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INSTITUCIONAL

Depois de três anos de relevantes
serviços prestados à atual
Administração da Unicamp, o

professor Luis Carlos Guedes Pinto pediu
dispensa, em 12 de junho, da função de pró-
reitor de Desenvolvimento Universitário,
alegando questões de caráter pessoal. O
professor Guedes retornará às atividades nas
áreas de docência e pesquisa. Assumiu em
seu lugar, no dia seguinte, o professor Jurandir
Fernandes, que vinha atuando como assessor
da Reitoria. Ao tomar posse, Fernandes
destacou a importante participação do seu
antecessor em várias ações conduzidas pela
Pró-Reitoria de Desenvolvimento
Universitário (PRDU), sobretudo em relação
ao saneamento das contas da Universidade.
“Ele deixou a casa em ordem. Ajudou a fazer
com que saíssemos de um quadro complexo
para uma situação de maior estabilidade”,
afirmou o novo pró-reitor.

Jurandir Fernandes assumiu a PRDU com
muitos planos. De acordo com ele, sua
primeira medida será apresentar-se para toda
comunidade. Ele também pretende ouvir as
pessoas diretamente ligadas à sua área , para
saber delas quais são os eventuais entraves
administrativos existentes. “As duas primeiras
semanas servirão para fazer um diagnóstico da
situação das atividades afetas à PRDU”,
explicou Fernandes.

O novo pró-reitor de Desenvolvimento
Universitário afirmou que também dará
especial atenção aos cronogramas das obras
físicas dos campi. De acordo com ele, muitos
projetos já contam com recursos alocados, que
precisam ser usados em tempo hábil.
Fernandes adiantou que fará uma análise dos
obstáculos físicos presentes no Campus da
Cidade Universitária. Ele reavaliará, por
exemplo, a necessidade da manutenção de
algumas lombadas na rede viária.

Outra preocupação manifestada por
Fernandes é o aprimoramento da sinalização
viária. Ações que reforcem o processo de
revitalização do Campus de Barão Geraldo
também merecerão um esforço adicional do
novo pró-reitor de Desenvolvimento
Universitário. Entre as idéias que ele pretende
implementar estão a criação de bolsões de
estacionamento, iniciativa que ajudaria a
reduzir a circulação de veículos no Campus.
“O objetivo é tornar o habitat acadêmico mais
agradável”, esclareceu.

Fernandes fez questão de destacar que não
pretende iniciar qualquer projeto grandioso,
sob o risco de deixá-lo pela metade. Ele
lembrou que a atual Administração tem
apenas mais um ano de mandato. “Apesar do
tempo ser curto, quero estimular a discussão
de algumas medidas que serão importantes
para toda a comunidade e que dependerão
das futuras administrações”, disse. A criação

de ciclovias dentro do Campus, conforme o
pró-reitor, é um dos assuntos que ele quer
debater com docentes, servidores e alunos.

“Ao se falar em ciclovia, temos que pensar
em um bicicletário para guardar os veículos e
na questão da segurança. Não é uma medida
que requeira grandes investimentos, mas a
idéia carece de maturação”, ponderou
Fernandes. Ele destacou, ainda, que está
disposto a manter o mesmo ritmo forte com
que a implantação da carreira dos servidores
não-docentes tem sido conduzida. “Esta é
uma antiga aspiração da categoria. É uma
conquista importante que a atual
Administração está propiciando”, analisou o
professor.

Fernandes assume PRDU com novos planos

Jurandir Fernandes foi duas vezes secretário
de Transportes de Campinas, diretor da
estatal Desenvolvimento Rodoviário S.A.
(Dersa) e diretor do Departamento Nacional
de Trânsito (Denatran).

Ele afirma que trará a experiência de
gestão adquirida nessas funções para a um
ambiente em que ele convive há 30 anos.
“Conheço praticamente todos na Unicamp.
São pessoas que lutaram muito para
construir a Universidade”, afirmou.
Fernandes formou-se em Engenharia
Mecânica pelo Instituto de Tecnológico da
Aeronáutica (ITA), fez mestrado e
doutorado na Unicamp e concluiu dois pós-
doutorados na França.

Jurandir Fernandes ao
lado do reitor Hermano

Tavares (acima) na
solenidade de posse:

pronunciamento destacou
a contribuição do

antecessor, Luis Carlos
Guedes Pinto (ao lado)
na organização da pró-

reitoria

Fotos: Neldo Cantanti
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MÉRITO

Quatro pesquisadores da Unicamp
foram agraciados com a Medalha
Paulista do Mérito Científico e

Tecnológico, oferecida pelo Governo do
Estado de São Paulo. O prêmio contempla
anualmente personalidades de destaque em
determinada área do conhecimento. Este
ano, o objetivo foi prestar uma homenagem a
professores que contribuíram com relevantes
serviços à agricultura brasileira e que tinham
uma ligação estreita com a Escola Superior de
Agricultura Luiz de Queiroz (Esalq), em
virtude de seu centenário de fundação. Dos
pesquisadores da Unicamp premiados, todos
passaram pela Esalq. São eles: Rodolfo
Hoffman e José Francisco Graziano da Silva e
Luís Carlos Guedes Pinto, que atuam como
pesquisadores do Núcleo de Economia
Agrícola (NEA) do Instituto de Economia; e
o professor Hilton Silveira Pinto, diretor do
Centro de Ensino e Pesquisa em Agricultura
(Cepagri) da Unicamp.

A cerimônia de entrega das medalhas
ocorreu no último dia 3 de junho quando o
governador do Estado, Geraldo Alckimin,
presidiu a solenidade das comemorações dos
100 anos da escola conhecida em todo país
por seu trabalho de pesquisa de ponta na área
de agricultura. No total, 80 pesquisadores
foram contemplados.

Hilton Silveira Pinto
Na Unicamp, desde 1975, Pinto, além de

dirigir o Cepagri, também é professor no
Instituto de Biologia. O Cepagri é um centro
da Universidade que desenvolve pesquisas
básica e aplicada na área de processamento
de imagens, planejamento agrícola e
zoneamento ecológico e climático. Doutor
pela Unesp, o professor iniciou sua carreira no
Instituto Agronômico, onde permaneceu por
sete anos. Atualmente participa do Programa

de Modernização da Meteorologia e
Hidrologia do Governo Federal e atua como
representante do reitor Hermano Tavares, no
Comitê Estadual para Implantação do
Sistema Meteorologia, composto por cinco
secretários estaduais e três reitores de
universidades públicas.

José Francisco Graziano da Silva
Com as pesquisas centradas na área de

Emprego e Mão de obra na Agricultura,
Graziano veio para a Unicamp realizar seu
doutorado em 1977 e acabou permanecendo
como professor no Instituto de Economia. Sua
vinda para a Universidade foi graças a um
convite do professor Zeferino Vaz, que
estudava uma alternativa para os bóias-frias
estabelecidos ao redor do campus. O tema da
tese de doutorado de Graziano foi justamente
uma análise sobre a situação. Em conjunto
com o professor Rodolfo Hoffman, coordena o
Projeto Rurbano, em que estuda as relações
entre o rural e o urbano. Iniciado em 1996, o
projeto deve estar concluído em dois anos.

Luís Carlos Guedes Pinto
Engenheiro Agrônomo e doutor pela

Pesquisadores conquistam prêmio

O médico em destaque é o
cardiologista Eros Antonio de

Almeida, do Departamento de
Clínica Médica do Hospital das

Clínicas e não Monteiro como foi
identificado na legenda da página 9

da edição do Semana de nº 143.

HOMENAGEM

Médico recebe título
de professor emérito

O professor Luiz Augusto Magalhães, ex-
docente do Departamento de Parasitologia do
Instituto de Biologia (IB/Unicamp), vai
receber, no próximo dia 20 (quarta-feira), o
título de Professor Emérito, em cerimônia a
ser realizada a partir das 16 horas, na sala de
Reuniões do Conselho Universitário. A
cerimônia de entrega do título será presidida
pelo reitor da Universidade, professor
Hermano Tavares.

A concessão do título é uma homenagem
da Universidade ao professor Magalhães pela
notável contribuição ao progresso da ciência,
seus serviços à Universidade e à sociedade.
Salienta-se as suas experiências acadêmicas e
científicas, incluindo prêmios, cargos,
publicações científicas e conferências

ministradas no Brasil e no exterior.
O professor Magalhães graduou-se em

medicina pela Universidade Federal do Rio
de Janeiro em 1958. Anos mais tarde recebeu
o título de doutor pela Unicamp. Magalhães
sempre esteve ligado à Universidade e
instituições de ensino e pesquisa
governamentais, atuando também como
médico sanitarista e pesquisador de
instituições de pesquisa importantes do País,
como o Instituto Oswaldo Cruz, Manguinhos.
Foi chefe da seção de Esquistossomose do
Instituto desse mesmo Instituto e chefe do
Departamento de Parasitologia da Unicamp
no período de 2966 a 1982, além de
coordenador do Projeto Premem, convênio
OEA/MEC/Unicamp de 1978 a 1982.

Erramos

Universidade de São Paulo, Guedes iniciou
sua carreira na Unicamp em 1983. Antes,
porém, atuou na Secretaria de Agricultura do
Estado de São Paulo no Governo de Franco
Montoro, participou do grupo de implantação
da Embrapa, em 1973, e é sócio-fundador da
Associação Brasileira de Reforma Agrária,
onde atuou como diretor por 20 anos, dos
quais presidiu por 11 anos. Na Unicamp, foi
contemplado com o Prêmio Zeferino de
reconhecimento acadêmico, em 1994. Nos
últimos dois anos coordenou os cursos para os
integrantes do Movimento de Trabalhadores
Sem Terra (MST).

Rodolfo Hoffman
Na Unicamp desde 1996, Hoffmann,

permaneceu na Esalq por trinta anos como
professor e pesquisador. Sua carreira restrita
aos meios acadêmicos tem como alvo de
pesquisa a Distribuição de Renda e
Econometria – uso da matemática na
economia. Já orientou 60 pesquisas entre
dissertações de mestrado e teses de
doutorado. Suas publicações são
essencialmente didáticas com temas ligados
à administração, estatística e economia.

