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Uma combinação perfeita
Apresentação de Hip Hop agita a plateia: animação total

Fotos: Alex Matos

Ingvor Hjelmstrom
José Oscar P. de Souza
Judith de Almeida
Sandra Helena S. Moraes
O público que compareceu ao
Des�ile Histórico e Sarau, no encerramento da Semana do Idoso, organizada pelo Programa UniversIDADE,
saiu com o gostinho de quero mais.
Música, poesia e histórias formaram
uma combinação infalível. O público
se emocionou com as poesias, se alegrou com as histórias da mala azul,
se agitou com as músicas e, ao �inal,
a animação foi total com a apresentação do grupo de Hip Hop. Ninguém
se segurou na plateia, e o palco �icou
pequeno para a dança coletiva.
José Aparecido David, ou Bolinha,
como os amigos o chamam carinhosamente, foi um dos que des�ilaram.
Ele trabalhou por vários anos como
guarda noturno. Uma de suas lembranças foi quando uma vizinha grávida, prestes a ter o bebê, precisou
de sua ajuda para ir à Maternidade
de Campinas. Graças à prontidão do
guarda noturno, ela conseguiu chegar
a tempo de realizar um parto seguro.
Não foi somente José David que
des�ilou com trajes marcantes em
Expansão do Programa
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sua história. Outras seis alunas do
Programa também exibiram vestidos
de gala e adereços que foram signi�icativos em suas vidas.
Já a pianista Ingvor Hjelmstrom
Vinhas Ribeiro foi protagonista de
um show à parte no Sarau. Convidada por um colega para fazer o acomMercado de trabalho Pág. 5

panhamento musical na leitura de
uma poesia, Ingvor acabou dedilhando várias outras peças de improviso
em apoio aos poetas participantes.
Também esbanjou talento ao apresentar um arranjo musical que faz
alusão ao combate ao desmatamento
da Amazônia.
Atividades artísticas Pág. 8

Editorial
Nasce mais uma edição do Jornal UniversIDADE, produzido pelos alunos da Oficina de Jornalismo, ao longo
do segundo semestre de 2017. É um prazer apresentar, neste segundo número, uma cobertura especial da Semana do Idoso, organizada pelo Programa UniversIDADE e ocorrida na Unicamp, entre os dias 1 e 6 de outubro.
Os alunos colocaram a “mão na massa” e mostraram que é possível unir o útil ao agradável. Sim, porque além
de participarem ativamente das atividades, eles se esmeraram para captar o melhor da informação e registrar
as imagens de tudo que viram. O resultado foi uma edição para ficar na história do Programa.
Parabéns, equipe Repaginados!
Em breve, nos vemos!!!

Silvana Joly
Um projeto piloto de expansão
do Programa UniversIDADE foi implantado no segundo semestre de
2017 na região norte de Campinas. A
intenção é levar a iniciativa às comunidades carentes e atender aos que
possuem dificuldade de mobilidade
e não podem chegar à Unicamp.
A instituição Movimento Assistencial Espírita (MAE) Maria Rosa,
localizado no Jardim Campineiro, Região dos Amarais, cede o espaço para
as atividades e, ainda, acolhe pessoas
de outros bairros. “O conhecimento
acadêmico da Unicamp associado ao
conhecimento assistencial da ONG,
está sendo uma experiência enriquecedora para ambas as instituições”,
afirma a coordenadora do UniversIDADE, professora Kátia Stancato.
A primeira iniciativa teve início
com o Seminário Saúde, realizado
em parceria com o Centro de Saúde
da Comunidade (Cecom) da Unicamp, quando cerca de cem idosos
da região assistiram palestras sobre
diversos temas, tais como queda
dos idosos e a importância da boa
alimentação e dos exercícios físicos
para a qualidade de vida.
Outras duas oficinas são oferecidas para 35 idosos inscritos. São
elas: Exercícios para Qualidade de
Vida e Desmistificação da sexualidade na terceira idade. Segundo
Kátia Stancato, há possibilidades de
expansão do projeto piloto, caso os
resultados sejam satisfatórios e haja
disponibilidade de voluntários.

