-
ência respiratória e ventilação não-invasiva, Funcionamen-
to da Unidade Respiratória, Equilíbrio ácido básico do san-
gue e gasometria arterial, Intubação traqueal e traqueostomia,
Noções básicas de ventilação mecânica, Ventilação mecâ-
nica no paciente grave e Desmame ventilatório. Vagas limi-
tadas. Informações: telefone 3788-7656.

nInfecção hospitalar – A Comissão de Controle de
Infecção Hospitalar (CCIH) do Hospital das Clínicas da
Unicamp promove, nos dias 16 e 17 de maio, a partir das
9 horas, no anfiteatro I da FCM, o evento Infecção Hospi-
talar: Princípios Básicos e Atualização. Serão ministrados
quatro módulos: Vigilância, Prevenção e controle I e II, e
Limpeza, desinfecção e anti-sepsia na área hospitalar. Vagas
limitadas. Informações pelo telefone 3788-7054.

nEspetáculo – O Núcleo Interdisciplinar de Pesqui-
sas Teatrais (Lume) promove o espetáculo “Cuando tú no
estás?”, no dia 17, 18 e 19 de maio, às 21 horas. No
domingo dia 20, a peça será apresentada às 20 horas.
Trata-se de um espetáculo com títeres para adultos. A
sede do Lume fica na Rua Carlos Diniz Leitão, 150 –
Barão Geraldo. Informações 3289-9869 e 3287-8169, e-
mail lume@unicamp.br.

nImobilização Gessada –  O Departamento de Orto-
pedia e Traumatologia da Faculdade de Ciências Médicas
(FCM) promove entre os dias 25 de maio e 30 de junho o
curso de extensão Imobilização Gessada Especializada:
Sarmiento e Sintético. O período de inscrição vai de 2 a 20
de maio. Vagas limitadas. As aulas teóricas acontecem às
sextas-feiras, das 19 às 21 horas, ministradas pelo profes-
sor William Dias Belangero, e as aulas práticas aconte-
cem aos sábados, das 8 às 12 horas, sob a responsabili-
dade do professor Michael Davitt. Informações sobre a
programação na Escola de Extensão da Unicamp
(Extecamp), prédio 1 da Reitoria, ou nos telefones 3788-
4646 ou 3788-4648.

nLeitura e Tecnologia – O Programa Nacional de
Incentivo à Leitura (Proler), em parceria com a Biblioteca

Acontece de 14 a 18 de maio a 1ª Semana de Saúde Ocupacional, no Centro de
Convenções da Unicamp. O evento começa às 13h30 e terá palestras e mesa-redonda com
o tema a Ergonomia e suas implicações no trabalho. Durante o evento �Em direção a uma
universidade saudável�, será distribuído o Manual de Ergonomia, preparado pelo Sesmt/
DGRH a todos os servidores da universidade. Apesar de ser direcionado a funcionários e
docentes, também poderão participar representantes da comunidade externa. As inscrições
podem ser feitas no site www.unicamp.br/dgrh, onde está disponível o programa.

Universidade Saudável
Foto:Cartaz de Divulgação
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Semana da Unicamp pode ser recebido com o envio de um e-mail  para asemana-1-request@unicamp.br, deixando o assunto em branco e no corpo da mensagem digitar: subscribe e seu e-mail.

Pública Municipal Professor Ernesto Manoel Zink e a
Secretaria Municipal de Educação de Campinas (SME),
realiza no dia 26 de maio de 2001, das 7h30 às 17h30, no
auditório da Biblioteca Municipal, o 2o Seminário de Leitura
e Tecnologia (Letec). O tema desse ano será “Do Analfa-
beto Real ao Digital”: A programação consta de reflexões
sobre o analfabetismo na sociedade tecnológica. Estarão
reunidos especialistas de cinco universidades brasileiras
(Unicamp, Universidade Estadual do Rio de Janeiro,
Unicentro-PR, Universidade Estadual de Londrina (PR) e
Puccamp (SP). Informações com Aldo Pontes, pelo e-
mail aldopontes@hotmail.com.