Hoffman,
Graziano da

Silva, Silveira
Pinto e Guedes

Pinto (esq. para
dir.): contribui-

ções para
melhoria das
condições da

agricultura
brasileira

Foto: Antoninho Perri

Foto: Antoninho Perri
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SAÚDE

Socialização reduz depressão de idosos

Música e ativida-
des de lazer
resgatam amor
próprio e
convivência
social dos
integrantes do
Grupo Flor da
Terceira Idade

“Não chore, não junte os dedos em súplica,
não se revolte: é preciso envelhecer”. (Gabrielle
S. Colette/1873-1954)

As histórias de vida delas são quase
sempre carregadas de muito trabalho,
angústia, solidão e algumas poucas

alegrias. Principalmente quando atingem o
período da terceira idade, e outro mal as faz
padecer de uma doença que afeta entre 15%
e 20% da mulheres e de 5% a 10% dos
homens: a depressão. Sem tratamento
adequado e contínuo acompanhamento
médico, os sintomas podem persistir por
semanas, meses e até anos a fio. Há casos até
em que o indivíduo chega a tentar o suicídio,
pelo menos uma vez, e alguns conseguem o
seu intento.

Preocupado com o bem-estar dos pacientes
que freqüentam o Hospital da Unicamp, o
Serviço de Assistência Social desde 1985 está
desenvolvendo um trabalho paralelo com os
idosos — Grupo Flor da Terceira Idade — cuja
proposta é fazer com que aprendam a superar
ou driblar os momentos de depressão. Quase
sempre a depressão é causada pelo
envelhecimento, inatividade ocupacional,
solidão, além da própria doença - psíquica ou
crônica -, que afetam o raciocínio, os
sentimento e a saúde do indivíduo.

Constituído de atividades lúdicas, de
entretenimento e lazer — que inclui música,
trabalhos manuais e dança — da Assistência
Social do HC tem dado bons resultados,
segundo a assistente social Maria Helena
Zangirolano. “Temos pacientes aqui que há
tempos estavam em tratamento psiquiátrico,
do qual receberam alta porque o estado de
saúde deles melhorou de maneira
considerável”, conta. Um desses exemplos é
Terezinha Ferreira Gomes, de 65 anos, que
sofre de doença de Chagas.

Não há dúvida que a recuperação dos
pacientes é atribuída a essas atividades
“porque, pelo menos por algumas horas, a
paciente deixa de pensar na sua doença, e
passa viver o presente, incentivada à
sociabilidade, a privilegiar o diálogo e a
cultivar a auto-estima”, avalia Maria Virgínia
Camilo, assistente social. Pelo simples fato da
pessoa, ao longo do período de tratamento,
deixar de pensar no mal que a aflige, já é um
passo para a sua recuperação, se não de todo,
mas pelo menos em parte. A convivência no
grupo é também outro fator importante
porque, para que a pessoa passe a defender
suas idéias, apuram o espírito crítico e

propõem mudanças. “E
suma, começam a ter
um outro tipo de vida
mais saudável”,
completa Virgínia.
Sabe-se que com um
tratamento correto,
entre 70% e 90% dos
pacientes conseguem
se recuperar da
depressão.

Joana Lopes Pereira, mais conhecida por
Joaninha, tem 72 anos. Mineira de
Turmalina, é uma mulher pequena, olhos
miúdos e brilhantes. Portadora da doença de
Chagas há anos. Diz que às vezes se sente
triste, mas que gosta de sentir isso porque tem
Jesus no seu coração. Joaninha, sempre muito
falante, mostra-se interessada em todas as
atividades do Grupo Flor da Terceira Idade,
onde está há dois anos. “Só não danço porque
sou evangélica”, diz. Conta que participou do
Coral, mas, por algum motivo, saiu. Uma das
melhores coisas que aconteceram em sua vida
foi ter entrado para o grupo. “Aqui a gente
conversa, conta casos, assiste a palestras e
aprende uma porção de coisas novas.
Considero as colegas daqui como se fossem
minhas parentes. Perguntado sobre como está
a recuperação de sua saúde, explicou “que só
Ele (Jesus Cristo) sabe do futuro da gente”.

A grande dor de Ana Campos Oliveira, a
paciente mais idosa do grupo, com 85 anos,
não é uma dor física, mas da alma: a saudade
do marido, José de Oliveira, com quem fora
casada por 57 anos e que há oito “Deus levou
ele”. Diz que não costuma pensar muito nisso
“que é para não padecer mais”. Sofre de
pressão alta e as razões nem mesmo ela não
sabe. Ana acredita que sua saúde melhorou
bastante, desde que entrou para o grupo.
Dança com certa dificuldade ao som do
violão tocado por Ismar Avelar Barros, um dos
organizadores do Coral formado pelo grupo.
Olhos miúdos e muito vivos, Ana conta que
sente falta de quando se sentava ao lado do
marido para longas conversas e ouvir músicas
de quando eram ainda muito jovens. Puxa na
memória e começa então a cantarolar antigas
canções como Amélia, de Ataulfo Alves e
Mário Lago, e Carinhoso, de Pixinguinha e
João de Barro.

“Não é um grupo de pessoas estranhas,
mas uma família”. A frase é de Terezinha
Ferreira Gomes, de 65 anos, portadora de
doença de chagas e osteoporose. Ao contrário
de Joaninha, adora dançar e participa de tudo
o que o grupo faz. “Sinto que isso aqui não é
um tratamento, mas sim vida,
entretenimento, alegria e paz”, ressalta.
´Terezinha é uma das pacientes que durante

Depoimentos revelam renovação da vida
algum tempo recebeu tratamento psiquiátrico
e que recebeu alta recentemente. “Imagino
que eles (os médicos) acharam que eu já tava
boa.” Ela acredita que isso se deu por causa
dos trabalhos com grupo. “Aprendi e me
libertar e a não ficar pensando muito nos
problemas. Tenho coisa mais importante pra
fazer do que ficar me lamentando pelos
cantos”, conta rindo, dançando e abraçando
as outras colegas.

Dona Idalina Mendes Correia, 68 anos,
freqüenta o grupo há dois. Há vinte anos
ficou viúva. Diz não ser uma pessoa triste,
“mas muito nervosa. Talvez seja essa a causa
da minha pressão alta”, deduz. Conta que o
grupo a tem ajudada muito. “Não danço, mas
gosto de cantar e fazer os trabalhos manuais
que me dão”. O mesmo acontece com Rosa
Maria Ruas de Brito, 57 anos, cega por causa
do diabete adquirida quando tinha 17 anos.
Tecladista do Flor da Terceira Idade, Rosa
confessa ser uma pessoa deprimida. Para ela,
no entanto, o grupo é “o meu ponto de apoio
e do prazer de viver”. E desabafa: “Tenho até
medo que isto aqui tudo um dia acabe”.

Joaninha (acima),
afirma que o

grupo ajuda a
melhorar a saúde.

Ana Campos
Oliveira, a mais
idosa: saudades
do marido ainda

persiste.

Fotos: Antoninho Perri



4 Campinas, 18 a 24 de junho de 2001

SOLIDARIEDADE

CURSO

Ensino especial de
cabeamento e rede

A Softex, núcleo de Campinas,
especializada em informática,
juntou-se a Conpec, empresa

Júnior do Instituto de Computação da
Unicamp, para ministrar um curso
gratuito destinado à população carente
da cidade. E com uma particularidade: o
curso é organizado e ministrado por
profissionais voluntários.

O objetivo desse curso, segundo
Giancarlo Stefanuto, gerente de
Planejamento da Sociedade Softex, é
capacitar pessoas que não dispõem de
recursos financeiros com noções básicas
de informática para facilitar o seu
ingresso no mercado de trabalho.
“Prioridade é para pais e mães que
estejam desempregados”, assinala
Giancarlo.

As aulas serão ministrados no próprio
prédio do Núcleo da Softex, localizada na
estrada da Telebrás, km 0,97, próximo ao
Observatório a Olho Nu da Unicamp, às

Informática acessível aos leigos carentes
terças, quintas, sábados e domingos. Os
bairros que estão sendo atendidos pelas
entidades parceiras que atuam na triagem
são Barão Geraldo, Santa Genebra, Costa e
Silva, Carlos Gomes e Jardim Monte Belo.

As próximas turmas iniciam-se em
agosto. Está prevista a elaboração de
módulos avançados das ferramentas
básicas como Word, Excel, Access, entre
outros. No entanto, a coordenação dos
cursos está precisando de novos
equipamentos e um novo espaço físico,
pois as atuais instalações do Núcleo
suportam apenas uma turma por período.
As doações serão bem-vindas.

O aluno do curso vai ter noções básicas
de informática e aprender a operar um o
microcomputador. Para isso terá conceitos
de hardware, software, memória e
processadores; noção e comandos básicos
do sistema operacional Windows, noções
de editoração de textos e comandos
básicos do Word, além de noções e

comandos básicos para o acesso e
navegação na Internet e uso de e-mail. É
um curso apostilado, com carga horária
de 20 horas, com certificado de conclusão
expedido pelo Núcleo Softex de
Campinas.

O Curso Básico de Informática para a
População Carente, promovido pelo
Núcleo Softex de Campinas, tem a
coordenação geral de Austregésilo
Gonçalves, Giancarlo Stefanuto,
gerente de Planejamento da Softex, e
Carolina Vanghetti, estagiária. A Softex
mantém parcerias com a Conpec,
Empresa Júnior do Instituto de
Computação da Unicamp, Estudantes da
Moradia, Paróquia Santo Antonio e
Unidade Beneficente Estrela da Manhã,
que cuidam da triagem e
encaminhamento de alunos para o curso.

Contatos para informações mais
detalhadas podem ser feitos com
Carolina, via e-mail carol@nac.softex.br

ECOLOGIA

Emei abraça projeto de
preservação da natureza

Não é somente de brincadeiras que vivem
as crianças. Elas também sabem encarar com
seriedade as grandes lições de cidadania.
Com base neste aprendizado, cerca de 200
alunos – com idade entre 4 e 6 anos – da
Escola Municipal de Educação Infantil
(Emei), Convênio Unicamp/Prefeitura de
Campinas, acabam de plantar algumas mudas
de flores na praça que dá acesso à entrada
principal do HC.

