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CIDADANIA

A Pró-Reitoria de Extensão da
Unicamp criou uma comissão para
estabelecer um Prêmio de

Acessibilidade. Proposto durante o 2º
Encontro de Comunicação e Mobilidade
Alternativa/Aumentativa, o prêmio tem por
objetivo contemplar projetos que apresentem
alternativas para tornar os campi da Unicamp
acessíveis a todos os seus alunos, professores,
funcionários e visitantes. O melhor trabalho
receberá o valor de R$ 5 mil em dinheiro,
doados pelo Banco Real ABN Amro Bank.
Segundo os professores e membros da
comissão, José Raimundo de Oliveira, Afonso
Celso Von Zuben e Antonio Augusto
Quevedo, a idéia é fazer com que a Unicamp
seja um exemplo de cidadania ao estimular a
discussão sobre a acessibilidade em seus
aspectos físico, social, cultural, étnico e
religioso. Também faz parte da comissão a
professora Maria Teresa Eglér, da Faculdade
de Educação.

Vale tudo na interpretação do termo
acessibilidade. Para a comissão, o debate deve
ultrapassar as barreiras do espaço físico, ou até
mesmo a questão física. Serão julgados
projetos que discutam o tema em seus mais
diversos aspectos. Na opinião do grupo, a
discussão requer a participação de toda a
sociedade. �O ideal é fazer com que essa
questão passe a fazer parte do cotidiano da
comunidade universitária�, reforça Quevedo.

O programa terá em seu júri três usuários
dos serviços propostos nos trabalhos. �A idéia é
que a pessoa que vai utilizar o serviço o avalie
e veja se é viável�, diz Von Zuben. Além dos
usuários, o corpo de jurados será formado por
um membro da comissão organizadora ( sem
direito a voto), um representante do Banco
Real � patrocinador do prêmio �, um
representante de funcionários, um docente,
um aluno de graduação e um de pós-
graduação. Se existir um projeto que
ninguém da universidade esteja apto a
avaliar, a comissão organizadora recorrerá a
uma consultoria.

O período de apresentação das propostas é
entre 1º e 29 de junho. O texto deve conter
um resumo do que vai ser abordado e a forma
como pode ser realizado. A primeira etapa do
concurso compreende o período de 2 a 31 de
julho, quando será feita a seleção de dez
propostas apresentadas. A partir de 1º de
agosto será feita a divulgação do resultado da
primeira etapa. De 2 de agosto a 3 de
dezembro será discutida a elaboração do
projeto. Para isso, o autor deve ter
documentação suficiente para a realização do
projeto. De 4 a 17 de dezembro será avaliado
o melhor trabalho e no dia 21/12, a comissão
pretende fazer um evento com a
apresentação dos projetos, divulgação do

Projetos de acessibilidade terão prêmio

projeto final e premiação.
Os dez trabalhos selecionados receberão R$

500 mensais para desenvolver o projeto
durante os quatro meses de realização para
cobrir qualquer custo que envolva o projeto
durante sua realização. Para as propostas não-
selecionadas que tiverem um teor para mudar
a história da inacessibilidade na universidade,
a comissão garante os direitos autorais ao
proponente para que possam desenvolver seus
projetos onde desejarem ou, em outro
momento, na própria universidade.

A expectativa de José Raimundo de
Oliveira é que surjam propostas muito
interessantes, pois existem as mais diversas
histórias de falta de acesso na realidade das
pessoas, seja pela falta de visão, audição,
mobilidade, sensibilidade, problemas de
comportamento, transporte, gestação e idade.
Ao falar em acesso, os idealizadores do projeto
querem dizer acesso a bancos, restaurantes,
parte comercial da universidade, transporte,

tudo o que possa facilitar o acesso do usuário.
José Raimundo explica que a idéia de se

criar este projeto é anterior à portaria 1.679 do
Ministério da Educação, de 2 de dezembro de
1999, que determina que os cursos superiores
passem a ser avaliados pelo MEC também de
acordo com a infra-estrutura que oferecem
aos alunos portadores de deficiências físicas,
auditivas ou visuais. A concretização da idéia,
na opinião da comissão, vem adequar a
Unicamp às exigências do MEC e do Projeto
de Lei 4.767/98, aprovado pelo Congresso
Nacional, que estabelece que normas gerais e
critérios básicos para a promoção da
acessibilidade das pessoas portadoras de
deficiência ou com mobilidade reduzida em
instalações públicas e privadas. As inscrições
devem ser feitas na Pró-Reitoria de Extensão
e Assuntos Comunitários (Preac).

As informações estão disponíveis no site
http://www.fee.unicamp.br/acessibilidade. O
telefone da Preac é (19) 3788-4741.

Quevedo e Oliveira: escadas são um grande obstáculo de acessibilidade aos locais públicos

Fotos: Neldo Cantanti



2 Campinas, 28 de maio a 3 de junho de 2001

CONVÊNIO

Petrobrás patrocina a Cientec-2001

PÓS-GRADUAÇÃO

A Petrobrás acaba de assinar convênio da  ordem de R$ 100 mil
reais com a Unicamp, para a promoção da Mostra de Ciência
e Tecnologia para o Desenvolvimento (Cientec) 2001, a ser

realizada no segundo semestre deste ano no campus da Universidade.
O convênio foi assinado na última terça-feira, e contou com a
presença do reitor da Unicamp, Hermano Tavares, do professor José
Tadeu Jorge, coordenador geral da mostra, do diretor geral da
Petrobrás, Valdison Moreira, e do professor João Domingos Biagi, da
Faculdade de Engenharia Agrícola.

O evento tem um investimento orçado em aproximadamente R$ 1
milhão de reais. Durante os nove dias da mostra � de 24 de agosto a 2
de setembro � deverão ser realizados cerca de 70 eventos paralelos
destinados aos pesquisadores, cientistas, professores das onze
instituições promotoras da mostra e de outras instituições da região.
Ainda dentro dos eventos paralelos, destinados ao público em geral,
haverá simpósios, seminários, workshops e conferências, programadas
nos três auditórios do Centro de Convenções, que vão abordar os mais
diversos temas como, por exemplo, lixo, produtos transgênicos, energia,
planejamento urbano e, entre outros, discutir sobre o jovem na
sociedade.

O presidente da Mostra, professor Hermano Tavares, explica que
pela primeira vez o potencial de Campinas e região, na pesquisa e na
produção de bens e serviços tecnológicos, será apresentado para
investidores nacionais e internacionais. O reitor calcula que, somente
entre onze instituições envolvidas na mostra, são investidos
anualmente cerca de 1 bilhão de reais. Disse ainda que, além do
objetivo da feira, que é mostrar as pesquisas desenvolvidas nos últimos
anos os laboratórios da Universidade, �vamos apresentar também as
perspectivas para o futuro, e estabelecer parcerias entre instituições de
ensino e pesquisa, fomentadores e agentes financeiros�. Organizadores
da mostra prevêem a presença de um público de aproximadamente
100 mil pessoas e pelo menos 10 mil cientistas, pesquisadores e
professores universitários. Com destaque para os empresários e
profissionais do parque industrial de Campinas e região, dirigentes
públicos, principalmente os ligados às áreas de educação, saúde,
desenvolvimento e meio ambiente, além de estudantes de segundo

A Unicamp assinou no último dia 17, um
convênio do tipo �guarda-chuva� com a
Universidade Presbiteriana do Mackenzie �
instituição tradicional no País, que possui
130 anos de existência. O acordo vai
permitir o intercâmbio, principalmente, nas
áreas de pós-graduação entre as duas
universidades. Na mesma cerimônia,
também foi assinado o primeiro termo
aditivo formalizando contatos informais já
mantidos entre os pesquisadores da
Faculdade de Engenharia Elétrica e de
Computação (FEEC) e a Mackenzie. Desta
forma, explica o professor Hugo Hernández
Figueroa, da FEEC, os projetos em conjunto
na área de Análise de Dispositivos Fotônicos
(amplificadores ópticos) ganham um novo
impulso.

Recentemente a Universidade do
Mackenzie teve todos seus sete cursos de pós-
graduação aprovados pela Capes. De acordo
com o reitor Cláudio Lembo, este é um dos
fatores que motivou a universidade a celebrar
o convênio com a Unicamp. �Sabemos da
tradição em pesquisa existente aqui e por isso
queremos consolidar a parceria para podermos

grau e de escolas técnicas, não apenas de Campinas e região, mas de
todo o Estado de São Paulo.

�É uma grande oportunidade de podermos mostrar todo o nosso
potencial tecnológico�, diz o professor José Tadeu Jorge. A Unicamp
detém 15% da pesquisa universitária brasileira, e o potencial científico
e tecnológico de Campinas e cidades da região reflete-se no
desenvolvimento econômico, que responde por 9% do PIB nacional e
atrai 16% dos investimentos destinados ao Estado de São Paulo.