nFisioterapia – A fisioterapia baseada em evidências
é um dos temas principais do 1o Simpósio Brasileiro sobre
o Diagnóstico Cinesiológico Funcional, que será realizado
no Rio de Janeiro, de 30 de maio a 1º de junho de 2001. O
simpósio é uma promoção do IBF - Instituto Brasileiro
para o Desenvolvimento Sócio-Científico da Fisioterapia e
uma realização do Instituto Brasileiro de Fisioterapia Apli-
cada. As inscrições poderão ser feitas pelo (21) 275-2595,
com Symone. Informações com Carlos Roberto Coelho,
Assessoria de Comunicação e de Imprensa, pelos telefo-
nes (11) 6965 8389 ou (11) 9179-3396.

nPetróleo – A palestra “Petróleo no Brasil”, ministra-
da pelo professor Denis José Schiozer, acontece dia 31 de
maio no Auditório da Biblioteca Central, às 11 horas. A
palestra vai falar da pesquisa no setor de exploração e
produção de petróleo, de áreas de pesquisa da Unicamp
na área de exploração e produção de petróleo e de oportu-
nidades de crescimento em ensino e pesquisa do setor.
Informações no site www.cgu.unicamp.br/.

nEndoscopia – No Gastrocentro da Unicamp aconte-
cem, nos dias 1o e 2 de junho, a 2ª Jornada de Enfermagem
em Endoscopia Gastrointestinal e o 1º Curso de Enferma-
gem em Endoscopia de Campinas. Ambos são organizados
pela Sociedade Brasileira de Endoscopia Gastrointestinal/
Núcleo São Paulo. As inscrições vão até o dia dos eventos.
Informações pelos telefones 3242-0144 e 3242-0471.

nEmbrapa – O 2o Workshop sobre Biodegradação
em São Paulo, acontece de 18 a 20 de junho, no Auditório
Embrapa Informática Agropecuária, Rua André Tosello s/
n, campus da Unicamp. Para receber o programa com-
pleto do Workshop com a ficha de inscrição, bem como
obter mais informações, entre em contato com a Área de
Comunicação e Negócios da Embrapa Meio Ambiente
pelo telefone (19) 3867-8710; pelo fax: 3867-8740 ou pelo
email: sac@cnpma.embrapa.br.

nDengue – “Dengue: você ainda terá a sua” é o nome
da palestra que será ministrada pelo professor Carlos
Fernando S. de Andrade no dia 21 de junho, no Auditório
da Biblioteca Central, às 11 horas. Nesta palestra serão
abordadas a visão histórica da questão, a visão técnica
atual – Entomologia e Vacinas, a visão sócio-política e
econômica e uma previsão pessoal sobre o campus e a
cidade. Informações www.cgu.unicamp.br.

nEngenharia Automotiva – A 11ª edição do Simpósio
Internacional de Engenharia Automotiva (Simea) será re-
alizada de 26 a 28 de junho, em São Paulo. O evento
discutirá as mais recentes pesquisas e desenvolvimento
tecnológicos de veículos convencionais e não-convencio-
nais, ferroviários, embarcações e aeronaves, bem como
automação/robótica, carroceria, chassis, combustíveis,
design, eletroeletrônica, emissões veiculares, qualidade e
produtividade, legislação, logística, entre outros assuntos,
dentro do tema Engenharia Automotiva para um Desen-
volvimento Sustentável. Informações pelo telefone (11)
5575-9043, fax (11) 5571-4590, e-mail simea@aea.org.br
ou no site www.aea.org.br. O engenheiro Alexandre
Benedito Novaes, do Departamento de Normalização e
Inspeção do Centro de Tecnologia (CT) da Universidade,
integra a comissão técnica de segurança veicular.