Quem passou no local, já deve ter reparado
que o ambiente está mais apresentável.
“Missão cumprida!”, comemora Dóris
Aparecida Estevam Barreto, que, juntamente
com Cássia Guião, professoras do Infantil da
Emei, coordenam o Projeto Meio Ambiente.

Esse projeto, de acordo com Dóris, pretende
ampliar sua esfera de ação, chegando a outros
lugares pelos quais os alunos passam durante o
trajeto para a escola. “Este é um incentivo
para eles verificarem que o seu desempenho é
recompensador”.

A princípio, as coordenadoras estão
viabilizando arborizações, já iniciadas na
escola. Os alunos – que são filhos de
funcionários – plantaram hortaliças, legumes,
flores e árvores frutíferas em espaço
adequado. Munidos de ferramentas, eles dão
verdadeiro exemplo de trabalho adulto.
“Estamos infundindo nas crianças, afirma
Dóris, o cuidado com a natureza,
incentivando-as através da beleza estética e
da proposta”. Informações sobre o Projeto pelo
telefone3788-7222.

Missão cumprida!

A Fast Training Educational Center, em parceria com o Centro de Computação da Unicamp
e a AFPU (Agência para Formação Profissional da Unicamp) está promovendo para os alunos
e servidores da UNICAMP um curso gratuito de Introdução à Tecnologia de Redes . O curso
será ministrado no auditório do Centro de Computação da Unicamp, nos dias 23 e 30 de junho,
das 9:00 às 17:00 horas (dois sábados consecutivos).

Esse projeto tem como objetivo fornecer aos alunos fundamentos para iniciar uma carreira na
área de cabeamento estruturado e princípios básicos sobre redes de computadores.

O curso engloba os principais tópicos de redes de computadores, incluindo os termos e
conceitos, abordados de uma maneira simples e clara, totalmente voltado aos usuários no nível
básico. Serão esclarecidos também neste curso, conceitos como serviços de rede, meios de
transmissão de protocolos. O curso será ministrado em duas etapas e os alunos poderão aprender
como os protocolos são usados em implementações de rede de diversos fornecedores,
especialmente aqueles mais comuns nas redes LAN e WAN dos dias de hoje.

Para se inscrever os interessados deverão preencher o formulário que em http://
www.ccuec.unicamp.br/online/tutorial/form1.asp. Este curso obedecerá as mesmas regras para
os cursos oferecidos pelo CCUEC e AFPU. A tolerância máxima para chegada ao curso é de 15
minutos e ausências não justificadas serão punidas com suspensão de seis meses das atividades
de treinamento em informática oferecidas elo CCUEC e AFPU.

Ao iniciar o curso o aluno receberá material didático, e ao final um certificado de conclusão,
oferecido pela empresa FastTraining, totalmente gratuito.

O CONTEÚDO PROGRAMÁTICO:

� Redes
� Introdução
� Padrões de Comunicação de Dados - Evolução
� Componentes
� Topologias
� Lans, Wans, Mans
� Padrões Ethernet, Fast Ethernet, T-Ring - FDDI, ATM, Frame.
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����� Aprendizado infantil – O curso de extensão uni-
versitária “Essas crianças que não aprendem”, acontece
entre os dias 18 e 20 (segunda a quarta-feira), das 9 às
17h30, no Salão Nobre da Faculdade de Educação. Par-
ticipa do curso como palestrante convidado o professor
Jean-Marie Dolle, da Universidade de Lyon II. O curso é
realizado pelo Laboratório de Psicologia Genética e tem a
duração de 30 horas. Informações e inscrições pelo telefo-
ne 3788-5584.

����� Semana Cultural da Medicina – O Centro Acadê-
mico Adolfo Lutz (CAAL) promove de 18 a 22 (segunda a
quarta-feira), o Galeria Med, a semana cultural da Medici-
na. O evento acontece na FCM e inclui oficinas, apresen-
tações, concursos de poesia e fotografia, exposição de
trabalhos artísticos e palestras. Informações pelo e-mail
galeriamed@hotmail.com ou pelos telefones 3289-3088
e 3788-7942.

����� Biodegradação – Entre os dias 18 e 20 (segunda a
quarta-feira) será realizado 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 pintadas. O evento tem taxas de inscrição
específicas para estudantes; profissionais de instituições e
universidades públicas ou privadas. Informações com a
Área de Comunicação e Negócios da Embrapa Meio
Ambiente pelo telefone 3867-8710; fax 3867-8740, e-mail:
sac@cnpma.embrapa.br. ou no site www.cnpma.em-
brapa.br/workshop.

� Processos – “Planejamento experimental e
otimização de processos” é o tema do curso de extensão,
dirigido a profissionais e estudantes de nível superior das
áreas de Alimentos, Química, Bioquímica, Biotecnologia e
Farmacêutica. Os interessados devem estar envolvidos
em pesquisa e desenvolvimento, formulação de produtos,
controle de qualidade, novos produtos e processos,
otimização e redução de custos. As aulas serão de 18 a 21
(segunda a quinta-feira), na Faculdade de Engenharia de
Alimentos, das 8h30 às 17h30. Informações pelo telefone
3788-3886, pelo e-mail extensao@fea.unicamp.br ou
no site www.fea.unicamp.br.

� Cinema – O projeto CinemaBR em Movimento exi-
be nos dias 19 a 21 (terça a quinta-feira), às 18h15, no
Auditório do Instituto de Filosofia e Ciências Humanas
(com exceção do dia 21 que será apresentado no Auditório
do Instituto de Artes), o longa-metragem brasileiro “Brava
Gente Brasileira”. O roteiro é de Lúcia Murat, com 103
minutos de duração. A trama se passa em 1778 e retrata o
choque extremo que se dá entre portugueses colonizado-
res e índios na região médio-Paraguai. Infomações e-mail
oboi@bol.com.br ou telefone 3249-0552.

� Coleta de sangue – O Hemocentro realiza, nos dias
19 e 20 (terça e quarta-feira), coleta de sangue em frente à
Catedral (Rua 13 de maio, Centro). Os interessados po-
derão procurar a unidade volante (ônibus) das 8 às 12
horas. Serão fornecidas orientações sobre qualquer pro-
blema eventualmente detectado na triagem para coleta.
Caso seu sangue apresente alguma alteração laboratorial,
o doador é convocado para ser informado sobre o signifi-

cado dessa alteração, para repetição de testes ou acom-
panhamento médico, se necessário. Conheça o
Hemocentro, e saiba mais sobre doação de sangue no
site www.hemocentro.unicamp.br.

����� Visão subnormal – O Centro de Reabilitação
“Gabriel Porto” (Cepre) oferece o curso de extensão em
Visão Subnormal de 19 a 22 (terça a sexta-feira). O con-
teúdo é indicado à profissionais da área de reabilitação e
saúde. As aulas serão ministradas no Cepre e no Hospital
de Clínicas, das 8 às 12 horas. O Centro fornece informa-
ções pelo telefone 3788-8814. Os telefones da Extecamp
são 3788-4646 e 3788-4648.

����� Oficina de lasers – A 3o Oficina de Física Moderna
do Instituto de Física Gleb Wataghin (IFGW) acontece no
dia 23 (sábado), às 8h30, no auditório do IFGW. Desta
vez o tema será Lasers e destina-se a professores do
ensino médio e de cursinhos (mas também ao público em
geral) que tenham interesse em aprimorar ou atualizar
seus conhecimentos sobre este dispositivo e suas aplica-
ções. As próximas oficinas, programadas para início em
agosto, terão entre outros temas: partículas elementares,
caos, semicondutores e supercondutores. Informações pelo
telefone 3788-5322, e-mail graduacao@ifi.unicamp.br
ou no site www.ifi.unicamp.br.

����� Laboratórios clínicos – De 21 a 23 (quinta a sába-
do) acontece a 5ª Jornada de Patologia Clínica Medicina
Laboratorial de Campinas e Região e o 3º Simpósio em
Gerenciamento de Laboratórios Clínicos, no Centro de
Convenções do Hotel Nacional Inn, avenida Benedito
Campos, 35, Campinas. Informações pelo e-mail
jornada.cps@terra.com.br, no site www.ale-
ph.com.br/patologia-clinica ou pelos telefones da Divi-
são de Patologia Clínica do HC 3788-7530 / 7531 / 7102.

� Hidroponia – O 3º Encontro de Hidroponia e Culti-
vo sem Solo será realizado nos dias 20 e 21 (quarta e
quinta-feira), no Auditório da Adunicamp. Inscrições aber-
tas no site www.hidroponia.com.br através da seção
produtos/Loja Virtual pela empresa Deltacom/Hidroconsult.

A taxa de inscrição é de R$ 100 (cem reais). Estudantes
de pós graduação pagam R$ 80,00 e de graduação ape-
nas R$ 50 (cinqüenta reais), com apresentação de docu-
mento, até dia 18 (segunda-feira). A hospedagem será na
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@fun-
camp.unicamp.br.

����� Dengue – “Dengue: você ainda terá a sua” é a próxi-
ma palestra que será ministrada pelo professor Carlos
Fernando S. de Andrade no dia 21 (quinta-feira), no Auditório
da Biblioteca Central, às 11 horas. Nesta palestra serão
abordadas a visão histórica da questão, a técnica atual –
entomologia e vacinas e a sócio-política e econômica. Tam-
bém será apresentada uma previsão pessoal sobre o campus
e a cidade. Informações www.cgu.unicamp.br.

����� Ensino de Línguas – Na sexta-feira, dia 22, acon-
tece no Auditório do Instituto de Estudos da Linguagem
(IEL) o Seminário/Oficina “Duas abordagens de ensino de
línguas nos nossos dias: Sistêmica/Gramatical e Sócio-
Interativa/Comunicativa”, das 9 às 12 horas e das 13h30
às 16h30, com o professor José Carlos Paes de Almeida
Filho (DLA). Informações: 3788-1520.

����� Simpósio – O 8o Simpósio de Visão Subnormal, no
auditório da Faculdade de Ciências Médicas da Unicamp
acontece no dia 23 (sábado). As inscrições podem ser
efetuadas no local do evento. Para médicos, a taxa é de
R$ 90 (noventa reais) e para outros profissionais da área
de saúde e reabilitação, R$ 70 (setenta reais). O simpósio
é organizado pela JDE Comunicação e eventos, que se
dispõe a acrescentar informações aos interessados. O
telefone da JDE é (11) 287-9699.