Tadeu Jorge salientou que, apesar de haver uma proposta para a
realização da Cientec a cada três anos, o Fórum dos Dirigentes das
Instituições de Pesquisa e Desenvolvimento de Campinas e Região
avalia a possibilidade de diminuir esse prazo, ainda não definido. O
Fórum tem início com a participação conjunta da Unicamp com a
Puc-Campinas e outras nove instituições como Cati, CPqD, Embrapa,
Instituto Agronômico, Instituto Biológico, Instituto de Zootecnia, Ital,
ITI (Instituto Nacional de Tecnologia da Informação) e LNLS
(Laboratório Nacional de Luz Sincrotron).

Acordo estabelece intercâmbio com o Makenzie

trilhar caminhos em diversas áreas�. Lembo
diz que sempre alimentou um encanto
especial pela Unicamp. Amigo pessoal de seu
fundador, professor Zeferino Vaz, hoje
quando vê a expansão da instituição se sente
emocionado. �Tenho o maior respeito pela
capacidade científica dessa instituição�.

O reitor da Unicamp, Hermano Tavares

também se mostrou satisfeito com a parceria.
�Sabemos da solidez da Mackenzie e não há
dúvidas que a Unicamp ganha muito com
este convênio�. Ele lembra que a Unicamp
foi criada justamente em uma época de
explosão da pós-graduação no país. Hoje são
mais de 60% do total de alunos,
matriculados na pós.

Cláudio Lembo, reitor da Mackenzie, observa o reitor Hermano durante solenidade na Unicamp

O reitor Hermano Tavares assina termo de convênio com a Petrobrás

Foto: Antoninho Perri
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MEMÓRIA

Ossadas de Perus são transferidas para SP

A Universidade Estadual de Campinas
(Unicamp) inicia na próxima quarta-
 feira (dia 31), a transferência para o

Cemitério do Araçá, em São Paulo, das
ossadas encontradas no Cemitério de Perus e
que estavam sob a guarda da Universidade
nos últimos dez anos. Serão levados para a
Capital, num primeiro momento, cerca de 40
restos mortais.

O cronograma de translado do restante do
acervo será definido posteriormente,
conforme as condições operacionais do
cemitério. Desde janeiro deste ano, todo o
material se encontra à disposição da
Prefeitura de São Paulo. A transferência só
não foi realizada antes porque a própria
Administração Municipal pediu um tempo
para se preparar para receber as ossadas, sob
a justificativa de que acabara de tomar
posse.

Todo o acervo foi devidamente catalogado
e acondicionado, de modo individual, em
caixas plásticas. O procedimento atende aos
mais rígidos critérios técnicos. Das ossadas
que ficaram sob a guarda da Unicamp, oito
foram encaminhadas em dezembro do ano
passado ao Instituto Médico Legal (IML) da
Capital, que retomou o processo de tentativa
de identificação. Os trabalhos estão sendo
coordenados pelo perito Daniel Munhoz. O
especialista, inclusive, já apresentou algumas
conclusões preliminares às autoridades,
familiares de desaparecidos políticos e
imprensa. Tais análises reforçaram a posição
dos peritos da Universidade, que apontaram a

impossibilidade da identificação de algumas
dessas ossadas.

A Unicamp iniciou o processo de
identificação das ossadas em 1990 e o
encerrou em 1997. Nesse período, os peritos
da Universidade identificaram sete
desaparecidos políticos, número
extremamente significativo diante da
complexidade do trabalho, do precário
estado de conservação do acervo e da falta
de dados confiáveis para confronto. Não
há, na literatura mundial, registro de um
feito semelhante. Ao longo do trabalho, a
Unicamp não mediu esforços técnicos,
financeiros e institucionais para chegar a

ADMINISTRAÇÃO

O professor Archimedes Perez Filho assume
o cargo como novo diretor diretor do Instituto
de Geociências, em substituição ao professor
Newton Muller Pereira. A solenidade de
posse ocorreu na última sexta-feira (18), no
auditório da Biblioteca Central e contou com
a presença do reitor da Universidade,
professor Hermano Tavares, do ex-diretor
Newton Muller Pereira e de Roberto Perez
Xavier, docente que, por indicação de
Archimedes, continua atuando como diretor-
associado daquele instituto. Ambos devem
permanecer à frente da administração
daquela unidade até o ano de 2005.

O reitor Hermano Tavares salientou que
conhece o professor Archimedes há mais de
vinte anos, elogiou o seu espírito determinado
frente à unidade, e classificou o IG  como
audacioso e competente, �características que
o fazem modelo dos cursos de graduação na
Universidade�. O professor Newton lembrou
que nos últimos tempos o IG tem passado por
uma série de mudanças e inovações. Uma
delas foi a criação do curso Ciências da Terra
� modalidades geologia e geografia. �Mudou
seu quadro de funcionários ou os funcionários
mudaram suas funções, e agregou dez novos

Archimedes é o novo diretor do IG
docentes�, salientou. Em seu discurso de
despedida, disse que não chegou a concluir
tudo o que almejava, e que não pretendia
fazer um balanço de sua gestão naquele
momento, �voltado mais para o novo do que
para o passado, e o novo é o diretor hoje
empossado�, assinalou.

Archimedes vai administrar uma unidade
com 430 alunos, 250 dos quais de graduação e
cerca de 170 dos cursos de pós-graduação.
Até 1997, o IG era um Instituto conhecido
pela excelência de seus cursos de pós. No
início do ano seguinte, começou uma nova
atividade na unidade que �certamente será
priorizada na nossa administração. A infra-
estrutura, a necessidade de instalações mais
adequadas para o funcionamento dos cursos,
como a necessidade da complementação de
alguns docentes em áreas específicas nos faz
crer que tenhamos quatro anos de desafios
para que realmente possamos atingir os
objetivos propostos�, salienta o novo diretor do
IG.

Quanto às pesquisas Archimedes explicou
que será dada especial atenção às linhas
existentes hoje no Instituto, de forma a
redirecionar alguns programas da pós.

�Estamos nos esforçando nesses últimos três
anos para encontrar uma nova situação mais
adequada, não apenas sob o ponto de vista
administrativo, mas sem dúvida que levem à
incorporação e à discussão de novas linhas de
pesquisa, tanto na área de geologia quanto na
de geografia�, revela o professor.

este resultado. O processo só não pôde
avançar mais porque os especialistas
esgotaram todas as possibilidades técnicas
para se chegar a novas identificações.

Coordenada pela Comissão de Perícias da
Unicamp, a transferência das ossadas será
feita por volta das 7h do dia 31 de maio. Às
9h30, será realizado um ato público no
columbário do Cemitério do Araçá, que
contará com a presença de representantes da
Universidade, Secretaria de Segurança
Pública, Assembléia Legislativa, Câmara de
Vereadores de São Paulo, Igreja, entidades de
defesa dos direitos humanos e familiares de
desaparecidos políticos.

Técnico
transfere as
primeiras
sete ossadas
para o IML
de SP em
dezembro de
2000

Archimedes assume a diretoria do IG até 2005

Foto: Neldo Cantanti

Foto: Antoninho Perri
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INTEGRAÇÃO

FEA organiza a 3ª Semana Cultural

EVENTO

Cursos e palestras orientam
futuro engenheiro de alimento

Cultura e integração estão nas
expectativas dos alunos da Faculdade
de Engenharia de Alimentos (FEA)

empenhados na organização da 3ª Semana
Cultural da faculdade. No meio de tantos
cálculos e experimentos, surgiu a idéia entre
os alunos integrantes do Projeto Especial de
Treinamento da faculdade, o PET,  de criar
um ambiente descontraído para fazer com
que as pessoas se envolvessem com atividades
culturais.

Apesar da extinção em abril de 2001 do
PET, um programa criado pelo governo e
financiado pela Capes para a melhoria do
ensino de graduação, os alunos se uniram a
outros graduandos da faculdade e receberam
o apoio do Centro Acadêmico (Cafea) para
realizar a Semana Cultural. As atividades
serão realizadas de 28 a 31 de maio e incluem
oficinas, exposição livre, piquenique musical,
canto coral, ginástica estática e exibição dos
filmes Baraka, do cineasta Ron Fricke; e Nós
que aqui estamos por vós esperamos, de
Marcelo Masagão.

Para as oficinas, foram convidados
especialistas em yoga, confecção de velas e
blocos de anotações, tye dye (manchas em
camisetas) e shiatsu.

Na Quinta-feira (31), a partir das 16 horas,

Em sua 20ª edição, a
Semana de Alimentos da
FEA pretende reunir de
22 a 28 de julho
estudantes e profissionais
de todo o Brasil. Segundo
Viviane Navarro Moreira,
integrante da comissão
organizadora, o evento
deve apresentar uma
formação a mais ao futuro
engenheiro de alimentos,
colocando-o a par da
situação do mercado de
trabalho, além de
promover a integração de
estudantes e o reencontro
de ex-alunos.

Estão programados 20 cursos de 12 horas
e palestras com carga horária de uma hora
e meia a serem ministrados por professores,
consultores e profissionais de diversas
áreas de trabalho.

A proposta, ao convidar profissionais das
áreas de economia e administração, é que
o evento não fique restrito ao
conhecimento técnico, segundo Viviane.
A intenção é que os participantes
recebam estudos gerais, desde marketing
pessoal até responsabilidade social e
empresarial.