nEnfermagem pediátrica – O 3º Congresso Paulista

de Enfermagem Pediátrica e a 5ª Jornada de Enfermagem
Pediátrica da Unicamp acontecem entre os dias 3 e 6 de
julho, das 9 às 17 horas, no Centro de Convenções. O
organização do evento é do Departamento de Enferma-
gem da Faculdade de Ciências Médicas e do Serviço de
Enfermagem Pediátrica da Universidade. Contatos pelo
e-mail rosecomunicativa@uol.com.br ou pelo telefone
3788-7576. Outras informações no site www.hc.uni-
camp.br. Paralelo aos eventos acontece a Feira de Equi-
pamentos e Materiais da Área de Saúde.

nEngenharia Agrícola – O Congresso Nacional de
Estudantes de Engenharia Agrícola será realizado na
Unicamp, no período de 14 a 21 de julho. Participarão
alunos de todo o país. Mais informações com o Centro
Acadêmico da Faculdade de Engenharia Agrícola (Feagri)
ou no site www.agr.unicamp.br/caea/coneeagri2001.html.

nMorfometria Geométrica – Acontece de 16 a 20 de
julho de 2001, no Instituto de Biologia da Unicamp, o curso
“Morfometria Geométrica, teoria, métodos e aplicações em
sistemática e evolução”. As inscrições vão de 1 a 20 de
junho. Já estão no site do evento, www.unicamp.br/ib/
morfometria/indexns.htm, informações sobre inscrições
e programa. Mais informações pelos telefones 3788-4049
ou 3788-4645, ou pelo e-mail extecamp@unicamp.br.

nAtualização em Clínica Médica - De 23 a 25 de
agosto, a Faculdade de Ciências Médicas (FCM) estará
promovendo o curso de extensão universitária “Atualiza-
ção em Clínica Médica”, das 8 às 18 horas, no salão
nobre da Faculdade. Sob a coordenação da professora
Laura Sterian Ward, do Departamento de Clínica Médica,
este curso incluirá os conceitos fundamentais para a práti-
ca médica, abrangendo temas como AIDS, Novas dro-
gas para o tratamento do diabetes mellitus, Infecção urinária,
Depressão, Alzheimer, entre outros. As aulas serão mi-
nistradas por professores da Unicamp. Destina-se a clíni-
cos gerais e especialistas. As inscrições serão feitas na
Escola de Extensão da Unicamp (Extecamp), de 15 de
julho a 15 de agosto. Vagas limitadas. Mais informações:
telefones 3788-4646, 3788-4647 e 3788-4648.

nSemiótica – Acontece de 19 a 22 de setembro o 5º
Congresso Brasileiro de Semiótica, promovido pela Fa-

culdade de Belas Artes de São Paulo. As inscrições e
envio de trabalhos vão até o dia 30 de junho. A organiza-
ção do evento é no setor de pós graduação da Faculdade
de Belas Artes, à rua Álvaro Alvim, 90, Vila Mariana,
São Paulo, CEP 04.018-010.

nComputação – “Componentes para o Desenvolvimento
de Intranets” (mestrado). Candidato : Guilherme Rodriges de
Matos Junior . Orientador: professor Rogério Drummond. Dia
10, às 14 horas, Auditório do Instituto de Computação.

nEconomia – “A Economia Paranaense: 1985-1998”
(doutorado). Candidato: Jaime Graciano Trintin. Orientador:
professor Rinaldo Barcia Fonseca. Dia 11, às 14 horas,
Sala 23 (Pavilhão do Instituto de Economia)

nEngenharia Elétrica e da Computação – “Um
modelo de pré-despacho com margem de estabilidade de
tensão” (mestrado). Candidato: Frederico Silva Moreira:
Orientador: professor Takaaki Ohishi. Dia 10, às 9 horas,
Sala de Defesa de Teses da CPG/FEEC.

nEngenharia Mecânica – “Otimização dos parâmetros
de regulagem das máquinas circulares de malharia, utili-
zando a metodologia Taguchi” (mestrado). Candidata: Maria
Regina Sanches. Orientador: professor Franco Giuseppe
Dedini. Dia 8, às 14 horas, na sala ID2 da FEM.