Programa UniversIDADE chega
na Região Norte de Campinas

Foto: Divulgção

O reitor Marcelo Knobel (à esq.) recebeu certificado e medalha de vereadores e da Comissão
Permanente dos Idosos, Aposentados e Pensionistas, presidida pelo vereador Rubens Gás

Visibilidade do programa
rendeu homenagem
O seu alcance na comunidade
interna e externa de Campinas
fez com que o Programa ganhasse visibilidade entre autoridades
municipais. Na solenidade de encerramento da Semana do Idoso,
organizada pela Câmara Municipal de Campinas, o UniversIDADE recebeu destaque. O evento
aconteceu no dia 5 de outubro no
plenário da Câmara Municipal e
contou com a presença do reitor
da Unicamp, professor Marcelo
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Reitor: Marcelo Knobel
Coordenadora-Geral: Teresa Dib Zambon Atvars
Pró-reitora de Desenvolvimento Universitário: Marisa Masumi Beppu
Pró-reitor de Extensão e Assuntos Comunitários: Fernando A. A.
Hashimoto
Pró-reitor de Pesquisa: Munir Salomão Skaf
Pró-reitor de Pós-Graduação: André Tosi Furtado
Pró-reitora de Graduação: Eliana Martorano Amaral

Knobel. Ele recebeu um certificado
e uma medalha conferidos pelos
vereadores e pela Comissão Permanente dos Idosos, Aposentados
e Pensionistas. A homenagem foi
feita em reconhecimento aos relevantes serviços prestados à cidade.
Ao final da cerimônia, tanto
os alunos do Programa quanto os
da ONG MAE Maria Rosa fizeram
apresentações de Hip Hop, resultado da Oficina ministrada por
Clécio de Souza Carvalho.
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Cérebro ativo,

Jô Furlan: Quanto mais ativo
o cérebro, menos demência

o segredo da longevidade
Ana Maria C. Ribeiro
Doris Ap. E. Barreto
Fernando J. Barbosa
O neurologista Jô Furlan, respaldado pela enorme visibilidade nas
redes sociais e sucesso de seus livros
e pesquisas como a Teoria de Inteligência Comportamental Humana
e Inteligência do sucesso, defende
teorias que se constituem num verdadeiro mapa de como não deixar a
demência derrotar seu cérebro.
Jô Furlan ofereceu vários conselhos ao abordar o tema “Como cuidar

melhor do seu cérebro – O tempo não
é idade”, durante a programação do
IV Seminário de Longevidade e Qualidade de Vida, em outubro. Ele alerta
aos que não possuem um propósito
de vida de�inido que podem estar
condenados a derrota nas tentativas
de ter um cérebro saudável. “É o cérebro que sente. Precisamos ter um
comportamento construtivo”, disse.
Para Furlan, quanto mais ativo o
cérebro, menos demência. Segundo
o neurologista, será de extrema importância se aos 25 anos, as pessoas
tomarem esse cuidado, preparando
seu cérebro para os anos vindouros.

Novo quadro da maturidade

O acesso a tecnologias para o público idoso é um desa�io para o novo
quadro de maturidade da população
brasileira. O gerontologista Wilson
José Alves Pedro revelou a preocupação com a conquista de espaços que
tragam soluções para a transição da
maturidade ao envelhecimento. “A
resistência à tecnologia pode atrasar
esse processo”, argumenta.
Algumas previsões apontam que
a atual geração poderá ultrapassar
a média de 75 anos e que os nascidos hoje chegarão aos 120 anos de
vida, o que, segundo o especialista,
exigiria a correção do atual cenário
nas políticas públicas, pois o Brasil se
mostra despreparado para lidar com
esta nova perspectiva etária. A solução para sanar este despreparo seria
buscar novas bases educacionais para
instrumentalização tecnológica, como
meio para reverter um quadro que
evitasse colocar a população de idosos em situação desfavorável socialmente e no mercado de trabalho.

Foto: Alex Matos

Wilson Pedro:
Solução para
transição

Na palestra “Tecnologias e formação ao longo da vida: Um diálogo
emergente”, apresentada como parte
da programação do IV Seminário de
Longevidade e Qualidade de Vida,
Pedro mencionou que não é apenas
o uso de celular e computador, mas
também do que ele chama de “tecnologia do cotidiano”, que são as ferramentas que vão tomando conta das
residências e que poderão deixar os
mais idosos alheios à sociedade digital. “Quem vai ensiná-los a usar essas
tecnologias?”, questiona. Ele enfatiza
a necessidade de que tais avanços se
estendam à área da saúde e ao aprimoramento da qualidade de vida.