A participação na 20ª Semana é restrita

a organização do evento reservou um espaço
para uma espécie de sarau, no qual qualquer
pessoa da comunidade universitária pode
revelar seu talento. Segundo Débora Garcia
da Cunha, uma das organizadoras, vale
recitar poesia, tocar um violão, ou cantar. �É
uma revelação de novos talentos.� Para esta
atividade não é necessário se inscrever, basta

aparecer no pátio da FEA.
Os interessados em participar de alguma

oficina devem fazer a inscrição até 30
minutos antes do início da aula. A
organização se dispõe a prestar informações e
receber inscrições pelos e-mails
cafea@fea.unicamp.br e
petfea@fea.unicamp.br.

CONFIRA A PROGRAMAÇÃO

a profissionais e estudantes em química e
engenharias química e de alimentos.

Os alunos que realizarem sua inscrição
na FEA até 31 de maio pagarão R$ 40,00
para participar do evento. Após esta data,
as inscrições podem ser efetivadas até 17
de julho na página www.semalim.com.br,
na qual também estará disponível o
programa com datas e locais das
atividades.

O valor para quem se inscrever neste
período é R$ 45,00. A taxa pode ser
dividida em duas vezes.  Outras
informações podem ser obtidas no centro
Acadêmico da faculdade.

CINEMA

A Mostra de Cinema Eduardo Coutinho,
organizada por alunos do Instituto de
Filosofia e Ciências Humanas (IFCH) está
completando o seu terceiro mês. Após exibir
os  filmes �Cabra Marcado Para Morrer�
(1964-1983) e �O Fio da Memória� (1991),
a Mostra apresenta no dia 29 (terça-feira),
às 12h15, na Sala do Telão do Instituto de
Estudos da Linguagem (IEL), mais um
filme do diretor brasileiro Eduardo
Coutinho: �Boca de Lixo�, de 1992.

Documentário sobre o cotidiano dos
catadores de lixo, é realizado no vazadouro
de Itaóca, em São Gonçalo, a 40 km do Rio
de Janeiro. O filme procura apresentar as
pessoas que vivem do que recolhem no lixão
para além dos estereótipos mais comuns. O
filme será apresentado em duas sessões, a
primeira no dia 29 e a seguinte no dia 31/05
(5a feira), às 18h15 no Auditório do IFCH.
Ambas as sessões serão gratuitas e seguidas
de debate. Mais informações pelo e-mail
mostraeduardocoutinho@bol.com.br.

“Boca do Lixo” é o
próximo filme da mostra

Boca do Lixo (Brasil/1992)
de Eduardo Coutinho
duração: 50 minutos
29/05 (3a feira)
12:15h/ Sala do Telão - IEL

31/05 (5a feira)
18:15h/ Auditório do IFCH

28/5 �  SEGUNDA-FEIRA

12 às 14 horas Ginástica Estática
22 horas Exibição filme Baraka

29/5 � TERÇA-FEIRA

12 às 14 horas Oficina de Yoga
17 às 19 horas Oficina de cadernos Oficina de tye dye
22 horas Exibição filme Nós que aqui estamos por vós esperamos

30/5 � QUARTA-FEIRA

12 às 14 horas Piquenique musical
17 às 19 horas Oficina de velas
10 às 12 horas Oficina de shiatsu
12 horas Coral Zíper na Boca
16 horas Sarau � participação livre

Foto: Neldo Cantanti

Grupo de alunos da Engenharia de Alimentos: orientação de mercado
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nAuto Cad – A Motriz – empresa júnior de engenharia
mecânica – realiza de 28 de maio a 1o de junho (segunda
a sexta-feira), o curso de Autocad. As inscrições custam
R$ 10 e está incluso um CD, contendo apostila didática
com exemplos e animações. No curso, os alunos terão
os conceitos e funções básicas de manuseio,
dimensionamento, utilização eficiente de layers, domínio
completo de CAD 2-D. Informações pelo telefone 3788-
3206 ou pessoalmente no horário das 12 às 14 horas, na
Faculdade de Engenharia Mecânica, sala FD3.

nAvicultura – A Fundação Apinco de Ciência e
Tecnologia Avícolas realiza nos dias 29 a 31 de maio
(terça a quinta-feira), a Conferência Apinco, no Centro de
Convenções da Unicamp. O objetivo é reunir especialis-
tas da área de avicultura para divulgação e troca de infor-
mações sobre as novidades científicas e tecnológicas.
Informações com Nilza, Glaúcia ou Carla pelo telefone
3243-6555 ou pelo e-mail facta@facta.org.br.

nEducação Ambiental – Acontece de 29 a 31 (terça
a quinta-feira) o Encontro de Pesquisa em Educação
Ambiental, promovido pela Unesp, USP e UFSCar, no
Instituto de Biociências da Unesp, Campus de Rio Claro
(SP). Os objetivos do encontro são identificar e analisar
as tendências e perspectivas da produção cientifica sobre
a Educação Ambiental; discutir, analisar e divulgar traba-
lhos de pesquisa sobre esta temática; fornecer subsídios
para uma caracterização inicial do estado da arte da pes-
quisa em Educação Ambiental no país e suas perspecti-
vas. Informações no site www.rc.unesp.br/epea, pelo
telefone (19) 526-4155 ou pelo e-mail epea@rc.unesp.br.

nRestaurante Universitário – Acontece no dia 30
(quarta-feira) mais uma atividade do Projeto Cultural do
Restaurante Universitário. Trata-se da apresentação do
Coral do Caism, coordenado pelo capelão Lizwaldo Má-
rio Ziti, às 12h30 no RU.

nPoemas – Acontece dia 30 (quarta-feira) o Trans-versal,
uma apresentação de poemas de Sheila da Silveira e
Christovam de Chevalier, acompanhada de uma conversa
com os autores. Essa é mais uma atividade do programa
“Conversa de rua” do Laboratório de Estudos Urbanos. A
apresentação acontece às 18 horas na Cantina do Carpe
Diem do Instituto de Estudos da Linguagem. Informações
pelo e-mail monikvik@labeurb.unicamp.br.

nBacias hidrográficas – Acontece nos dias 30 e 31
(quarta e quinta-feira) o 3º Curso de Capacitação em
Manejo de Bacias Hidrográficas, que pretende capacitar
profissionais visando, principalmente, a atuação em ges-
tão e planejamento de bacias hidrográficas. O curso será
na Biblioteca Central da ESALQ/USP, Piracicaba, das 8
às 18 horas. Informações pelo e-mail eventos@carpa.cia-
gri.usp.br ou pelo telefone (19) 430-8602.

nFisioterapia – A Fisioterapia baseada em evidênci-
as 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
(quarta a sexta-feira). O simpósio é uma promoção do IBF
- Instituto Brasileiro para o Desenvolvimento Sócio-Cien-
tífico da Fisioterapia e uma realização do IBRAFA - Institu-
to Brasileiro de Fisioterapia Aplicada. As inscrições pode-

rão ser feitas pelo telefone (21) 275-2595, com Symone.
Informações com Carlos Roberto Coelho pelos telefones
(11) 6965 8389 ou (11) 9179-3396.

nEmergências – O Centro de Estudos da UTI do HC
da Unicamp promove nos dias 1o e 2 (sexta e sábado), no
Centro Empresarial Ouro Verde (Rua Conceição, 233 –
Centro), o 7º Curso de Emergências Cardiológicas de
Campinas. A abertura, no dia 1o, está prevista para as 19
horas. Entre os temas, serão abordados: Diagnóstico dife-
rencial da dor torácica, Emergências hipertensivas,
Arritmias cardíacas, Embolia pulmonar e Infarto agudo do
miocárdio. As inscrições poderão ser feitas pessoalmente,
na secretaria da UTI (2o andar), com Magda. Informações
pelo telefone 3788-7830.

nEndoscopia – No Gastrocentro da Unicamp acon-
tecem, nos dias 1º e 2 (sexta e sábado), a 2ª Jornada
Paulista de Enfermagem em Endoscopia Gastrointestinal
e o 1º Curso de Enfermagem em Endoscopia Gastrointesti-
nal de Campinas organizado pela Enfermagem do
Gastrocentro e Sociedade Brasileira de Enfermagem em
Endoscopia Gastrointestinal – Núcleo de São Paulo
(SOBEEG). As inscrições vão até o dia de início dos
eventos. Informações pelos telefones 3242-0144 e 3242-
0471.

nBrasil Africano – Acontece até o dia 31 (quinta-feira)
a exposição fotográfica “Olhar um Brasil africano”, de
Everaldo Luís da Silva – primeira do fotógrafo. A mostra é
composta por fotos tiradas na Bahia e está no Saguão de
Entrada da Biblioteca Central. A exposição teve o apoio

da equipe da Galeria de Arte da Unicamp em sua monta-
gem. Informações pelo telefone 3289-1503.