� Especialização na FEA – A Faculdade de Engenha-
ria de Alimentos (FEA) oferece a partir de julho de 2001, o

 Um arranjo unindo gui-
tarra acústica e violão será
a próxima atração do Pro-
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Restaurante Univer-
sitário (RU). O duo
Cordas Vivas se

apresenta no dia 20 (quarta-
feira), às 12 horas no pró-
prio RU.  Compõem o re-
pertório de João Paulo
Amaral e Eduardo Visconti,
sambas, choros, baiões e
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curso de especialização “Gestão da qualidade e seguran-
ça dos alimentos”, com duração de um ano. O público
alvo são gestores, chefes de grupos, responsáveis e con-
sultores na área de Controle de Qualidade e Sistemas de
Segurança Alimentar. Dirigidas, primordialmente aos pro-
fissionais que necessitam do conhecimento técnico como
ferramenta da gestão, as aulas serão às sextas-feiras (das
15 às 23 horas) e aos sábados (das 8 às 17 horas). O
processo seletivo se constitui de análise de currículo e
entrevista com os coordenadores do curso. As inscrições
já estão abertas e vão até 13 de julho e inclui apostila
contendo o material didático abordado. Informações pelo
telefone/fax 3788-3886 e 3788-4094, pelo e-mail
extensao@fea.unicamp.br ou no site www.fea.u-
nicamp.br.

����� Prêmio de Acessibilidade – Até o dia 29 de junho
os interessados podem apresentar propostas para o Prê-
mio de Acessibilidade. O prêmio tem por objetivo contem-
plar projetos que apresentem alternativas para tornar os
campi da Unicamp acessíveis a todos os seus alunos,
professores, funcionários e visitantes. O texto da proposta
deve conter um resumo do que vai ser abordado e a forma
como pode ser realizado. No dia 21 de dezembro, uma
comissão criada pela Pró-Reitoria de Extensão pretende
fazer um evento para divulgação do projeto final e
premiação. As informações estão disponíveis no site
www.fee.unicamp.br/acessibilidade. Informações:
3788-4741.

����� Palestra sobre comunicação – Encerra-se no dia
19 (terça-feira) o prazo para inscrição da palestra “Comu-
nicação: chave das relações interpessoais”, promovida
pela Comissão de Secretários da Área de Saúde da
Unicamp. O evento acontece dia 29 no Anfiteatro do
Gastrocentro, às 14 horas. O objetivo é desenvolver ha-
bilidades de comunicação, visão estratégica e relaciona-
mento interpessoal. A palestrante é Solange Ferrari de
Lima e o público alvo são secretárias, assistentes e técni-
cos administrativos em geral. As inscrições podem ser
feitas na Secretaria do SSPR – Serviço de Segurança,
Portaria e Recepção (1º andar), com Bethe, telefone 3788-
7726, valor: R$ 5 (cinco reais).

����� Morfometria Geométrica – Termina dia 20 (quarta-
feira) as inscrições do curso “Morfometria Geométrica,
teoria, métodos e aplicações em sistemática e evolução”,
que acontece de 16 a 20 de julho, no Instituto de Biologia.
Informações sobre programa no site www.unicamp.br/
ib/morfometria/indexns.htm., pelos telefones 3788-4049
ou 3788-4645 ou pelo e-mail extecamp@unicamp.br.

����� Cuidados em casa – O Hospital das Clínicas em
conjunto com a Faculdade de Ciências Médicas estão
promovendo o 5° Curso para Cuidadores na Assistência
Domiciliar, destinado a familiares de pacientes – filhos,
esposo ou esposa e parentes –, profissionais que traba-
lham em casas de apoio e de entidades filantrópicas e
especialistas da área. O curso, para o qual são oferecidas
130 vagas, será ministrado por médicos, enfermeiros,
fisioterapeutas ocupacionais, psicólogos e assistentes so-
ciais da Unicamp. O conteúdo é constituído de palestras e
mesas-redondas e acontece nos dias 26 e 27 de junho,
das 8 às 17h30, nas salas de aula da FCM. O valor de
inscrição é de R$ 15 para os estudantes e R$ 20 para os
demais interessados. Informações e inscrições pelos tele-
fones 3788-7250, 3788-7460 e 3788-8014.

����� Computação e Mercado – A Conpec – empresa
júnior dos alunos de Computação – está organizando a
oitava edição do Computação & Mercado – um dos mai-
ores eventos universitários de tecnologia da informação
do país. O evento acontece de 13 a 17 de agosto, no
Centro de Convenções. Além das tradicionais palestras,
este ano a organização apresenta como novidade uma

feira de tecnologia, que será realizada no Ginásio da
Unicamp, no dia 15 de agosto, das 8 às 18 horas. Partici-
parão da feira empresas de pequeno, médio e grande porte
de Campinas, São Paulo e região. Outra novidade são os
painéis, nos quais profissionais de renome e professores
discutirão temas como bioinformática, software livre e
tecnologia X sociedade. As inscrições já estão abertas e
podem ser feitas no site www.conpec.fee.unicamp.br
ou na sede da CONPEC. Até o dia 22 de julho a taxa
estará com 50% de desconto. Mais informações pelo
telefone 3788-3248, pelo e-mail conpec@fee.unicamp.br
ou em www.conpec.fee.unicamp.br.

� Negócios – 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$ 500 para asso-
ciados Softex e R$ 350 para estudantes. Informações e
ementa do curso no site www.cps.softex.br/feiras.html.

����� Problemas Sociais – O Prêmio Fundação Banco
do Brasil tem como objetivos identificar métodos, técnicas
e instrumentos capazes de constituir soluções efetivas
para questões como saneamento básico, mortalidade in-
fantil, analfabetismo e agressão ao meio ambiente. Podem
concorrer entidades publicas e privadas, sem fins lucrati-
vos, que tenham desenvolvido soluções inovadoras para
problemas sociais. São exemplos de tecnologia social o
soro caseiro e a mãe canguru. As inscrições acabam em
27 de julho, nas agências do Banco do Brasil. A ficha está
disponível no site www.cidadania-e.com.br. Os três
vencedores receberão um investimento financeiro de até
R$ 50 mil, para aplicação no aperfeiçoamento, expansão
ou reaplicação na tecnologia desenvolvida. Informações
pelo telefone 080078-5678.

����� SOS-Adolescente – Estão abertas as inscrições
para mais um curso de Formação de Adolescentes para o
Exercício da Cidadania oferecido pela organização não-
governamental SOS-Adolescente, que inicia no dia 8 de
agosto, sempre às quartas e sextas-feiras, das 8h30 às
11h30, em sua sede (Rua Dr. Quirino, 1.856, 1º andar).
Os interessados devem preencher ficha de inscrição e
agendar uma entrevista até 10 de julho, quando encerrará
o processo seletivo. As vagas são limitadas. O curso é
gratuito. Serão discutidos assuntos como adolescência,
cidadania, comunicação, sexualidade, prevenção ao uso
de drogas e às DST/Aids. Os participantes são orientados
para ações educativas com outros adolescentes de suas

comunidades, agindo como agentes multiplicadores. O
SOS-Adolescente conta com o apoio da Pró-Reitoria de
Extensão e Assuntos Comunitários da Unicamp. Informa-
ções pelo telefone 3234-1481, entre 8 e 16 horas.

����� Processo Seletivo/DGA – Termina dia 19 (terça-
feira) o prazo para inscrições no Processo Seletivo Inter-
no para as funções de Técnico Administrativo, Motorista,
Programador de Sistemas Junior, Programador de Supor-
te Junior e Técnico em Serviços Gráficos. Informações
pelos telefones 3788-4426 ou 3788-4433 com Renata ou
Célia ou no site da DGRH http://rhuec.dgrh.u-
nicamp.br/oportunidades/default.asp.

����� Pós-graduação no Japão –  O prazo para inscri-
ções de bolsas de estudo para pesquisa em nível de pós-
graduação no Japão para brasileiros vão até dia 29 de
julho. Elas são oferecidas pelo governo japonês, através
de seu Ministério da Educação (Monbusho). As áreas
são: Ciências Humanas, Exatas e Biológicas. É preciso
ter nacionalidade brasileira, idade até 35 anos incompletos
em 1º de abril de 2002, formação universitária ou estar
apto a se formar e domínio da língua inglesa ou japonesa.
Outras informações no Consulado Geral do Japão, Aveni-
da Paulista, 854 – 3º andar, Edifício Top Center, esquina
com Alameda Joaquim Eugênio de Lima (Departamento
Cultural - Bolsa de Estudos),  pelo telefone (11) 287-0100
ou no site www.japao.org.br/portugues/index.htm.

�����Bibliotecário – Até dia 20 (quarta-feira) os interessa-
dos em concorrer a uma vaga para Bibliotecário no Insti-
tuto de Artes poderão se inscrever. O horário de trabalho
será no período noturno, com jornada de 220 horas men-
sais. Informações no site da DGRH, http://rhuec.dgrh.u-
nicamp.br/oportunidades/default.asp ou com Denilda
pelo telefone 3289-3714 ou 3788-7172.

����� Técnico em Laboratório – Vaga para Técnico em
Laboratório (maquete) oferecida pelo Instituto de Artes. As
inscrições vão até dia 19 (terça-feira). O horário de traba-
lho será no período noturno, com jornada de 220 horas
mensais. Informações no site da DGRH (acima) ou com
Denilda pelo telefone 3289-3714 ou 3788-7172.

����� Música – O Departamento de Música (área de Prá-
ticas Interpretativas) oferece vaga para função de Profes-
sor Assistente - MA I - A - RTP na Carreira do Magistério

Até dia 25 de junho o 1o Módulo do
Acervo do Caism, poderá ser visto das
9às17horas. São20obrasde seis artis-
tas da Unicamp que estão instaladas
nas dependências do hospital. As pin-
turas foram doadas ao Caism. Os ex-
positores são Fúlvia Gonçalves (dou-
tora em artes pela Unicamp), Luise
Weiss (professora de gravura do IA),
Rejane B. Cardamoni (aquarelista),
Luciane Gardesani (artista plástica e
funcionária da Unicamp), Marilene
Laubestein (pianista e paisagista) e
Jeronimo Noboru Ohnuma (professor
do IA e coordenador artístico do pro-
jeto). Informações pelo telefone 3289-
3149, com Célia.
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Artístico, nas disciplinas  Percussão 1 a 8I. O período de
inscrição termina dia 2 de julho. Informações com Denilda
pelos telefones 3289-3714 e 3788-7172 ou pelo e-mail
atuia@iar.unicamp.br.