A palestra �Comunicação
sonora em aves brasileiras�
ministrada pelo professor
Jacques Vielliard, acontece
dia 17 de maio, no Auditório
da Biblioteca Central, às 11
horas. Os diversos casos da
comunicação sonora das aves
serão explicados e ilustrados
por exemplos da fauna
brasileira, tirados do Arquivo
Sonoro Neotropical-ASN
mantido no Departamento
de Zoologia da Unicamp.
Serão discutidas também as
potencialidades e limitações
das pesquisas feitas no Brasil
no campo da comunicação
animal e da biodiversidade.
A promoção é da
Coordenadoria Geral da
Universidade (CGU).
Informações pelo e-mail
jacques@unicamp.br.

O canto
das aves

Foto: Reprodução
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Show resgata talento de Clara Nunes

E ela se foi pra cantar,
para além do luar, onde
moram as estrelas. E a

gente fica a lembrar, vendo o
céu clarear, na esperança de vê-
la, Sabiá�. Assim cantou um dia
a sambista Alcione em
homenagem à amiga Clara
Nunes, à qual chamava de
Sabiá. As lembranças foram
guardadas por aqueles que a
viram brilhar no palco e nas
emissoras de TV e rádio. Pouco
lembrada pelo público atual para
uma pessoa tão representativa na
cultura brasileira, na opinião da
cantora Carla Vizeu, ex-aluna do
curso de Música Popular
Brasileira da Unicamp.

Carla é Clara no show Clarear,
com pré-estréia marcada para
quarta-feira (dia 9), a partir das
12h30, no auditório do Instituto
de Artes da Unicamp. É um
musical cênico, segundo a
cantora, que tem a
responsabilidade de homenagear
a artista Clara Nunes, e
apresentar tanto interpretações
registradas na memória das
pessoas, quanto trabalhos
desconhecidos pela maioria do
público. A artista traz de volta a
imagem de Clara Nunes,

Dominguinhos, Oswaldinho do
Acordeon e Arismar do Espírito
Santo. A banda que acompanha a
cantora é formada por Eduardo
Lobo, aluno do curso de música,
no violão de sete cordas; Chico
Santana, na percussão; Luciano
Baradel, no cavaquinho. A banda
foi formada especialmente para a
montagem do espetáculo Clarear.
�Clarear porque é preciso luz�,
justifica Carla. �Porque é preciso a
força da luz que existia em Clara
para sobreviver neste mundo...�,
reforça a musicista no texto
preparado para a introdução do
show.

resgatada desde o figurino até a
escolha do cenário, com uma
ambientação de um fundo de
quintal e de um terrero de
candomblé. ]

Além do resgate, Carla Vizeu
apresenta uma Clara que não se
limitava à música do
candomblé. �Ela tem trabalhos
de bossa nova, samba canção, e
músicas de Candeia, que
apresentaremos no show.�,
antecipa. Fazem parte do
repertório a ser apresentado pelo
grupo composições de Tom
Jobim, Chico Buarque de
Holanda, João Nogueira e

LITERATURA

Enredos da folia registram história brasileira
As histórias resgatadas em

sambas de enredo vão desde a
mitologia grega até temas da
atualidade. Um canto para o
grito de Zumbi dos Palmares no
centenário da liberdade, um
pouco de Maurício de Nassau,
as festas de Baco, o contraste
entre o luxo e o lixo por
Joãosinho Trinta, a história da
mulher rendeira e até um �Bye
bye, Sarney� ecoaram nos três
dias de folia nos carnavais
carioca e paulista. O que foi
criado com o intuito de
divertir, de provocar risos e
deixar extasiado qualquer
turista, serve para contar parte
da história do mundo e toda a
história brasileira. As
composições, se reunidas em
uma coletânea, tornam-se a
crônica brasileira.