nSoftware livre – O 2º Fórum Internacional de
Software Livre em Porto Alegre acontece nos dias 29, 30
e 31 (terça a quinta-feira). Segundo Rubens Queiroz de
Almeida, do Centro de Computação, “é o melhor lugar
para se inteirar das tendências sobre software livre exis-
tente no Brasil e conhecer dicas valiosíssimas”. O evento
deste ano contará com a presença dos criadores mundiais
de diversas soluções importantes em software livre. A
Unesco, entidade que apoia o evento, estará coordenando
mesa redonda sobre soluções mundiais em saúde educa-
ção e cultura. Informações e inscrição para o evento no
site www.softwarelivre.rs.gov.br/forum/index.php.

nAgropecuária – O seminário “Impacto da mudança
tecnológica do setor agropecuário na economia brasileira”
será realizado dia 29 (terça-feira), em Brasília. O objetivo
é mostrar como a pesquisa agropecuária influenciou a
economia brasileira nos últimos 30 anos. O evento é pro-
movido pelo Ministério da Agricultura e do Abastecimento,
sob a coordenação da Empresa Brasileira de Pesquisa
Agropecuária (Embrapa), em parceria com o Ministério da
Ciência e Tecnologia. O evento é aberto ao público em
geral e acontece às 9 horas no Auditório Nereu Ramos, na
Câmara dos Deputados. As inscrições são gratuitas e
podem ser feitas pelo e-mail luz@sede.embrapa.br ou
no dia do seminário. A Embrapa fornecerá o certificado de
participação. Mais informações pelos telefones (61) 448-
4319 ou 448-4466.

A palestra “Petróleo no Brasil”, ministrada pelo professor Denis José Schiozer (ao centro),
acontece dia 31 (quinta-feira) no Auditório da Biblioteca Central, às 11 horas. A palestra
falará 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 oportunidades de crescimento
em ensino e pesquisa do setor. Informações no site www.cgu.unicamp.br/ .

Petróleo
Foto: Antoninho Perri
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nHipertensão – O Centro de Saúde da Comunidade
(Cecom) da Unicamp mantém um Grupo de Hipertensão
Arterial. O serviço funciona no próprio prédio do Cecom e
já atende cerca de 20 pacientes hipertensos por dia e uma
média de 500 por mês. A principal finalidade da iniciativa é
contribuir para que outras pessoas sejam vítimas desse
mal. Os valores considerados ideais de pressão são 120
mmHg x 80mmHg e até 140 mmHg x 90 mmHg. Infor-
mações pelo telefone 3289-3802.

nExtensão – O site da Escola de Extensão da
Unicamp acaba de ser atualizado com novos cursos de
especialização e extensão. O endereço é www.exte-
camp.unicamp.br.

nCom Ciência – Já está no ar o número 21 da revista
mensal eletrônica de Jornalismo Científico Com Ciência,
publicada pelo Labjor e pela SBPC. O tema desta edição
é “Física Moderna: mito e ciência” (www.comciencia.br)
e estão entre os articulistas: Almir Caldeira, Silvio Seno
Chibeni, Roberto Covolan, Marcelo Knobel, Peter Schulz,
Roberto Martins, Ulisses Capozoli e outros.

nVídeo sobre educação – Acaba de sair em vídeo o
curso da USP sobre educação: “Educar na Sociedade da
Informação”, organizado pelo Instituto de Estudos Avan-
çados e pela Fundação de Apoio à Faculdade de Educa-
ção. Informações no site www.usp.br/iea/cidade.

nIniciação Científica – As inscrições para o 9o Con-
gresso Interno de Iniciação Científica da Unicamp, pode-
rão ser feitas até o dia 31 (quinta-feira), no site
www.prp.unicamp.br/pibic/entradaix.html. O even-
to é promovido pelas Pró-Reitorias de Pesquisa e de
Graduação e acontece nos dias 27 e 28 de setembro, no
Ginásio Multidisciplinar da Unicamp. Informações pelo e-
mail cleonice@unicamp.br ou pelo telefone 3788-4891.

nParasitologia ambiental – O curso de extensão
em parasitologia ambiental está com inscrições abertas
até 1o de junho (sexta-feira). Organizado para atualizar os
conhecimentos sobre Giardia e Cryptosporidium em água,
o curso será ministrado pela professora Regina Maura
Bueno Franco, do Departamento de Parasitologia do Ins-
tituto de Biologia da Unicamp e o biólogo Romeu Cantusio
Neto, da Sanasa, no período de 18 a 21 de junho. A

participação é restrita para engenheiros sanitaristas,
tecnológos, biólogos e bioquímicos que atuem na área de
tratamento de água. Informações pelo telefone 3788-4646,
na Escola de Extensão da Unicamp (Extecamp).

nMecatrônica – A 3a Semana de Engenharia
Mecatrônica será realizada de 4 a 8 de junho, mas as
inscrições só acontecem durante esta semana (de 28 de
maio a 1o de junho). O evento é aberto a toda comunidade
universitária e a promoção está a cargo da Mecatron –
empresa júnior de engenharia de controle e automação.
Para desenvolver os temas das palestras, mini-cursos e
debates já confirmaram presença, representantes de em-
presas como Manesmann, NSK e Parker Automation. O
patrocínio é da Debis Humaitá. Informações no site
www.fem.unicamp.br/~mecatron/semana2001.

nCapacitação docente – Alunos de pós-graduação,
mestrado ou doutorado, já podem se inscrever para o
Programa de Estágio e Capacitação Docente da Faculda-
de de Engenharia de Alimentos. As inscrições vão até o
dia 1o de junho, na secretaria de graduação da FEA, 3o

piso do prédio central. Mais informações pessoalmente ou
no site www.fea.unicamp.br/.

nCalculadores HP – Nos dias 5, 7 e 8 de maio, A
Motriz – empresa júnior de engenharia mecânica – realiza o
curso sobre manejo de calculadoras científicas HP – um
dos instrumentos mais importantes de um curso de enge-
nharia. O valor é R$ 10 com direito a apostila didática.
Durante as aulas também serão distribuídos programas pron-
tos úteis ao uso diário pessoal e da faculdade. Informa-
ções:3788-3206 ou pessoalmente no horário das 12 às 14
horas, na Faculdade de Engenharia Mecânica, sala FD3.

nMostra de Vídeo – A 15ª Mostra de Vídeo Brasileiro
de Santo André está com inscrições abertas até 8 de
junho. A exibição e premiação acontecem de 27 a 29 de
setembro de 2001 no Auditório Municipal de Santo André.
Serão recebidos trabalhos em VHS (mesmo que original-
mente tenham sido produzidos em outro formato) e pelícu-
la, mas este segundo sistema não concorrerá a prêmios.
O tema é livre e a duração é de até 10 minutos por vídeo.
As inscrições podem ser feitas na Secretaria de Comuni-
cação da Prefeitura de Santo André, no Museu da Ima-
gem e do Som em São Paulo, no Centro Cultural São
Paulo e no Sesc São Caetano. Informações pelo telefone
da Secretaria de Comunicação de Santo André, (11) 4433-
0164, ou no site www.santoandre.sp.gov.br/projetos/
mostvideo/mostra.shtml.

nNegócios – O Núcleo Softex Campinas promove o
curso de Elaboração de Planos de Negócios nos dia 28 e
29 de junho, das 8h30 às 18 horas, no Auditório do Instituto
de Computação. As inscrições custam R$ 400 para asso-
ciados Softex e R$ 300 para estudantes até dia 15 de
junho, após esta data passam para R$ 500 e R$ 350
respectivamente. Informações e ementa do curso no site
www.cps.softex.br/feiras.html.

nPós-Graduação – Acontece de 22 a 24 de agosto o
Congresso de Pós-Graduação da Universidade Federal
de São Carlos. Informações sobre as normas para a
elaboração de textos podem ser encontradas no site
www.propg.ufscar.br/congpg. Os trabalhos podem ser
enviados até dia 31 de maio (sexta-feira). As inscrições e
o envio de trabalhos serão feitos exclusivamente pelo site
do evento.

nDiversas áreas – A Mckinsey & Company realiza
no dia 30 (quarta-feira), às 18 horas no auditório da Biblio-
teca Central, palestra de recrutamento para os alunos da
Unicamp. A empresa é do segmento de consultoria de alta
gestão empresarial. Presente em mais de 43 países, a
equipe é formada por cerca de seis mil profissionais. Infor-
mações no Serviço de Apoio ao Estudante, telefone 3788-
7020 ou 3289-4135.

nTécnico agrícola – Processo seletivo interno para
o Instituto de Biologia (IB). Inscrições de 28 (segunda-
feira) a 8 de junho, na secretaria do IB. Desejável experi-
ência em atividades com plantas, segundo grau, preferen-
cialmente técnico. Informações e inscrições pelos telefo-
nes 3788-7051, 3788-7804 ou e-mails pontes@u-
nicamp.br e neuzah@unicamp.br.

nEstágios no exterior – A Central de Intercâmbio
oferece estágios remunerados no exterior para as áreas
de Engenharia de Alimentos, Elétrica, Industrial, de Mate-
riais, Mecânica, de Minas, de Processo, de Telecomuni-
cações; Arquitetura; Direito e Informática. As inscrições
para o programa de 2001/2002 já estão abertas e podem
ser feitas no site www.ci.com.br. Informações sobre as
vagas no site, pelo telefone (11) 3661-9188 ou pelo e-mail
info@ci.com.br.

nPsicologia em educação – A Faculdade de Ciências

Processo seletivo interno para a
Faculdade de Engenharia Elétrica e
de Computação (FEEC). Inscrições
até 29 (terça-feira) no Departamen-
to de Recursos Humanos da FEEC.
Os candidatos devem ter segundo
grau completo, conhecimentos de
informática e pelo menos dois anos
de experiência em atividades
administrativas. Informações pelo
telefone 3788-3862.