����� História da Arte – O Departamento de Artes Plásti-
cas abre seleção pública para função na Parte Especial
(por três anos - improrrogável), no nível MS-3 (doutor),
em RTC (turno completo) na área de fundamentos teóricos
das artes - disciplina História da Arte Brasileira II. Até o dia
2 de julho os interessados podem se inscrever. Informa-
ções com Denilda pelos telefones 3289-3714 e 3788-7172
ou pelo e-mail atuia@iar.unicamp.br.

� Contratação de médicos – O Programa de Saúde
Familiar Indígena (PSFi) está contratando médicos urgente
para trabalhar nas comunidades indígenas. O salário men-
sal é de R$ 5.500 (cinco mil e quinhentos reais – bruto). As
vagas são para Mato Grosso do Sul nas cidades de:
Miranda; Sidrolândia; Coronel Sapucaia; Caarapó;
Bodoquena (Bonito); Amambaí e Aquidauna. O expediente
é de 8 horas diárias de segunda a sexta-feira, com duas
horas de intervalo para almoço e repouso. Interessados
devem entrar em contato pelos telefones (67) 423-4403 e
423-4405 ou pelo e-mail mecfunasa@enersulnet.com.br.

����� Universidade Solidária no Nordeste – O progra-
ma Universidade Solidária está oferecendo a oportunida-
de de professores e pesquisadores da Unicamp participa-
rem da coordenação e/ou colaboração de trabalhos comu-
nitários desenvolvidos em Campinas e municípios do
Nordeste do País. Para esse Programa, o docente ou o
pesquisador terá uma dedicação concentrada, durante 21
dias do mês de julho. A viagem está marcada para o dia 10
de julho. Informações com professor Celso Costa Lopes,
da FEA, pelo telefone 3788-7773, e-mail celso@fe-
a.unicamp.br ou Sandro Tonso, telefone 3289-7473, e-
mail sandro@unicamp.br.

����� PED Física – O Instituto de Física Gelb Wataghin
(IFGW) está com inscrições abertas para alunos de pós-
graduação, de diferentes áreas da Universidade, no Plano
de Estágio Docente (PED). Os candidatos aprovados irão
atuar no segundo semestre. No IFGW, o PED concede
créditos válidos para integrar os exigidos nos programas
de Mestrado e Doutorado. Todos os alunos ganham uma
bolsa do instituto. Informações: 3788-5305.

� Informática – Banco Santander recruta estagiários
para período integral cursando até penúltimo ano com co-
nhecimento em inglês. Enviar currículo para jbcas-
tro@santander.com.br.

����� Engenheiro Eletrônico – Prosys Engenharia bus-
ca profissional recém formado ou formandos em junho de
2001 em Engenharia Elétrica, Eletrônica ou Mecatrônica.
Disponibilidade para início imediato, viagens e horário.
Enviar currículo com posicionamento salarial para
contaro@prosyseng.com.br. Informações no site
www.prosyseng.com.br.

� Analista de Informações – A Universo On Line
busca profissionais para ser responsável pela elaboraçãop
de relatórios gerenciais sobre informações com formação
superior na área de exatas, experiência mínima de um
ano e conhecimentos de informática. Enviar currículo
rhuol@uol.com.br com a sigla “analista de informações”.
Dúvidas poderão ser esclarecidas com Katia pelo telefone
3038-8608.

����� Estatística – Estagiários para Citibank cursando a
partir do 2o ano com bons conhecimentos de inglês e
informática. Disponibilidade para trabalhar 30 horas sema-
nais em horário flexível. Inscrições no site www.dre-
ves.com.br, clique em “estágio Citibank” ou enviar para
estag.cb@dreves.com.br.

����� Analista contábil – Empresa de grande porte busca
profissional com formação acadêmica, bom inglês e cinco
anos de experiência na área. Enviar currículo para
finance@michaelpage.com.br, mencionando FLVA 5431

ou para fax (11) 3897-6070.

����� Comprador – O Centro de Atenção Integral à Saúde
da Mulher (Caism) inicia processo seletivo interno para a
função de Comprador, sendo 01 (uma) vaga para a Seção
de compras - Serviço de Materiais. O prazo para inscrição
vai de 18 a 29/06/01, na Secretaria do RH/CAISM, das 9
às 12 horas e das 14 às 16h30. O interessado deve ter um
ano de experiência na função de Comprador, possuir o 2º
grau completo, conhecimento do sistema operacional
Windows, conhecimento de datilografia (máquina eletrônica)
e calculadora, redação própria, estar enquadrado no mínimo
na ref. 25, desejável conhecimentos em inglês e importação
e  conhecimento de Formalização burocrática dos procedi-
mentos de aquisição em sistema corporativo informatizado.
A seleção consta de teste psicológico, entrevista e análise
de currículo. Informações com Cristiane, pelos fones 3788-
9322 ou 3788-93

����� UTI – A Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do HC
comemora neste mês 15 anos de atividades com a Sema-
na Interna, que acontece no período de 25 a 29 de junho.
Haverá abertura no dia 25, às 10 horas, com cerimônia de
descerramento de placa alusiva à comemoração. Durante
a Semana Interna, haverá diversas atividades, incluindo
o I Encontro de Confraternização entre equipe de assistên-
cia e pacientes, e “Visite a UTI”. Informações: telefone
3788-7830.

����� Lume – Depois de uma turnê por La Paz e Santa
Cruz de La Sierra, na Bolívia, e da realização de espetá-
culos em Americana e Monte Verde (MG), o grupo Lume
se despede da América rumo à Europa, de onde retornará
somente no dia 25 de junho. A turnê européia envolve
Itália, França, Noruega e Dinamarca. Na volta, o grupo
assume um compromisso marcado também com a reali-
zação de outro workshop no Festival Universitário de
Blumenau, em Santa Catarina.

����� Engenharia Automotiva – A 11ª edição do Simpósio
Internacional de Engenharia Automotiva (Simea) será rea-
lizada de 26 a 28 de junho, em São Paulo. O tema do
evento será Engenharia Automotiva para um Desenvolvi-
mento 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 Bene-
dito Novaes, do Departamento de Normalização e Inspe-
ção do Centro de Tecnologia (CT) da Universidade, inte-
gra a comissão técnica de segurança veicular.

Quiosque na FCM – O Departamento de Enfermagem
da FCM inaugura no próximo dia 27, às 16 horas, um
quiosque, que ficará próximo ao prédio do Centro de Re-
abilitação “Gabriel Porto” (Cepre). A idéia foi criar um
espaço de vivência durante os intervalos das aulas. Infor-
mações no Centro Acadêmico da Enfermagem: telefone
3788-7443.

����� Professores da alegria – No dia 28 de junho, às 19
horas no Salão Vermelho da Prefeitura de Campinas,
acontece a palestra “A arte de viver em Paz”, com o
escritor Paulo Riani, autor do livro “Téo, o menino azul”. A
publicação foi recomendada pela Unesco como obra de
“incentivo à socialização pacífica”. O evento faz parte do
2o Programa de Formação Professores da Alegria, volta-
do especialmente para educadores. A promoção é da Ong
Gira Sonhos, em parceria com a Secretaria Municipal de
Educação e a Unicamp. O encerramento acontece no dia
2 de julho, às 19 horas com o tema “Seja palhaço por um
dia e ganhe mil anos de alegria”, com a Família Bum.
Trata-se de uma palestra-vivência que será realizada com
a participação de uma Trupe de Palhaços. Informações:
3287-4463 ou 3287-5482.

����� Gravidez – O Programa de Educação Continuada
da Faculdade de Ciências Médicas apresenta de 28 a 30
de junho o curso Síndromes hipertensivas na gravidez.
Informações e inscrições pelo telefone 3788-9402 e 3788-
9403 ou pelo e-mail astec@caism.unicamp.br.

����� Cole 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), pelo e-mail secreta-
ria.alb@uol.com.br ou no site www.alb.com.br.

����� Férias com a ABU – A Aliança Bíblica Universitária
promove, de 22 a 29 de julho, o Curso de Férias da ABU,
no Acampamento Cabuçul em Guarulhos, São Paulo. O
curso reúne estudantes cristãos de várias cidades e uni-
versidades do Estado para oficinas de “Liderança”, “Estu-

International Paper do Brasil Ltda. Precisa de estagiários cursando a partir do 2o ano de
Biologia. Disponibilidade para trabalhar 6 meses a contar de agosto em Mogi Guaçu. Entrar em
contato com Alleata, telefone (19) 3861-8559 ou 3861-8371.

Biologia
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.

do Bíblico”, “Música”, além de palestras que buscam
traçar uma crítica sobre a realidade e cultura brasileira.
Informações e inscrições em Campinas, pelo email
abucamp@yahoogroups.com ou pelo telefone (19)
3289-1469.

����� Semana de Engenharia de Alimentos – Acontece
de 22 a 28 de julho a 20ª Semana de Engenharia de
Alimentos da Unicamp. A Semana é organizada por alu-
nos de graduação da Faculdade de Engenharia de Alimen-
tos (FEA), com apoio dos professores e profissionais da
área. O principal objetivo é trazer para o ambiente acadê-
mico a realidade do mercado de trabalho, permitindo a rica
e contínua troca de experiência entre o público. Inscrições
no site www.semalim.com.br onde também podem ser
encontradas mais informações sobre o evento ou pelo e-
mail semalim2001@semalim.com.br.

����� Atualização 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 drogas
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 estão sendo recebi-
das pela Escola de Extensão da Unicamp (Extecamp),
de 15 de julho a 15 de agosto. Vagas limitadas. Informa-
ções pelo telefone 3788-4646, 3788-4647 ou 3788-4648.