O que há de sério no riso do
povo? No livro Ecos da Folia, a
professora do departamento de
história da Unicamp Maria
Clementina Pereira Cunha

narra a história do Carnaval do
Rio de Janeiro no final do
século 19 e nas primeiras
décadas do século 20. Encantos
mil? Protesto também. O
reinado de Momo, segundo a
autora, enlaçava novidades e
unia a crítica política e social à
diversão. A história
carnavalesca contada por
Maria Clementina vem
acompanhada de relatos sobre
as lutas pela abolição, pelos
sonhos de monarquistas e
republicanos, pelas
expectativas dos negros da
Cidade Nova, do racismo e das
propostas para civilizar o País.

Acompanhado de material
ilustrativo, a autora apresenta
os personagens que faziam o
carnaval na época. Tenentes
do Diabo e Pés Espalhados
eram as agremiações que
garantiam a Festa de Momo
aos cariocas. Os mascarados e
zé-pereiras, foliões de primeira
classe e intelectuais patriotas, e

zé-povinho, eram os nomes que
acompanhavam os negros dos
bairros populares da �cidade
maravilhosa�.

O livro de Maria Clementina
mostra que, se analisados por
olhos críticos, os sambas de
enredo, assim como divertir,
têm muito a ensinar. A
pedagoga Angela Luzia
Balthazar lembra que alguns
dias após a morte do escritor
Carlos Drumond de Andrade,
um professor solicitou uma
redação sobre o escritor.
Apreciadora do carnaval
carioca, a então estudante
secundarista não titubeou em
buscar informações no samba
enredo da Escola de Samba
Mangueira, composto por Rody,
Verinha e Bira do Ponto em seu
texto para garantir uma boa
nota. Livros como Ecos da Folia
podem servir de material de
pesquisa em trabalhos de
literatura, folclore, cultura
popular e história.

Paulo César Pinheiro que,
segundo Carla Vizeu, foram
muito bem representadas pela
sambista.

Carla é formada em Música
Popular Brasileira pela Unicamp.
O seu �romance� com o canto
começou durante sua participação
no coral do Instituto de Biologia
(IB) da universidade, quando
trocou os experimentos realizados
nos laboratórios do IB pelo som
que insistentemente ecoava do
departamento de música do IA. A
nova carreira já está marcada por
participações como vocalista em
shows de Tânia Alves,

Foto: Neldo Cantanti

Carla Vizeu é
Clara Nunes no show

Clarear: musical
resgata interpretações

de antigas
composições

de autores
famosos
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ASSISTÊNCIA

�Seachegue� busca integrar calouros

A saudade causada pela distância é
resolvida com um telefonema. As
roupas têm de ser cuidadas pelas

próprias mãos e a comida já não tem mais o
sabor dos pratos preparados pela mãe. Esta é
uma nova realidade para a aluna do primeiro
ano do curso de música da Unicamp Amanda
Francelle Antunes. Desde que deixou a
pequena cidade de Cornélio Procópio, no
Paraná, em março, para dedicar-se aos estudos
na Universidade Estadual de Campinas,
Amanda reviu a família apenas uma vez. �O
maior conflito é a saudade�, afirma.

A história de Amanda deve repetir-se na voz
de estudantes que, além de enfrentarem as
diferenças entre o ambiente de um colégio e de
uma universidade, deparam com a diferença
cultural entre Campinas e sua cidade de
origem. O choque cultural, segundo a psicóloga
Cristina Muller, do Serviço de Assistência
Psicológica e Psiquiátrica ao Estudante (Sappe),
pode causar transtornos emocionais. Mesmo
porque em Campinas, e principalmente na
Unicamp, as culturas se misturam.