Técnico
administrativo

Foto: Antoninho Perri
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da Unesp, campus de Bauru, recebe inscrições para o
concurso público junto ao Departamento de Educação para
a disciplina: Psicologia em Educação. A vaga é para o
preenchimento de uma função docente em regime de dedi-
cação integral, com remuneração de R$ 3.256,93 para 40
horas semanais de trabalho. Os interessados devem pos-
suir, no mínimo, o titulo de doutor em Educação ou áreas
correlatas e assinar declaração de que não é professor
aposentado de qualquer instituição de ensino superior. Ins-
crições até 31 de maio, das 8 às 11 horas e das 13h30 às
16h30, na Seção de Comunicações da Faculdade de Ciên-
cias, Avenida. Eng. Luiz Edmundo C.Coube, s/n, Vargem
Limpa, Bauru, SP. Informações pelo telefone (14) 221-6002.

nMecânica ou Mecatrônica – O candidato deve ter
inglês avançado e trabalhará em período integral Enviar cur-
rículo com o código “VIP-Estágio” pelo e-mail vip.idt@ter-
ra.com.br. Informações pelo telefone 3885-2555.

nAnalistas e programadores – Com formação uni-
versitária, facilidade para leitura em inglês técnico, interes-
sados em programação de aplicações complexas e de-
senvolvimento orientado a objetos. Desejável experiência
em desenvolvimento para web, Visual Basic e comunica-
ção serial. Enviar currículo pelo fax (11)3841-9750 ou pelo
e-mail espuny@matrixsistemas.com.br.

nRecursos humanos – Formação superior em Eco-
nomia ou Estatística com experiência na coordenação de
atividades de administração de pessoal, e na coordenação
de atividades de remuneração, inglês avançado, habilidade
em microinformática e disponibilidade para atuar na região
de Campinas. Desejável experiência em empresas de tele-
comunicações. Cadastro no site www.rh3.com.br na vaga
“Analista de recursos humanos”.

nEstágios – Cursando Economia, Matemática ou Es-
tatística, com interesse na área comercial e disponibilidade
para trabalhar em período integral. Enviar currículo para
rua Conceição, 233, Cj. 1914, Centro, Campinas, CEP
13.010-916, mencionando o código PRO.

nInstrumentação – Formado a partir de 1998 com co-
nhecimentos na área de Engenharia de instrumentação, dese-
jável inglês fluente. Enviar currículo para carla.romao@mag-
netimarelli.com.br.

nEngenharia Química – Cursando 3º ou 4º ano,
para estágio na área de galvanoplastia. Enviar currículo
pelo e-mail furlan@ksp.com.br .

nEngenharia – Para atuar nas áreas de Engenharia
de Produção, Mecânica ou Qualidade, cursando 3º ou 4º
ano, com disponibilidade para estágio em período integral,
conhecimentos em inglês e informática. Enviar currículo
pelo e-mail juliana.v.silveira@bra.dupont.com. Infor-
mações pelo telefone (19) 471-2598.

nEstatística – Cursando 3º ou 4º ano, com conheci-
mentos de inglês e disponibilidade para 20 horas sema-
nais, para atuar no setor de qualidade. Informações com
Salvador Amate, gerente de qualidade, pelo telefone (19)
3707-1059 ou (19) 9603-1024.

nProgramador ASP – Conhecimentos em ASP, SQL
Server Intermediário, Java Script Intermediário e noções
de Java. Imprescindível residir na região de Campinas.
Enviar currículo pelo e-mail lcurado@gpnet.com.br.

nInformática – Estagiário de programação e análise
de sistemas, cursando informática, com experiência míni-
ma de um ano, conhecimentos de inglês, CCS Windows
NT/9X, DOS, Internet, Unix, Visual Basic, SQL, DB
Oracle, DB SQL Server (desejável) e ARS Reedy (dese-
jável).  Para trabalhar em horário comercial na área de
sistemas da gerência de tecnologia. Enviar currículo pelo
e-mail pinheiros@sulamericano.com.br.

nEconomia – Cursando 2o ou 3o ano, conhecimentos
de inglês, informática (Word e Excel) e desejável experi-
ência com sistema bancário de pagamentos. Para estagiar
em horário comercial na área de contas a receber. Enviar

currículo pelo e-mail pinheiros@sulamericano.com.br.

nInformática – Cursando nível superior, com experi-
ência mínima de um ano, conhecimentos de inglês, CCS
Windows NT/9X, DOS, Internet, serviços de telecomuni-
cação, PABX, cabeamento estruturado, protocolos de co-
municação. Para estagiar em horário comercial na área de
telecom da gerência de tecnologia. Enviar currículo pelo e-
mail pinheiros@sulamericano.com.br.

nAutomação – Cursando 3º ou 4º ano, para estagiar
na área de controle e automação. Enviar currículo pelo e-
mail ksbbmbas@ksbbombas.com.br.

nEngenharia Mecânica – Cursando 3º ou 4º ano.
Enviar currículo pelo e-mail ksbbmbas@ksbbom-
bas.com.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 rea-
lizada 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.

nLasers – A 3ª Oficina do IFGW: Lasers  acontece no
dia 23 de junho, às 8h30, no auditório do IFGW. A 3ª
Oficina do IFGW: Lasers segue o mesmo modelo das
anteriores, com palestras e demonstrações para atualizar
o público sobre um assunto que certamente atiça a curio-

sidade dos estudantes. Já estão programadas oficinas
sobre Partículas Elementares, Semicondutores, Caos,
Supercondutores e Magnetismo, entre outras. A oficina é
dirigida a professores do ensino médio e aberta ao público
em geral e acontece no Anfiteatro do IFGW dia 23 de junho
das 8 às 18 horas. As inscrições custam R$70. Um nú-
mero limitado de bolsas está disponível para professores
de escolas públicas. Informações no site www.ifi.uni-
camp.br, pelo e-mail graduacao@ifi.unicamp.br ou pelo
telefone 3788-5322.

nZootecnia – O 1º Curso de Certificação da Cadeia
de Custódia, do Centro de Treinamento - Zootecnia da
ESALQ/USP, Piracicaba, acontece nos dias 6 e 7 de
junho, das 8 às 18 horas. O curso insere-se no Programa
de Treinamento e Capacitação do Imaflora (PTC) e visa
promover os conceitos e sistemas de controle de cadeia
de custódia. Informações pelo e-mail eventos@carpa.cia-
gri.usp.br ou pelo telefone (19) 430-8602.

nCérebro – A Universidade Federal de Pernambuco
(UFPE), realiza de 6 a 8 de junho, o 9o Simpósio sobre o
Cérebro. Durante a programação serão debatidos os te-
mas: neurociências; cérebro e esquizofrenia; doença de
parkinson; neuropsicofarmacologia e imunidade. O simpósio
acontece no Centro de Ciências da Saúde da UFPE,
Recife, Pernambuco. Informações no site www.terra-
vista.pt/FerNoronha/8262/simposio.htm, pelo e-mail
rcastro@nutricao.ufpe.br, com Raul Manhães de Cas-
tro, ou pelo telefone (81) 271-8501/8568.

nTrabalho e educação – O Núcleo de Estudos so-
bre Trabalho e Educação, da Universidade Federal de
Minas Gerais, promove de 6 a 8 de junho o 1o Simpósio
de Trabalho e Educação em Belo Horizonte. O tema é
“As relações sociais na educação”. Informações no site
www.ufmg.br.

nBiodegradação – Acontece entre os dias 18 e 20 de
junho o 2º Workshop sobre Biodegradação promovido
pela Embrapa Meio Ambiente, abrangendo temas como a
degradação de poluentes como os metais pesados e
pesticidas, corantes da indústria têxtil e superfícies pinta-
das. O evento tem taxas de inscrição específicas para
estudantes; profissionais de instituições públicas e univer-
sidades públicas ou privadas e; empresas privadas. Tra-
balhos científicos também poderão ser apresentados, me-
diante seleção a ser realizada pela Comissão Técnica.
Para receber o programa completo do Workshop com a
ficha de inscrição, bem como obter mais informações en-
tre em contato com a Área de Comunicação e Negócios

Cursando 3º ou 4º ano, disponibilidade de meio período (manhã ou tarde) de segunda a
sexta-feira e com conhecimentos em Word e Excel. Enviar currículo para o SAE da Unicamp
endereçado a Maia e Borba Ltda.