� Mostra de Vídeo – A 15ª Mostra de Vídeo Brasileiro
de Santo André acontece de 27 a 29 de setembro de 2001
no Auditório Municipal de Santo André, com exibição e
premiação dos trabalhos inscritos. O tema é livre e a
duração é de até 10 minutos por vídeo. 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.

����� Alimentos – O 4º Simpósio Latino Americano de
Ciências de Alimentos: “Alimentos para o Século XXI:
Desafios e tendências para a América Latina” acontece de
12 a 15 de novembro, no Centro de Convenções da
Unicamp. Estarão presentes expoentes na área de Ali-
mentos de nível internacional, sendo abordados tópicos de
maior relevância na atualidade em Química de Alimentos,
Bioquímica e Biotecnologia, Microbiologia e Toxicologia,
Novos Aditivos para a Indústria de Alimentos, Metodologia
Analítica Inovadora para o Setor Industrial de Alimentos,
Bioaromas, Enzimas Industriais, entre outros. Informa-
ções pelos telefones 3788-2154 e 3788-4097, pelo e-mail
slaca@fea.unicamp.br ou no site www.fea.unicamp.br.

����� Ciências Médicas – “Intervenção psicoterapêutica
para pacientes terminais: relaxamento mental, visualização
de imagens mentais e espiritualidade” (mestrado).
Candidata: Ana Catarina Araújo Elias. Orientador: profes-
sor Joel Sales Giglio. Dia 18 de junho, às 9h30, Anfiteatro
da CPG/FCM.

����� Educação – “A construção da solidariedade em am-
bientes escolares” (mestrado). Candidata: Luciene Regi-
na Paulino. Orientador: professor Orly Zucatto Mantovani
de Assis. Dia 18 de junho, às 14 horas, Sala Defesa da
Pós - FE - 1.o andar Bloco A.

� “A dualidade de poder na gestão das escolas internacio-
nais”. (doutorado). Candidato: Luiz Eduardo Marques da Silva.
Orientador: professor Charles Richard Lyndaker. Dia 19 de junho,
às 9 horas, Sala Defesa da Pós - FE - 1.o andar Bloco A.

� “Problemas Multiplicativos e Processo de Abstração
em crianças da 3ª série do Ensino Fundamental”. (douto-
rado). Candidata: Everaldo Bonaldo. Orientador: profes-
sor Luiz Roberto Sobreira de Agostini. Dia 20 de junho, às
14 horas, Sala FEC-03 - Prédio FEC/Centro de Compu-
tação.

� “Problemas Multiplicativos e Processo de Abstração
em crianças da 3ª série do Ensino Fundamental”. (douto-
rado). Candidata: Fernanda de Oliveira Soares Taxa .
Orientadora: professora Lucila Diehl Tolaine Fini. Dia 21 de
junho, às 14 horas, Sala defesa - bloco “A”- 1º andar -
Faculdade de Educação.

� “O funcionamento de textos divergentes sobre ener-
gia com alunos de física. A literatura no ensino superior”.
(doutorado). Candidato: José Luis Michinel Machado .
Orientadora: professora Maria José Pereira Monteiro de
Almeida. Dia 22 de junho, às 14 horas, Faculdade Educa-
ção - Bloco A - 1º andar.

����� Engenharia Agrícola – “Modelo de Gestão da Qua-
lidade para Usinas de Beneficiamento de Sementes de
Milho”. (doutorado ). Candidata: Conceição Aparecida
Previero. Orientador: professor João Domingos Biagi. Dia
19 de junho, às 8 horas, Anfiteatro da Feagri.

����� Engenharia de Alimentos – “Obtenção de extrato
de gengibre (Zengiber officinale Roscoe) com dióxido de
carbono supercrítico e co-solvente: um estudo da ativida-
de biológica dos extratos “. (Mestrado). Candidata: Kelly
Cristine Zancan. Orientadora: professora Maria Angela de
Almeida Meireles . Dia 19 de junho, às 14 horas, Salão
Nobre da FEA.

� “Efeito da adição de concentrado protéico de soro e
leite em pó desnatado na fabricação de iogurte firme”.
(mestrado). Candidata: Suely Crisitna Gomes de Lima.
Orientadora: professora Mirna Lúcia Gigante. Dia 20 de
junho, às 14 horas, FEA - Salão Nobre.

� “Efeito de aplicação pós colheita de fungistaticos na
qualidade do café (coffea arabical.) preparado porvia seca”.
(mestrado). Candidata: Maria Fernanda G. Furquim
Bonetto. Orientador: professor Roberto Herminio Moretti.
Dia 22 de junho, às 14 horas, Salão Nobre da FEA.

����� Engenharia Elétrica e Computação – “Técnicas
alternativas de reconhecimento de caos em sistemas com
dinâmica complexa: análise de um sistema com
descontinuidade” (doutorado). Candidato: Reinaldo Gon-
çalves Nogeira. Orientador: professor Marconi Kolm
Madrid. Dia 18 de junho, às 14 horas, Sala de defesa de
teses da CPG/FEEC.

� “Taquiarritmia induzida por estimulação elétrica ́ in
vitro`: influência do protocolo estimulatório e de agentes
farmacológicos.” (doutorado). Candidato: Marcelo Renato
Guerino. Orientador: professor Vitor Baranauskas. Dia 19
de junho, às 9 horas Sala de defesa de teses da CPG/
FEEC.

� “Controle vetorial de geradores síncronos usando facts
para melhorar a estabilidade transitória de sistemas de
energia elétrica” (doutorado). Candidato: Walmir de Freitas
Filho. Orientador: professor André Luiz Morelato França.
Dia 19 de junho, às 14 horas, Sala de defesa de teses da
CPG/FEEC.

����� Engenharia Mecânica – “Estudo das Característi-
cas do Fresotorneamento Ortogonal Radial Aplicado em
Aço Endurecido”. (doutorado). Candidato: Mauricio
Correa. Orientador: professor Olivio Novaski . Dia 22 de
junho, às 9 horas, Bloco ID2 FEM.

����� Física – “Estudo dos canais de dissociação das
moléculas CS2 e SO2 após fotoexcitação em torno da
borda 1s do enxofre” (mestrado). Candidato: Emerson
Sousa Cardoso. Orientador: professor Arnaldo Naves de
Brito. Dia 18 de junho, às 14 horas, Auditório da CPG/
IFGW.

O Departamento de Clínica Médica da FCM promove no próximo dia 23, das 8 às 17 horas, o 2o

Simpósio de Acupuntura da Unicamp. Organizado pelos médicos José Rocha e Jorge Jodi Murata, o
evento vai tratar de assuntos como cefaléia e enxaqueca, imunologia, obesidade. O curso é destinado a
alunos, profissionais da área e interessados. Inscrições no Departamento. Mais informações: telefone
3788-7568.

Acupuntura
Foto: Dário Crispim



Campinas, 18 a 24 de junho de 2001 9
INAUGURAÇÃO

Reformas melhoram campus de Limeira

Foto: Neldo Cantanti

Nos últimos dois anos a Unicamp
investiu cerca de um milhão de reais
na ampliação e reforma das unidades

de ensino no campus de Limeira: o Cotil
(Colégio Técnico de Limeira) e o Ceset
(Centro Superior de Educação Tecnológica).
A inauguração da reforma — ampliação da
biblioteca unificada das duas unidades,
laboratórios de processamento de dados e
salas de aula — aconteceu quinta-feira, dia 7,
e contou com a presença do reitor da
Universidade, professor Hermano Tavares,
Antônio Manoel Queiroz (diretor do Cotil) e
Maria Auciliadoura Marinho (diretora do
Ceset) e Luís Eduardo Castro Quitério,
coordenador do campus.

O professor Hermano lamentou que
dificuldades financeiras porque passou a
Unicamp tenham interferido na conclusão
imediata das obras das escolas. Salientou que
as reformas feitas nos prédios de ambas as
unidades visam servir sobremaneira à toda a
comunidade de Limeira e, por extensão, à
cultura e ao desenvolvimento do país.

“Este é o início da retomada de crescimento
das unidades de ensino da Unicamp em
Limeira”, diz o professor Luís Eduardo Castro
Quitério, coordenador do campus. Ele
explicou que ao longo dos tempos “o
crescimento do campus de Limeira atingiu
um índice significativo no número de alunos
e ampliou os benefícios a ambas as escolas no
que diz respeito a infra-estrutura para o bom
funcionamento dos cursos. Tudo isso com o
apoio da atual reitoria, por meio do professor
Hermano”. Lembrou que atualmente, por
sugestão do reitor, Quitério está propondo a
criação do curso de Engenharia de Produção,
para o qual serão oferecidas 140 vagas — 70
para o período diurno e 70 para o noturno.

As escolas têm um corpo docente

constituídopor126professores, sendo84
pertencentes ao Colégio, e 42 ao Ceset, e cerca
de 200 funcionários. O campus de Limeira,
distante 67 quilômetros do de Campinas,
localiza-se numa área de 51.680 m2, sendo que
14 mil m2 só de área construída.

A biblioteca unificada faz parte do sistema
de bibliotecas da Unicamp. Mede 400 m2 e
possui 5.800 volumes com obras dirigidas aos
alunos das duas unidades de ensino. Segundo
Izabel Cristina Pegoraro, auxiliar de
bibliotecária, são consultados por mês cerca
de três mil volumes. A média de empréstimos
é de mil volumes ao mês, incluindo periódicos
e livros. A biblioteca conta também com uma
coleção de lazer composta por quase 1600
volumes. São livros que, como o próprio nome
da coleção diz, destina-se ao entretenimento
e ao lazer. Ali podem ser encontrados livros de
autores mais populares, como Harold Hobbins
e Jorge Amado, entre outros.

Ampliação futura — O edifício central
tem área construída de 2 mil m2, abrigando a
biblioteca e os laboratórios de processamento

de dados com 105 computadores Pentium de
800 MHZ, no piso inferior. No piso superior
localizam-se dez salas de aulas utilizadas pelas
escolas, com capacidade para 600 alunos,
numa área de mil metros quadrados. O
Colégio Técnico, dirigido pelo professor
Antônio Manoel Queiroz, oferece os cursos
de Agrimensura, Edificações, Enfermagem,
Mecânica, Processamento de Dados,
Qualidade e Produtividade e Informática,
destinados a cerca de 1.700 alunos este ano.
Oferece 569 vagas no vestibular.