Que saudade faz doer, não há dúvida. Mas,
ao contrário da estudante Amanda, que
consegue trabalhar essa situação com um
telefonema, alguns alunos podem manifestar
sentimentos de angústia diante de um mundo
desconhecido. Por meio do Projeto Seachegue,
psicólogas do Serviço de Apoio ao Estudante e
do Sappe buscam amenizar os sentimentos
relacionados a esses conflitos. O Projeto
Seachegue propõe a criação de um espaço de
reflexão a respeito das experiências relacionadas
ao ingresso na universidade, das angústias

diante dos novos desafios e das transformações
necessárias ao reequilíbrio interno na fase de
mudanças intensas. �No Nordeste brasileiro,
�seachegue� exprime aconchego, receptividade.
O projeto também oferece um espaço de
aconchego a quem se sente só�, explica Cristina.

Segundo a psicóloga, para entrar na
universidade, o calouro precisa separar-se da
família, dos amigos, da namorada, do seu
mundo conhecido. Além disso, na
universidade eles passam a lidar com desafios
muito maiores que os já conhecidos no colégio.
�Os candidatos aprovados no vestibular,
geralmente, são os primeiros da turma do
colégio. Na universidade, ele convive com
vários primeiros alunos�, reflete.

As reuniões são realizadas com grupos
heterogêneos, formados por alunos de

diferentes cursos. Os grupos são coordenados
pelas psicólogas Marisa Córdoba Amarante,
Elizabete Mergulhão e Cristina Muller, do
Sappe, e Valéria Aguillar Castro, do SAE. As
profissionais oferecem técnicas de interação
que favorecem a reflexão sobre questões que
possam dar chance para o aluno fazer uma
introspecção. Na visão de Cristina Muller, o
momento dá oportunidade para a troca de
experiências com outros colegas que vivam a
mesma situação. �Durante os eventos, eles
trocam os recursos que usam para lidar com as
dificuldades.�

Para participar das reuniões, os alunos devem
inscrever-se semanalmente no balcão do SAE. Os
grupos se encontram às quintas-feiras, no horário
do almoço, e são compostos de 30 pessoas.
Contatos pelo telefone 3788-7020 ou 7913.

ESPETÁCULO

Reflexão sobre o verdadeiro papel da
mulher diante de aspectos que compõem o
conturbado processo social contemporâneo.

É sobre esse mote que se desenvolve o
espetáculo solo Reminiscências, que Ana
Carolina Mundim, aluna de mestrado em
Artes Corporais do IA-Unicamp, está levando
para o palco do SOS Mulher, no próximo dia 8
(terça-feira), a partir das 13 horas, durante a
Feira Beneficente de Arte e Artesanato da
entidade.

Reminiscências é um espetáculo solo de
dança contemporânea que, segundo
Carolina, procura mostrar um pouco da
história de uma mulher �e as várias mulheres
nela vivem�, buscando referências no mito A
Caixa de Pandora. Realizado pelo Grupo
República Cênica, concepção, coreografia e
interpretação de Ana Carolina, o evento tem
a direção de Fernando Aleixo.

O espetáculo mostra os conflitos da mulher
no limite tênue entre o passado e o presente, a
lascívia e a vivacidade, que se misturam à

Dança disseca mundo facetado da mulher

violência  social, sobretudo na organização
das comunidades urbanas, em que o espaço
privado e público estão em constante
mudança, determinando a construção de
uma história pessoal, que pode estar presente
em qualquer trajetória feminina. O Grupo
República Cênica, criado há quatro anos por
alunos do Departamento de Artes Cênicas,
desenvolve pesquisas centradas no trabalho
do intérprete em relação à criação e à
produção cultural.

O SOS Mulher está localizada a Rua Dr.
Quirino, 1856,  no centro. A entrada é
franqueada ao público.

Fotos: Neldo Cantanti

Valéria, Maria
Luíza
(divulgadora) e
Cristina Muller
(no destaque):
apoio
psicológico
para os
universitários
novatos, como
a estudante
Amanda (dir.)
se adaptarem à
vida acadêmica

Espetáculo Reminiscências revela
as várias mulheres que vivem

na história de uma mulher

Foto: Divulgação