Mente ocupada,
mais qualidade
de vida
A agente de saúde, Maria
Helena Perin Siqueira, 68 anos,
acredita que manter-se sempre
ocupada tem ajudado a ter mais
qualidade de vida e ensinar muitas outras pessoas a adquirirem
esta mesma condição. Ela coordena, entre muitas atividades,
grupos de ginástica Lian Gong
em projetos ligados a centros de
saúde de Campinas e grupos de
artesanatos em diversos núcleos. A agente de saúde também
lidera atendimento com terapia
natural por meio de ervas com
orientações de alimentação saudável. “Tenho sempre a mente
ocupada e procuro estar sempre
aberta para o novo, aprendendo
sempre alguma coisa para passar aos outros e assim também
me bene�iciar. Nunca posso estar parada”, declara.
Foto: Fernando J. Barbosa

Maria Helena: Nunca parar
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O tempo
não é idade
* Dóris Aparecida E. Barreto
De que idade a�inal está se falando? Antigamente, quando a pessoa atingia 60 anos, eufemis-ticamente se dizia “é uma pessoa de
idade”. Isso mudou. Hoje pode se
observar pessoas aos 60 anos em
plena vitalidade.
Em 20 anos, o Brasil será a sexta
nação mais envelhecida do mundo
com 30 milhões de habitantes. O
desa�io atual diante desta velhice
reside em se encontrar formas adequadas que satisfaçam as necessidades dessa nova geração, em que
o tempo não é idade.
Tal longevidade exige a promoção de alternativas da Ciência,
da Tecnologia, da Educação e das
Políticas Públicas voltadas ao envelhecimento ativo, construindo bases
pedagógicas para inserção social,
que potencialize o repertório de

Poesia

Público durante o IV Seminário de Longevidade e Qualidade de Vida

vida e a expertise dos idosos, como
meio de produção e campo de experimentação.
No campo educacional, a Unicamp lidera um projeto original pelo
Programa UniversIDADE, curso que
vincula a educação acadêmica oferecida por pro�issionais altamente
quali�icados à educação popular e
atende, anualmente, 900 pessoas, a
partir de 50 anos, oferecendo o�icinas e palestras, em atividades que
incluem quatro categorias: Saúde,

Arte e Cultura, Esportes e Atividades Sociais.
Tal Programa encontra-se no
terceiro ano de gestão e apresentase como resposta e�iciente da comunidade cientí�ica, que merece visibilidade, para nortear as políticas
públicas brasileiras no tratamento
do tema da nova velhice.

* Dóris Aparecida Estevam Barreto é
psicóloga, pedagoga e tradutora. Aluna
da O�icina de Jornalismo do Programa
UniversIDADE, da Unicamp.

Grito de Alerta
*Graças Gomes
Em meio à multidão preste
muita atenção no semblante de
uma criança de tão pouca idade
ou adolescente que desperta
para a vida
Com conhecimentos adquiridos e a
sabedoria absorvida e permitida
Às vezes com poucas qualidades e
quantidades entre as di�iculdades
que enfrentam dia a dia
Muitos no desperdício da melhor
idade que cedo se perderam no
vício como o�ício, puro desperdício

Diante das evidências e as ocorrências
que a violência cria, um sinal de alerta
um olhar apreensivo
Um sorriso escondido de um coração
a�lito
O grito contido diante da dor, do
horror e pavor que a violência cria,
fobia, pedo�ilia, uma eterna agonia,
noite e dia
O chão chega a faltar os pés dentro
da própria moradia, cruel realidade
Nos grandes centros urbanos, comunidade, periferia becos e vielas
No sobe e desce dos morros e favelas,
barracos ou palacetes, condomínios
fechados

* Graças Gomes é aluna da O�icina de Jornalismo Impresso
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Ricos e pobres na mesma
situação ou condição diante da
mente uma viagem
Às vezes sem volta que causa
revolta e devastação a toda
família viver ou morrer
São apenas instantes que mudam
o semblante de qualquer um
Da criança de tão pouca idade
ao adolescente do despertar
Tentando descobrir um mundo
novo mesmo neste trânsito
maldito
Aos gritos e con�litos ou apenas
um gemido de uma criança
inocente