Engenharia Civil
Foto: Antoninho Perri
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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.

da Embrapa Meio Ambiente pelo telefone (19) 3867.8710;
fax 3867.8740, e-mail: sac@cnpma.embrapa.br. ou no
site www.cnpma.embrapa.br/workshop.

nEconomia florestal – O 1º Simpósio Ibero-America-
no de Gestão e Economia Florestal, promovido pela USP,
acontece entre os dias 4 e 7 de julho no Hotel Vela Branca,
Porto Seguro, BA. Informações no site www.ipef.br/even-
tos/siagef ou pelo e-mail siagef@esalq.usp.br.

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 da
Universidade. A organização do evento é do Departamen-
to de Enfermagem da Faculdade de Ciências Médicas e
do Serviço de Enfermagem Pediátrica. 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 (Confreagri) será reali-
zado na Unicamp, no período 18 a 25 de julho. Participarão
alunos de todo o país. Mais informações com o Centro
Acadêmico da Faculdade de Engenharia Agrícola (Feagri)
pelo telefone (19) 3788-1046, pelo e-mail coneeagri@e-
groups.com ou no site www.agr.unicamp.br/coneeagri.

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

nCole 2001 – De 17 a 20 de julho acontece o 13º Cole
(Congresso de Leitura do Brasil) na Unicamp. Este mega-
congresso reunirá grandes autoridades na área. O evento
é promovido pela Associação de Leitura do Brasil (ALB).
Neste ano, o Cole também terá intérprete de língua de
sinais. Informações sobre a programação com Karen
Nucci ou Ricardo Neto pelos telefones 3243-5333 (comer-
cial) e 3243-9662 (residencial).

nSemana de Engenharia de Alimentos – Acontece
de 22 a 28 de julho a 20ª Semana de Engenharia de Alimen-
tos da Unicamp. A Semana é um evento conhecido em todo
o país. A cada ano, conta com aproximadamente 1.000
participantes, entre estudantes, engenheiros e empresários,
de todo o Brasil. É organizada por alunos de graduação da
Faculdade de Engenharia de Alimentos (FEA), com apoio
dos professores e profissionais da área. O principal objetivo
é trazer para o ambiente acadêmico a realidade do mercado
de trabalho, permitindo a rica e contínua troca de experiência
entre o público. As inscrições podem ser feitas via Internet
no site www.semalim.com.br onde também podem ser
encontradas mais informações sobre o evento ou pelo e-
mail semalim2001@semalim.com.br.

nIncêndios florestais – O 2º Simpósio Latino Ame-
ricano de Controle de Incêndios Florestais  acontece de 13
a 16 de agosto no Engenho Central de Piracicaba. O
simpósio tem como objetivos: fazer um diagnóstico do
problema dos incêndios florestais no Brasil, incluindo da-
nos aos ecossistemas e à economia florestal; divulgar
trabalhos de pesquisa sobre ecologia, controle e uso do
fogo através de queimas controladas e apresentar técni-
cas de prevenção e combate utilizadas no país e em
diversos outros países onde o controle dos incêndios flo-
restais é um importante campo da ciência florestal. Infor-
mações pelo e-mail eventos@carpa.ciagri.usp.br ou
pelo telefone (19) 430-8602.

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 minis-
tradas por professores da Unicamp. Destina-se a clínicos
gerais e especialistas. As inscrições serão feitas na Esco-
la de Extensão da Unicamp (Extecamp), de 15 de julho a
15 de agosto. Vagas limitadas. Maiores informações: tele-
fones 3788-4646, 3788-4647 e 3788-4648.

nSemiótica – Acontece de 19 a 22 de setembro o 5º
Congresso Brasileiro de Semiótica. Promovido pela Faculda-
de de Belas Artes de São Paulo. As inscrições e envio de
trabalhos vão até o dia 30 de junho. A organização 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.

 O 3º Encontro de Hidroponia e Cultivo sem Solo será realizado nos dias 20 e 21 de junho,
no Auditório da Adunicamp. Inscrições abertas no site www.hidroponia.com.br através da
seção produtos/Loja Virtual pela empresa Deltacom/Hidroconsult. A coordenação está a
cargo do professor da Faculdade de Engenharia Agrícola, Antonio Bliska (foto). A taxa de
inscrição é de R$ 100. Estudantes de pós graduação pagam R$ 80,00 e de graduação apenas
R$ 50,00, com apresentação de documento, até 18 de junho de 2001. Hospedagem: Casa do
Professor Visitante, no campus, em frente ao local do evento. Reservas para hospedagem
(19) 3289-4000, pelo fax (019)3289-3679 ou pelo e-mail cpv@funcamp.unicamp.br.

nBiologia – “O ensino a distância aplicado a uma
disciplina de bioquímica - Bioquímica da nutrição” (mestrado).
Candidata: Daniela Kiyoko Yokaichiya. Orientador: pro-
fessor Bayardo Baptista Torres . Dia 28 de maio, às 9
horas, Sala da Congregação do IB.

n“Ação de angiotensina II sobre macrófagos peritoneais
de camundongos normais e diabéticos.” (doutorado).
Candidata: Paula Belline. Orientador: professor José Fran-
cisco Figueiredo. Dia 29 de maio, às 14 horas, Sala da
Congregação do IB.

nComputação – “Conjetura dos 3-fluxos de tutte e
emparelhamento” (mestrado). Candidata: Cândida Nunes
da Silva. Orientador: professor Ricardo Dahab. Dia 1o de
junho, às 16 horas, Auditório do IC .

nEngenharia Agrícola – “Análise de vigas mistas
compostas por chapas de aço e madeira serrada para
aplicações estruturais”. (doutorado). Candidato: Adão
marques batista. Orientador:  professor Nilson Tadeu
Mascia. Dia 1o de junho, às 9 horas, Anfiteatro da Feagri.

nEngenharia Elétrica e da Computação – “Aquiarritmia
induzida por estimulação elétrica ‘in vitro’: influência do pro-
tocolo estimulatório e de agentes farmacológicos.” (mestrado).
Candidato: Nivaldo Zafalon Jr. Orientadora: professora
Rosana Almada Bassani . Dia 1o de junho, às 14 horas,
sala de defesa de teses da CPG/FEEC.

nEngenharia Mecânica – “Método dos Domínios Pon-
tuais e Aplicações” (mestrado). Candidato: Alessandro
Teixeira Neto. Orientador: professor Fernando Iguti. Dia 1o

de junho, às 10 horas, bloco K ,FEM .

Hidroponia
Foto: Antoninho Perri
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HISTÓRIA

A urora ou crepúsculo? Foi com esse
dilema, proposto pela historiadora
 francesa Danielle Tartakowsky, que

a Comuna de Paris, uma das mais originais
experiências da luta operária no mundo,
começou a ser debatida na Unicamp. Com a
conferência A Historiografia da Comuna de
Paris, Danielle, pesquisadora da
Universidade de Sorbonne, abriu o evento
internacional 130 anos da Comuna de Paris
(1871-2001), promovido, no último dia 22,
pelo Centro de Estudos Marxistas (Cemarx),
do Instituto de Filosofia e Ciências Humanas
(IFCH), em parceria com a Coordenadoria
de Desenvolvimento Cultural/PREAC-
Unicamp, Secretaria de Cultura de
Campinas e outras entidades.

Estudiosa das manifestações de rua da
sempre vanguardista Paris, Danielle se
baseou em um amplo leque de abordagens
históricas e políticas para provocar no público
a reflexão sobre todos os possíveis significados
daquele episódio, considerado a última
grande insurreição do século 19. Apesar de
sua duração fugaz, o feito dos comunardos se
inscreve, para determinadas correntes de
pensamento, como marco para o movimento
socialista moderno. Outros autores, no
entanto, vêem a Comuna muito mais como o
estertor das manifestações radicais
democráticas, pois a sua aniquilação teria
sido o �massacre inaugural� que permitiu a
consolidação da República conservadora,
capacitada para, a partir do exemplo do
�fracasso� dos insurgentes de 1871, sufocar as
subseqüentes tentativas de insurreições.

O levante de Paris, porém, mereceu outros
enfoques ao longo das mesas-redondas,
coordenadas por pesquisadores brasileiros e
franceses (caso de Claude Willard,

Comuna de Paris, marco do socialismo

historiador e presidente da associação Les
Amis de la Commune). Houve espaço para a
discussão das lições herdadas pelo movimento
dos trabalhadores, as repercussões da
Comuna no Brasil, a participação das
mulheres no episódio etc.

Nos próximos dias 11 e 12 de junho, no
auditório do IFCH, será realizado o
Colóquio Kant - Problemas da filosofia
prática em Kant, com a participação de
professores e pesquisadores de diversas
universidades brasileiras. O evento é
aberto a toda a comunidade
universitária. A promoção é do
Departamento de Filosofia do IFCH,
programa de Pós-Graduação em
Filosofia. O colóquio vai discutir uma
série de temas relacionados ao
pensamento do alemão Emmanuel Kant
(1724-1804), um dos principais filósofos
que discutem a ética. Para Kant, ética é
a obrigação de agir segundo regras

EVENTO

universais com as quais todos concordam. O
reconhecimento dos outros homens é o
principal motivador da conduta individual.