O Ceset atualmente conta com os cursos de
Tecnologia em Construção Civil, Tecnologia
em Saneamento, Tecnologia em
Processamento de Dados e os de Extensão. O
Ceset é uma unidade de ensino superior que
atende a 726 alunos este ano e para o
vestibular oferece 205 vagas. A professora
Maria Auciliadoura Marinho é a
superintendente do curso. Por outro lado,
Quitério adiantou que a Unicamp possui em
Limeira uma área de 485 mil m2 destinada à
futura ampliação do campus.

ENERGIA

Unicamp negocia redução da meta de consumo
A Unicamp apresentou uma redução de

13% no consumo noturno de energia elétrica.
O índice foi revelado pelo professor Almeida
durante reunião realizada dia 11 de junho
com a Comissão Interna de Racionalização de
Energia e gestores de cada órgão da
universidade. A medição compreende o
período de 9 de maio a 1º de junho.

O objetivo da reunião, realizada na sala do
Conselho Universitário, era debater com os
representantes das unidades estratégias para
atingir o índice de redução estipulado pelo
governo. Segundo o professor Carlos Alberto
Mariotoni, membro da Cire, os gestores ficam
responsáveis por desenvolver um plano de
redução do uso de energia em sua unidade.

É tempo de abrir mão do clima fresco e da
água gelada. Ar-condicionado, geladeira,
bebedouro estão entre os equipamentos
indicados como altos consumidores de
energia e fazem parte da lista apresentada

pela Cire. Aparelhos de laboratório que não
necessitem ficar ligados o tempo todo também
devem ser observados. A situação obriga à
limitação do uso de qualquer tipo de aparelho
elétrico, como máquinas de refrigerantes,
forno de microondas, cafeteiras, ebulidores,
entre outros. Os computadores devem ser
desligados durante o tempo em que não são
utilizados e os usuários devem racionalizar o
uso de retroprojetores e fotocopiadoras. A
expectativa, segundo declaração do professor
Carlos Alberto Mariotoni, é de que, além de
trazer uma economia forçada de 20% no
consumo, a racionalização possa virar hábito
na vida das pessoas do Campus.

Segundo informações fornecidas pelo
professor Almeida aos gestores, a comissão fez
um pedido de revisão da meta apresentada
pela CPFL, considerando o período analisado,
marcado por férias e pela greve de
funcionários e professores. O agravante, na

opinião do professor, é que a meta é fixa por
seis meses. Diante da meta apresentada pela
CPFL, será impossível atingir durante todo o
período do racionamento, se for considerada a
necessidade de alguns setores, durante os
meses mais quentes , de se manter alguns
equipamentos ligados durante maior período
de tempo. “Em outubro e novembro, não dá
para garantir que passaremos sem ‘apagão’ ”,
reforça. O que a comissão quer das unidades
é que elas pensem suas próprias necessidades
e metas, estabelecendo um revezamento e
uma fiscalização na utilização de
equipamentos elétricos e planos de
contingência.

Durante a reunião, o professor Almeida
reforçou algumas medidas que já vêm sendo
tomadas pela Prefeitura do campus como a
troca de mil lâmpadas, o desligamento de
35% da energia pública e reforço na
segurança nos estacionamentos.

... da biblioteca: retomada
do crescimento

Ampliação do laborató-
rio de processamento
de dados, e ....

Foto: Antoninho Perri
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Critérios definem raridade bibliográfica

Ser ou não ser um livro raro foi a
questão explicada por Ana Virgínia
Pinheiro, bibliotecária da Fundação

Biblioteca Nacional e professora da Escola
de Biblioteconomia da Universidade do
Rio de Janeiro, aos 60 alunos que
participaram do curso “O livro raro:
formação e preservação de coleções
bibliográficas especiais”, realizado na
Biblioteca Central da Unicamp nos dias 4
e 5 de junho. O público reuniu
representantes da Universidade Estadual
de Campinas (Unicamp), da Pontifícia
Universidade Católica de Campinas
(Puccamp)e da Universidade de São
Paulo (USP), entre outras instituições.

O objetivo principal do curso ministrado por
Ana Virgínia é esclarecer a curadores os
critérios de raridade, apresentando a
diferença entre o raro, o único e o precioso.
“O raro é raro em qualquer lugar e momento.
O que é raro no Brasil tem de ser na América
do Norte, na Europa, ou na Ásia. Não adianta
a pessoa dizer que o livro é raro só por ser
único.” Segundo Ana, uma obra rara possui

características muito especiais e, para receber tal
qualificação, passam por um exame tão
minucioso e precioso quanto as obras de artistas
plásticos. Para chegar à constatação, o curador
deve examiná-lo página a página. “O livro é
examinado como se fosse um quadro”, explica.
O curso realizado na Biblioteca Central da
Unicamp é conseqüência da obra O que é livro
raro, que rendeu à autora Ana Virgínia, em
1986, o Prêmio Biblioteconomia e
Documentação, do Instituto Nacional do Livro
– INL.

Segundo Ana Virgínia, a questão sobre o que
é livro raro atormenta não só curadores e
bibliófilos, mas também proprietários de itens
avulsos. Ana Virgínia esclarece que é impossível
predeterminar o que é um livro raro, porque
cada obra é um universo restrito de
manifestações culturais – originais e
acrescentadas. Outra complexidade no trabalho
de curadores também é o discernimento sobre as
características colocadas em evidência, quando
se tenta provar a raridade de um livro. Neste
caso, esclarece Virgínia, os argumentos são
frágeis, baseados no “inquestionável” pressuposto

Vítimas de violência – As entidades
representativas da Unicamp, a Comissão de
Direitos Humanos da Câmara Municipal de
Campinas, os vereadores Carlos F.
Signorelli, Angelo Rafael e Maria José da
Cunha, e o deputado estadual Renato
Simões lançam no próximo dia 19 (terça-
feira) a Campanha pela Regulamentação
da Lei Estadual de número 10.354, que
obriga o Estado a prestar assistência às
vítimas e testemunhas da violência. A Lei
já passou pela Assembléia Legislativa e, no
momento aguarda a regulamentação do
Governo do Estado de São Paulo. O evento

BREVES

tem o apoio da Pró-Reitoria de Extensão e
Assuntos Comunitários e será realizado no
Centro de Convenções (Sala 2), a partir das
12 horas. A programação consta da
apresentação da Lei, seguida de um debate
com a comunidade universitária. Na
oportunidade, também serão colhidas
assinaturas para o encaminhamento de um
abaixo assinado ao Governo do Estado de São
Paulo. Informações: 3736-1480.

Projeto Catarata – O Departamento de
Oftalmologia da FCM realizará até dezembro o
Projeto Catarata da Unicamp mensalmente,

um sábado por mês. O próximo acontece
no dia 23 de junho, a partir das 8 horas, no
Ambulatório de Oftalmologia. As demais
datas serão definidas. Informações:
telefones 3788-7110 (Antonia e Panta) ou
9112-4082 (Dra. Denise).

Ginástica Geral – Professores da
Faculdade de Educação Física
promovem no dia 18 (segunda-feira), às
19 horas um espetáculo de Ginástica
Geral e dança. A apresentação será no
Ginásio da FEF com entrada franca.
Informações pelo telefone 3289-5992.

da antigüidade.
Além dos procedimentos para a

avaliação da raridade, o curso incentiva
uma atitude responsável pelos curadores e
pesquisadores de coleções especiais em
favor de salvaguardas e preservação e
permite subsidiar o empreendimento de
projetos para a formação e gestão deste tipo
de coleção, fundamentados na preservação
e na garantia de acesso.

Ana Virgínia especializou-se em análise,
descrição e recuperação da informação
pela Universidade do Rio de Janeiro
(Unirio) e em administração de projetos
culturais, pela Fundação Getúlio Vargas.
Em 1999, foi premiada com uma bolsa de
pesquisa, na Biblioteca Nacional de Lisboa,
sob o patrocínio da Comissão Nacional para
as Comemorações dos Descobrimentos
Portugueses (Portugal). Atualmente, a
professora publica, pesquisa e participa de
eventos nas áreas de História do Livro e da
Leitura, Formação e Desenvolvimento de
Coleções Bibliográficas e Documentais de
Memória.

Livro histórico é
manipulado com
todo o cuidado: o
que é raro, único e
precioso guarda
complexidades
científicas que
atormentam
estudiosos

Foto:Dario Crispim
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Igreja e Unicamp se unem contra a fome

Dom Demétrius faz
referência à
Eucaristia, onde
dividir o alimento
é prova de amor,
de doação da vida:
“Tudo leva à
socialização”

Um encontro promovido pela Pastoral
Universitária dia 5 de junho, no
Instituto de Economia IE, revelou a

estreita relação entre o pensamento de dom
Demétrius, bispo de Jales, e o professor Plínio
Soares de Arruda Sampaio Júnior, do
Instituto de Economia (IE) da Unicamp,
sobre a questão da fome. Os discursos
realizados pelas duas personalidades no
foram semelhantes pelo ponto de vista da
trajetória de luta dos palestrantes, segundo
Sampaio Júnior. A reunião mostrou que
Igreja e universidade podem caminhar
juntas em projetos idealizados para reduzir o
índice de miséria no mundo. Para isso, mais
do que o empenho da Pastoral Universitária,
presente em quase toda sua totalidade no
debate, a discussão requer o envolvimento
de toda a comunidade.

O número de pessoas presentes nas
palestras, que foram transferidas do “grande”
auditório do instituto para uma “pequena”
sala de reuniões, é emblemático para medir o
compromisso das pessoas com a fome,
segundo colocação feita por Sampaio Júnior
em sua abordagem. A maioria do pequeno
público (cerca de 25 pessoas) era formada
por funcionários, graduandos, pós-
graduandos e professores, todos cristãos, que
fazem parte da imensurável comunidade do
campus de Barão Geraldo. A palestra aberta
a qualquer interessado pretendia mostrar
principalmente a alunos do curso de
economia o papel da universidade no
combate à fome. Conforme informação dada
pelo professor Sampaio Júnior em entrevista
anterior ao evento, a palestra
pretendia estimular nos
alunos a reflexão sobre a
forma como direcionar toda a
inteligência desenvolvida na
Unicamp para fomentar o
combate, auxiliando
pequenos produtores.