Os desafios do mercado
de trabalho para idosos
Miriam Peretta
É raro o interesse dos pesquisadores sobre a inserção de idosos no
mercado de trabalho, de acordo com
a professora Denise Morante Mazzaferro, autora do livro Longevidade –
os desafios e as Oportunidades de se
Reiventar. Em sua opinião, o mercado não está preparado para acolher
as pessoas longevas. “Precisamos
estudar como inserir essa classe de
trabalhadores diante das restrições
e de seus limites”, diz. Segundo Denise, é preciso se reinventar, pensar
fora da caixa e criar novas formas de
trabalho.
Em sua palestra “Envelhecimento e mercado de trabalho: desafios e
oportunidades”, durante o IV Seminário de Longevidade e Qualidade
de Vida, a professora destacou que
o Brasil registra mais de 26 milhões
de desempregados, independente
da faixa etária. E para o idoso, fica
ainda mais difícil encontrar uma
ocupação no mercado.
Faltam discussões sobre o envelhecimento da população no País.
Para Denise, muitos idosos permanecem trabalhando por questões financeiras. Outros retornam ao mercado
de trabalho após aposentadoria por
vários motivos, entre eles a ocupação do tempo ou o gosto pelo que faz.
Capital Intelectual
Pesquisas apontam que, em todos
os setores, o mercado recruta mãode-obra qualificada para atender às
necessidades da chamada “Era do
Capital Intelectual” e poderá ser uma
grande oportunidade para a terceira
idade, pois se baseia na capacidade
humana de gerar conhecimento, e
não na força física. “Os idosos estão
cada vez mais economicamente ativos e podem, sim, contribuir positivamente através de seu capital intelectual”, afirma. Ela defende uma
boa formação, a volta para escola, a
busca por mobilidade e conectividade e o cuidado com a saúde como
requisitos para que o idoso seja bemsucedido no mercado de trabalho.

Fotos: Alex Matos

Mesa de Abertura
do IV Seminário
de Longevidade e
Qualidade de Vida

Denise Mazzaferro:
Faltam discussões
sobre o
envelhecimento da
população no País

Depoimento

“

O momento da
aposentadoria foi
muito esperado. Como gerente
geral de um banco público, sofria
muita pressão para cumprir
metas. Completei o tempo
necessário e me despedi do
cargo que exercera em diversas
agências do País. Aposentei em
2002, aos 50 anos de idade.
Passada a euforia dos
primeiros meses, a ficha caiu.
Fiquei perdido. Não havia
me programado para a pósaposentadoria.
Hoje, aos 65 anos, não
consegui superar totalmente a
falta de regras para cumprir, à
qual fui submetido por 40 anos

no banco. No mercado de trabalho,
observo que sobram o preconceito
e a falta de vontade para acolher o
idoso aposentado.
Fiz Direito, e a aprovação na OAB
veio logo após a colação de grau.
Acreditei que de posse do diploma, o
respeito e o reconhecimento viriam
por consequência. Ledo engano.
A frustração é que sobram para o
advogado idoso portas de cadeia e
balcões de cartórios.
E o futuro? Tenho garra e
vontade de produzir muito mais.
E sei que posso.
(José Antonio Rossi, 65, aposentado
há 15 anos e aluno da Oficina
de Jornalismo Impresso)
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O universo divertido
e curioso dos ‘gamers’

Coaching
para os mais
longevos

Fotos: Divulgação

Magali Maria Cabrera
O coaching se mostra uma
ferramenta importante para a
população idosa, de acordo com
a administradora de Negócios
Internacionais Katya Mangili. Especialista em Master Lider Coach
pela Sociedade Brasileira de Coach, ela ministra oficina no Programa UniversIDADE e relata um
pouco sobre esse instrumento.

Fábio Ota (em pé) e alunos durante oficina sobre jogos digitais. No detalhe, tela de game

Gládis de Abreu Zanotto
Fábio Ota foi chamado de “louco”
ao propor o ensino de desenvolvimento de jogos digitais para pessoas com mais de 50 anos. Tecnologia
dominada por crianças e jovens seria
inusitado sugerir um curso para estimular a atividade cerebral de idosos. Mas, graças à sua insistência, os
alunos do Programa UniversIDADE
podem lidar com seus medos e limites e, a cada etapa do curso, vencer
muitos desafios. Na Oficina, Ota conta com a ajuda de Saiti Hirata.
Segundo o instrutor, o maravilhoso mundo do desenvolvimento
de games é um campo em plena expansão, que além de divertido, é um
ótimo exercício mental, ajudando a
fortalecer o raciocínio, a criatividade,
a socialização e muito mais. “Os jogos
digitais possuem outros propósitos
além do entretenimento e a diversão”, afirma.
Fábio Ota foi um dos palestrantes no Seminário de Longevidade e
Qualidade de Vida, em outubro. Ele
desenvolve uma metodologia própria para os mais velhos e acredita
que pode ser usada como ferramenta
preventiva para os casos de demência, proporcionando uma melhora
cognitiva significativa. “Preservar o
cérebro por um dia que seja já terá
sido especial e único”, declara.
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Durante as aulas, os alunos desfrutam interação e compartilhamento,
onde o erro se constitui uma oportunidade de aprender, explorar, resolver problemas, interpretar e usar a
imaginação. Também há uma atitude
positiva dos mais antigos da turma
que conseguem auxiliar os colegas.
Há relatos de mulheres que se sentem
realizadas por mostrarem aos filhos,
netos e amigos, que conseguem jogar.