Programa � Dia 11 (segunda-feira), 11
horas, abertura, seguida da palestra
Autonomia, sentimento de respeito e direito,
pelo professor José Heck (UFG). Às 14 horas,
palestra, Alguns problemas da semântica
kantiana na �Doutrina do Direito�, pelo
professor Zeljko Loparic (Unicamp); às 17
horas, Paz perpétua ou tribunal do mundo, pelo
professor Marcos Lutz Muller (Unicamp).

Dia 12 (terça-feira), às 9h20, palestra sobre
Direito positivo e direito racional, pelo professor
Ricardo Terra (USP). Às 11 horas, sessão de

comunicações com a participação dos
professores  Daniel Perez e Rodrigo
Selema. Às 114h30, Reunião da seção de
Campinas SKB. Às 15 horas, palestra
sobre Problemas da teoria do direito de
Kant, pelo professor Giacóia, e em
seguida a palestra do professor Valério
Rohden, Finitude e autonomia.

Dia 13 (quarta-feira), a partir das
14h30, na sala da Congregação, prédio
da pós, o IFCH dá continuidade aos
seminários que promove internamente,
com o tema �Por que, segundo Aristóteles,
o tempo não pode ser lento ou rápido�,
ministrado pelo professor João Quartin
de Moraes, do IFCH.

IFCH promove palestras
sobre a filosofia de Kant

Na encerramento, a orquestra Sinfônica da
Unicamp e o Coral Zíper na Boca executaram
peças musicais relativas às heróicas barricadas
parisienses de 1871. E as comemorações
prosseguem até o final do mês, com uma mostra
iconográfica no hall da Biblioteca do IFCH.

Fotos: Neldo Cantanti

Cartaz ilustrativo da
época do levante de
Paris, evento marcado
na história como início
dos movimentos
socialistas
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LANÇAMENTOS

Maturidade e velhice
Autor: Anita Liberalesso Neri
(organizadora)
Coleção: Vivaidade
200 páginas
Preço: R$ 24
Editora: Papirus

Com um enfoque multidisciplinar sobre a
questão da maturidade no contexto do
desenvolvimento, essa coletânea reúne em sete
capítulos diversos aspectos do tema.
Organizado pela professora da Faculdade de
Educação, Anita Liberalesso Neri, o primeiro
capítulo do livro trata da evolução dos
significados de maturidade, velhice e
envelhecimento nas disciplinas
comportamentais do desenvolvimento. Irene
Sad escreve um texto pessoal e sensível,
mostrando que a maturidade é o produto da
interação entre elementos da cultura e a
subjetividade. Sueli Freire e
Marineia C. de Resende ocupam-se
da questão da autotranscendência,
com base em proposições
humanistas de Victor Frankl.

O aspecto central do modelo
liberador proposto pelos autores do
quarto capítulo é o da mediação
desempenhada pela subjetividade no
alcance de níveis mais avançados de
autoconhecimento e de autonomia.
Ligia Py e Eloisa A. Scharfstein focalizam os
afetos, o corpo e a morte de um prisma
psicanalítico, e Newton Aquiles von Zuben trata

Livros abordam velhice e sociopolítica
dos significados da finitude de um ponto de vista
filosófico. Cada um a seu modo, os dois capítulos
mostram como viver plenamente a maturidade e
a velhice depende de ressignificar a finitude.
Apresentando fragmentos da poética clássica,
Joaquim Fontes encerra o livro com um texto
instigante, cuja densidade crítica contribui para a
compreensão da velhice como realidade
socialmente construída.

Palavras-Chave em Gerontologia
Autor: Anita Liberalesso Neri
Editora: Átomo & Alinea
1a  Edição
136 páginas
R$ 20,00

A seleção não é completa sob nenhum ponto
de vista, uma vez que a gerontologia é um vasto
campo multidisciplinar. Reflete as vivências e
preocupações da autora, derivadas de

sua atuação em ensino e
pesquisa em Psicologia do
Envelhecimento, na
Universidade Estadual de
Campinas. Cumpre
objetivos pedagógicos e
científicos, considerando-se
que a Gerontologia é um
campo em franca ascensão
no Brasil, mas que ainda conta com
uma quantidade relativamente

restrita de publicações especializadas, e que as
definições de termos são a alma da pesquisa.
Outro ponto de interesse deste material reside

no fato de poder vir a estimular outros
especialistas a se envolverem na tarefa de
preencher suas lacunas e de desenvolver novas
seleções de palavras-chave.

Conselhos Gestores e Participação
Sociopolítica
Autor: Maria da Glória Gohn,
Editora: Cortez Editora (Coleção
Questões da Nossa Época, n. 84).
120 páginas
R$ 9,00

O livro objetiva realizar um estudo sobre a
forma �conselho� na sociedade brasileira,
destacando-se os conselhos gestores. Previstos
em leis e em políticas governamentais, os
conselhos gestores são formas
institucionalizadas de participação da
população nas políticas públicas. Eles são

analisados como agentes de inovação
porque, ao realizarem a mediação
entre a sociedade civil organizada e
os organismos governamentais, eles
colaboram para a construção de uma
nova esfera pública de poder e de
controle social. Como tal,
representam forças sociais organizadas
e contribuem para o fortalecimento
de novos sujeitos políticos.

Alguns conceitos são necessários para esta
análise tais como: participação, esfera pública,
poder local, governança etc. Uma síntese sobre
a genealogia desses conceitos é realizada na
primeira parte do livro.

FOLCLORE

Uma pequena e representativa mostra do espetáculo de
dança do Festival Internacional do Folclore,  promovido
pelo Núcleo Interdisciplinar de Comunicação Sonora (Nics)
em Campinas, foi apresentado na tarde de quinta-feira no
pátio central do Ciclo Básico da Unicamp, para deleite de
alunos e funcionários. Os grupos Itakyry, do Paraguai, e
Oravan Folk Ensemble, da Eslováquia mostraram a cultura
destes países através da dança e coreografia, numa
apresentação alegre e movimentada que fez sucesso para o
público da comunidade presente.

Fotos: Antoninho Perri
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SÉTIMA ARTE

O cinema nasce mudo e em preto-e-
 branco. Os primeiros filmes são
 rudimentares, de curta duração (de

um a dois minutos), que mostram cenas do
cotidiano captadas ao ar livre por uma câmera
fixa. A primeira  exibição pública de um filme,
A Chegada do Trem à Estação Ciotat, é
realizada no dia 28 de dezembro de 1895, em
Paris, pelos irmãos Auguste (1862-1954) e
Louis Lumière (1864-1948). Ambos haviam
criado o cinematógrafo, um aparelhinho capaz
de exibir imagens em movimento, e são
considerados os inventores do cinema. É outro
francês, Georges Méliès (1861-1938) que toma
a iniciativa de introduzir a ficção no cinema
usando recursos como cenários e figurinos. E, a
partir daí, a coisa não parou mais.

Talvez nem os Lumière e nem Méliès
podiam imaginar que o tipo de arte que
estavam desenvolvendo atingisse, um século
depois, tamanha dimensão, que passaria a ser
tratada de �sétima arte� ao juntar-se a outras
seis tradicionalmente consideradas:
arquitetura, literatura, pintura, música, dança
e escultura.

A Unicamp, centro de debates e de idéias,
não poderia ficar de fora desse circuito
cinematográfico. Embora a produção de filmes
não seja o ponto forte da Universidade (e nem
é esse o seu objetivo), ressalta-se que há um
grande movimento de alunos e pessoas ligadas
ao cinema, cuja proposta fundamental é a
projeção de filmes. Não apenas como
entretenimento, mas, principalmente,   como
um elemento a mais de reflexão e de debate.
E público para isso há. No campus universitário
da Unicamp, pelo menos quatro grupos  �
compostos de alunos e pessoas ligadas a esse
tipo de arte � que usam o cinema não
unicamente como entretenimento, mas
também como veículo de promoção de
debates: O Cinema BR em Movimento, o Plano
Geral, o Cine Call, do IEL, e o cinema do
IFCH.

O Cinema BR em Movimento, projeto
administrado por estudantes de diversas áreas,
mantém parceria com a BR Distribuidora/
Petrobrás, MPC & Associados. Trata-se de um
programa com dupla atuação: uma se refere a
projeções em instituições universitárias, e a
outra denominada �Cinema sem Tela�, quer
dizer, o mesmo projeto voltado agora
para a comunidade de um modo
geral. No ano passado, esse projeto
exibiu, entre outros, os longas O dia
da caça (de Alberto Graça, 1999) e
O rap do pequeno príncipe contra as
almas sebosas (Paulo Caldas e
Marcelo Luna, 2000), para um
público de aproximadamente 1500
espectadores � professores, alunos e
funcionários. A principal proposta
desse projeto, segundo Wilian
Pereira, um dos coordenadores, é
divulgar a produção recente do
cinema nacional para o público
universitário, �visando a  vencer
velhos estereótipos e resistências e a

formar um público futuro receptivo aos filmes
nacionais�, explica.