Mas nem mesmo a falta de
quórum reduziu a
importância do encontro.
Dom Demétrius explicou a
importância do combate à
fome, por meio de uma análise sobre a
Eucaristia. No seu ponto de vista, na
Eucaristia, Jesus reparte o pão e o vinho mais
se identificando com uma postura de vida.
“Jesus mostra o alimento como gesto de
amor. A vida é para ser dada.” Para o bispo, a
dinâmica de dar não pode se limitar a ações
externas. O presbítero acredita que é
necessário trazer de volta a utopia, a mística,
que sempre leva à busca da realização. “Por
meio da Eucaristia, Cristo ensina que tudo
tem de levar à marca da socialização.” No
caso da universidade, dom Demétrius alerta
para a necessidade de socializar o saber, as
pesquisas, as conquistas, até que não se
empregue na dissocialização. Na Eucaristia,
segundo ele, Cristo mostra a maneira de
passar de símbolo para realidade, mostrando
como se mata a fome.

Sampaio Júnior e dom Demétrius

convergem ao dizer que o alimento não é o
problema da falta, pois há exuberância de
produção. “Do que o mundo está
envergonhado, escandalizado é que, no
meio de tantos alimentos, por que tem tanta
fome?”, revela dom Demétrius. Para ele, a
dívida externa é o melhor negócio para
quem tem dinheiro e a concentração de
renda é que leva à miséria. Um dos fatores
que intensificaram o quadro de pobreza,
segundo o bispo, foi a financeirização da
economia, quando o capitalismo passou de
produtivo para financeiro. Por conseqüência

disso, o bispo enfatiza que
detentetores da economia
estão enriquecendo cada vez
mais. O problema, na
concepção dele, é saber até
quando a Argentina vai
agüentar; até quando o Brasil
vai agüentar. O processo, na
sua opinião, “vai sugando as
energias que deveriam ser
deslocadas para produzir um
sistema em que todas as
pessoas vivessem com

dignidade. O sistema permite a manipulação
das tecnologias e o monopólio dos alimentos.
A lei de patentes serve para dominar a
economia.”, alerta. Dom Demétrius defende
que cabia aos governos conduzir as
pesquisas, mas atualmente elas estão nas
mãos das multinacionais.

Para Sampaio Júnior, a universidade
funciona como a cabeça pensante da
sociedade nacional, o que lhe dá grande
poder para conduzir o modo de ver da
sociedade. “A universidade funciona como
consciência ou falta de consciência da
sociedade. É nela que se cristaliza o
conhecimento técnico da sociedade”,
reforça. A universidade, na sua opinião, tem
sido um dos principais lugares de
racionalização do status quo. Em seu
discurso, o professor falou sobre a hipocrisia
da falsidade do mito do desenvolvimento

econômico. O desenvolvimento, segundo as
explicações do professor Teoria do
Desenvolvimento Econômico, requer a
injeção do capital internacional, o qual
acaba ditando as regras. A justificativa de
que é preciso crescer torna-se mais hipócrita
após a revelação feita por Sampaio Júnior de
que o crescimento econômico brasileiro teve
uma taxa superior a 7% ao ano. Depois da
japonesa, é a economia que mais cresce no
mundo e, no entanto, consegue ter ¼ da
força de trabalho desempregada. Para ele,
esta é uma prova “cabal” de que não basta
crescer. “O problema não é a falta de pão,
mas como distribuí-lo”, critica. Na
observação do professor, a idolatria à técnica
pode trazer soluções técnicas, quando os
problemas são de origem social e política.

De acordo com dados de pesquisa realizada
em 1999 pelo Instituto de Pesquisa Econômica
Aplicada (Ipea), apresentados durante o
discurso de Sampaio Júnior, existem 54,4
milhões de pobres no Brasil. Desse número,
40% estão concentrados no campo e 13
milhões são indigentes, o equivalente a quase
o total da população chilena. No governo
FHC, o número de brasileiros pobres
aumentou 5,5 milhões. Uma parcela pequena
da sociedade brasileira, apenas 1%, concentra
uma renda equivalente à renda total dos 50%
dos pobres do País. Dos 166 milhões de
brasileiros, 111 milhões dispõem de renda
mensal inferior a dois salários mínimos. Outra
revelação importante feita pelo professor
Sampaio Júnior foi a de que entre 1940 e
1999, a renda per capita aumentou 5 vezes,
enquanto o salário mínimo real foi dividido
por5.

Só mesmo quem tem contato com o povo
tem noção da gravíssima crise social que o
rico Brasil atravessa. Sampaio coloca o desafio
de se fazer uma revolução democrática na
sociedade, o que possibilitaria resolver
pendências com passado colonial. “A
revolução é boa, quando é um meio de se
evitar barbárie.”, reforça.

Dívida ex-
terna é ne-
gócio para
quem tem
dinheiro
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Curta resgata talento de Germano Mathias
Foto: Antoninho Perri

“Pode até me dar pancada/que eu não digo
nada/porque o meu fraco é mulher/Eu esqueço
tudo, tudo/até mesmo obrigação/uma mulher
bonita faz parar meu coração/Fecha língua de
trapo/diga lá o que quiser/mais franqueza no
meu taco/ porque meu fraco é mulher”.

Os versos são de um samba do cantor e
compositor paulista Germano
Mathias, sucesso na década de 50,

inserido no curta-metragem O Catedrático do
Samba, produzido pelo professor Paulo Bastos
Martins, do Departamento de Multimeios do
IA/Unicamp, que recentemente conquistou
dois prêmios no 6° Festival Brasileiro do
Cinema Universitário. Promovido pelo Centro
de Artes da Universidade Federal
Fluminense e Centro Cultural Banco do
Brasil, o filme, colorido, produzido em 16 mm,
tem 23 minutos e mostra particularidades de
um dos maiores sambistas que o Brasil já teve.
Ao lado de intérpretes e compositores como
Noel Rosa, Cartola, Adoniram Barbosa, Paulo
Vanzolini, Talismã, Zeca da Casa Verde e
tantos outros, Germano Mathias (ele faz
questão do “h” no nome), com seu estilo
particular e irreverente de fazer um “samba
sincopado, ou não”, ajudou a escrever a
história do samba paulista e, por extensão, da
música popular brasileira.

O filme, financiado pela Faep, é resultado
do Projeto “Forma e Conteúdo em Cinema”,
com o objetivo de mostrar, mesmo que não se
pretenda usar uma forma não linear de
montagem para conseguir transmitir o
conteúdo, a mensagem almejada. Entre
pesquisa e todo o processo de produção do
filme, Paulo Bastos diz que foram dois anos e
meio de trabalho intenso. O projeto inicial de
O Catedrático do Samba, que teve a
coordenação geral de Bastos, contou ainda
com a participação de dois alunos de
mestrado do IA — Noel Carvalho e
Alessandro Gamo. A montagem esteve sob a
responsabilidade de Eduardo Kishimoto. Todo
o resto da equipe é de alunos do
Departamento de Multimeios do IA/
Unicamp e da Eca/Usp. “Foram Alessandro e
Gamo que propuseram o tema Germano
Mathias e nós achamos que de fato era um
tema bastante apropriado para comprovar o
que a pesquisa tinha concluído”, diz Bastos
Martins.

O Catedrático do Samba começa e termina
com Germano Mathias caminhando pela
movimentada calçada da Praça da Sé em São
Paulo, enquanto ao fundo vem o som do
repique de uma tampinha de lata de graxa
(tocada pelo próprio Germano) e, às vezes,
um pandeiro. Instrumentos que integravam o
grupo que o acompanhavam e ele tocando na
sua tampinha. E o cantor e compositor vai
contando sua vida. Lembra o início de tudo
com os engraxates na Praça da Sé.

“O som que tiravam de uma simples
latinha de graxa de sapatos era uma coisa

muito forte naquela época, décadas de 40 e
50”, observa o professor. Ele diz, por exemplo,
que Germano Mathias ficava encantado
quando via os engraxates batendo nas
latinhas, enquanto engraxava os sapatos dos
fregueses. Acostumou-se e, por fim, acabou
virando um “especialista”, como ele mesmo
diz, em tirar sons ritmados batendo numa
dessas latinhas.

Com bonitas tomadas do cantor em meio
aos arranha-céus da cidade de São Paulo, ele
vai contando casos pitorescos e os principais
momentos de sua vida de artista. Numa roda
de samba de bar, rodeado de amigos
instrumentistas, Germano Mathias mostra
alguns de seus sucessos mais conhecidos.
Como Guarde a Sandália Dela e O Escurinho
— com o qual ganhou o Prêmio Roquete
Pinto, na década de 50. Com o tempo, o
chapéu, os sapatos brancos, confeccionados
com couro de bezerro, e as roupas quase
sempre muito coloridas foram incorporando
ao estilo muito próprio de se vestir. “Eu uso
chapéu, ó, bem malandreado. Além do
chapéu, sapatos bem lustrados e roupas bem

tradicionais de sambista de antigamente”, diz
o cantor numa entrevista concedida a Assis
Angelo. A estrela de Germano parece que
começa a brilhar outra vez. A mídia parece
tê-lo redescoberto depois do filme do professor
Paulo Bastos. Abriu-lhe as portas para a
televisão. Apareceu no programa do Jô
Soares, na Globo, no Passando a Limpo, da
TV Record do Boris Casoy, e no Zoom da TV
Cultura.

O compositor paulista costuma dizer que
sua voz é uma voz pequena, invocada. “A
minha voz tem cinco ‘f’’, ou seja, é fina, feia,
fraca, fedegosa e fulêra. Quer dizer, com
todos esses ‘f’ não dá para arriscar outro
gênero musical não, além do sambinha aí
meio feijão-com-arroz”, diz irônico. Germano
Mathias é um artista que ganhou muito
dinheiro com a venda de disco e shows. Até
1992 havia gravado 17 LPs e vários
compactos, além de discos de 78 rpm. Hoje
vive modestamente num prédio em Parada
de Taipas, perto de Francisco Morato, em São
Paulo. É casado com Nice e é avô de treze
netos. Está com 67 anos.

Paulo Bastos Martins com a película do curta-
metragem produzido: dois prêmios no Festival

Brasileiro do Cinema Universitário