Se por um lado o cinema brasileiro não tem
encontrado grandes platéias, por outro trata-se
de um fenômeno causado pela má qualidade
dos filmes colocados nas salas de cinema.
�Como uma coisa não caminha sem a outra
torna-se premente que se produza filmes de
melhor qualidade para, com isso, arrebanhar
público maior�, analisa Wilian. Ele entende
que isso requer um processo de reeducação do
público para vencer um certo preconceito que
paira sobre o cinema nacional. �Não se discute
que há muita coisa ruim, mas há, também,
obras de qualidade, que o público muitas
vezes não toma conhecimento porque perdeu
o hábito de ir ao cinema�, acredita Wilian.

O Projeto Cultural Cinema BR em
Movimento parece estar, no ritmo em se
desenvolve, alcançando o resultado que seus
organizadores esperavam. Talvez pelo processo
de parcerias que mantém. Para se ter idéia de
sua dimensão, basta dizer que no ano passado
esse projeto esteve presente em 76
universidades de 79 municípios, além de 283
comunidades pertencentes ao chamado
Circuito sem Tela, que favorece 115 mil
espectadores em mais de 800 sessões,
realizando num total de 320  debates. �Este
ano, a previsão é atingir um público de mais de
200 mil espectadores de mais de 160
municípios de todo o território nacional �,

prevê Wilian.

De volta ao passado � Pode-se dizer que
o Projeto Plano Geral, administrado por
estudantes de outras áreas e pessoas ligadas ao
cinema, representa uma espécie de volta
romântica do passado, quando o filme era
projetado numa grande tela ao ar livre. Aqui,
os filmes desse projeto são projetados num
telão preso entre árvores, no gramado, próximo
a cantina do IEL e o prédio da Biblioteca
Central. Ali, todas as últimas quartas-feiras,
sempre às 18h15, freqüentemente aglomera-se
um público de mais de 100 pessoas. Os filmes
são cedidos pelo Núcleo de Animação
Campinas.

Normalmente são filmes de curta duração.
�Os curtas são interessantes porque quem
passa olha, pára e assiste ao filme. Como há
uma série deles, se o espectador permanece
assistindo ou se deixa o local, poderá retornar e
não perde o espetáculo, explica Aparecida
Godoy, do Centro de Produções do IA-
Unicamp. A coisa quase que se configura aos
primórdios do cinema mundial. Além disso, �a
concepção dessa produção cultural é de baixo
custo, os filmes normalmente pertencem a
colecionadores, assim como o equipamento,
sem qualquer custo pra gente�, observa
Janaína Damaceno, aluna do mestrado em
Multimeios. Estuda-se a possibilidade de
alunos da Música trabalharem na elaboração
de trilhas sonoras  durante a projeção dos
filmes.

Na primeira semana de cada mês, no
auditório do Instituto de Artes, a partir das
18h15, o projeto mostra filmes de classe do
cinema mundial. Na segunda semana, é a vez
dos filmes nacionais e na terceira, os curtas. �A
intenção dos organizadores do Plano Geral e
criar um espaço de estudo do cinema�, explica
Simone Peixoto, aluna de artes plásticas. Esse
�estudo� terá sempre a participação de
alguém, ou de algum profissional, ligado ao
cinema, �que a gente pretende trazer para
falar sobre todo tipo de questão envolvendo o
cinema � tanto com relação a parte técnica,
como problemas atinentes à produção de um
filme, atores, roteiros, entre outras questões�.

Projetos incentivam popularização do cinema

Wilian Pereira: potencial da produção nacional de filmes

Integrantes do
Projeto Plano
Geral analisam
película de
antigos filmes
destinados à
apresentação
pública
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PERSONAGEM

C olecionar prêmios já se tornou rotina
 na sua vida. Hoje já são mais de 250
 troféus e medalhas, que lotam prate-

leiras e se espalham pelos móveis da casa. Em
sete dias, Nadir Aparecida Gomes Camacho,
pedagoga e funcionária da Faculdade de Edu-
cação (FE), conquistou mais dois importantes
prêmios: no último dia 5 ficou com o primeiro
lugar na 55ª Corrida da Ciacom (Companhia
de Comunicação do Exército), e no domingo,
dia 13, chegou entre os primeiros colocados ao
disputar a maratona de dez mil metros, na cida-
de de Santos.

Disputando com mais de cinco mil atletas,
dos quais cerca de duas mil mulheres de todas
as regiões do país, Nadir ficou com a terceira
posição, com um tempo de 44 minutos e 57 se-
gundos. Uma ótima colocação, de acordo com
a atleta, se for levada em conta que, com esse
resultado, superou seu tempo anterior, que era
de 46 minutos.

�Embora todo atleta procure sempre su-
perar seus próprios resultados, para mim foi
uma ótima pontuação�, festeja a atleta. Ca-
belos curtos, 1m58 de altura e pesando 50
quilos (�o meu normal é 53�), para a
fundista, disputar corridas de longo percur-
so, modalidade na qual tem obtido bons re-
sultados, tornou-se uma constante em sua
vida de atleta com 34 anos de carreira.

Aos 45 anos, 20 dos quais dedicados à
aeróbica, Nadir não pensa  tão cedo em parar
de correr. �Posso reduzir a minha participa-
ção em eventos esportivos, mas parar...�, diz.
Começou no esporte ainda criança: aos seis
anos de idade já fazia natação, modalidade
que pratica até hoje, embora sem o caráter
de competição.

Ao longo de três décadas conquistou mais
de 250 troféus. Explica que é difícil dizer qual
deles lhe dá mais alegria.
�Todos são muito impor-
tantes para mim, porque
cada um têm uma histó-
ria particular�. Nadir
começou a correr há
onze anos, por acaso.
Lembra-se que a TV
Campinas fazia matéria
sobre a academia que
Nadir treinava. Era uma
reportagem sobre a Cor-
rida Integração, patroci-
nada pela emissora. Nes-
sa corrida a atleta aca-
bou pegando um modes-
to 28° lugar. �Isso bastou,
no entanto, para que eu
pegasse gosto pela corri-
da e, dali em diante, não
parei mais. Hoje partici-
po de toda e qualquer
promoção de corrida de
longo percurso�, conta.

No ano passado, na cidade de São Carlos,
numa competição promovida pela Usp, Nadir

Atletas conquistam prêmios em maratonas

conquistou o 1° lugar na categoria veteranos.
�Nesse torneio conquistei um troféu de  mais
de um metro de altura�, lembra a atleta. Outra
competição importante do qual participou, há
dois anos, foi em  Vitória, no Estado do Espírito

Santo, quando chegou
em 2° lugar.

Nadir, que não bebe,
não fuma e não come
alimentos gordurosos �
�que nenhum atleta que
se preze pode consumir�
� diz que não fica um
ano sem participar da
tradicional corrida de
São Silvestre, a mais im-
portante do Brasil e uma
das mais importantes do
mundo. Em 1997 Nadir
em 12° lugar na catego-
ria Veteranos, para mu-
lheres. Acorda diaria-
mente entre 5 e meia e 6
horas. Descansa na se-
gunda-feira e no sábado;
e às terças e quintas faz
trabalho de velocidade.
Às quartas, mais treinos,

os de percurso, que obrigam a atleta a subir e a
descer morros, passar por ruas de asfalto e ruas e
trilhas de terra. �Um exercício insano que só dá

valor a ele quem tem espírito de conquista es-
portiva�, acredita.

Prêmio para Márcia � Outra servidora
que tem obtido boas classificações em ativida-
des esportivas é Márcia Nascimento dos San-
tos, da Aeplan (Assessoria de Economia e Pla-
nejamento), ligada PRDU da Unicamp.

Márcia participou, junto com Nadir, da
55ª Corrida da Ciacom, no último dia 5, oca-
sião em se classificou em 2o lugar na catego-
ria atletas de até 40 anos. Sua vida de espor-
tista é algo recente. Embora pratique a nata-
ção há mais de dez anos � peito e crawn �
, modalidade que lhe conferiu diversas me-
dalhas, o que ela gosta mesmo é de short
triathlon, que compreende as modalidades
natação (750m), o ciclismo (20 quilômetros)
e a corrida (5 quilômetros).

Márcia conta que não pratica esporte sim-
plesmente por diletantismo, �mas por gostar
mesmo�. Embora não tenha quem a patroci-
ne (�estou à procura de alguém que se
prontifique a colaborar�), diz que corre pelo
prazer de correr, cuidar do corpo e da mente.
Para isso, cuida muito bem da saúde: não
consome alimentos gordurosos e recorre a uma
suplementação alimentar a base de
carboidratos e proteínas. E, sempre que pode,
dorme 8 horas por noite e treina quase que
todos os dias pelo menos três horas.

Nadir: fundista com
centenas de troféus
abraçou o atletismo
quando criança e
descarta abandonar
o esporte nos
próximos anos
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Márcia conquistou o 2º lugar no Ciacom