O que já foi feito
Um dos jogos desenvolvidos orienta os alunos do Programa a se deslocarem dentro da Unicamp. A partir de
um ponto de sua atividade, o aluno
assistia à aula e depois seguia para
sua próxima atividade. Para tanto, foi
usado o mapa da Unicamp e figuras
com professores e alunos nas atividades. Por exemplo, na aula de dança, os personagens em movimento;
na aula de italiano, o professor foi
fielmente retratado, inclusive com a
bandeira da Itália na lousa. “Foi desafiante e emocionante. Não foi fácil, e tivemos constante atualização
e aperfeiçoamento, sempre com a
orientação dos professores Fábio Ota
e Saiti”, afirma Cecília Tavanielli.
Outros jogos como melhor trabalhar alfabetização de jovens e adultos; jogos em inglês identificando cores e jogos com os diversos cursos do
Programa também tiveram destaque.

Jornal UniversIDADE (JUni) – O
que é Coach?
Katya Mangili – É um instrumento para melhorar o que a pessoa
tem, mas não usa. O coach é um
profissional que vai andar de mãos
dadas com o cliente. O processo
de coach obedece a cinco pilares:
foco; planejamento; ação; resultado e melhoria contínua. Todo
o processo é baseado no presente
com foco no futuro. As pessoas precisam de propósitos, desejos, desafios e motivação. Tudo isso parece
fácil conseguir, mas não é, porque
crescemos sendo tolhidos pela sociedade, pela família, etc. O coach
não diz como agir, ele questiona a
melhor forma como você vai agir,
porque cada pessoa é única.
JUni – O que seria o autocoach?
Katya Mangili – É você se questionar e através disso mudar direções
e fazer de forma diferente. Uma
pessoa que passa pelo processo
de coaching não volta mais a ser
igual, ela se modifica, consegue ter
mais confiança e se reprogramar
com segurança.
JUni – Qual a importância do
coach para a terceira idade?
Katya Mangili – Entendeu-se no
mercado que as pessoas alcançam
o auge da maturidade aos 60 anos
e tem recursos tão grandes que não
podem ser desperdiçados. Quando
temos entre 50 e 70 anos, é um momento muito bom. É possível fazer
coisas de forma correta. Não é mais
idade, e sim mais competência. Por
isso, o processo de coaching é importante para todos.

A conquista do Caminho
de Santiago de Compostela
Foto: Divulgação

Steffi Sikorski
Quando se aposentaram, o casal
Renato e Gládis Abreu Zanotto sabia
que a única coisa fora dos planos era
parar. Acostumados com atividades
físicas, como andar de bicicleta e
caminhadas, os dois resolveram se
aventurar. Em 2007, fizeram o Caminho do Sol, trajeto de 245 quilômetros, em 11 dias, entre Santana do
Parnaíba até Águas de São Pedro. Em
2008, decidiram que fariam o Caminho de Santiago de Compostela, na
Espanha, que consiste em mais de
800 quilômetros de caminhada.
Caminhadas menores nos distritos
de Sousas e Joaquim Egídio são constantes e, como não poderia ser diferente, o casal participou da caminhada na
Lagoa do Taquaral em Campinas, que
abriu as comemorações da Semana do
Idoso da Unicamp, dia 1º de outubro.

O casal Renato e Gládis: superação em
caminhadas de diferentes percursos

O evento reuniu quase 300 alunos do
Programa UniversIDADE.
No Taquaral, além de atendimento médico, os participantes também
tiveram orientações de primeiros socorros e um tempo de alongamento e
exercício físico.
Histórias e emoções
Gládis conta que a escolha pelo
Caminho de Compostela deve-se ao
Foto: Geraldo Camargo

fato de o trajeto unir a história, o
milenar, o espiritual e a cultura. Fizeram exames médicos, colheram
orientações de amigos e profissionais e leram muitos artigos sobre
outras caminhadas. Foi um intenso
planejamento em um tempo recorde.
Enfim, partiram para realizar o
sonho. Chegaram a Saint Jean Pied
de Port, na França, divisa com a Espanha, lugar do início da travessia,
que duraria 32 dias, caminhando em
média 25 quilômetros por dia.
As dores no corpo e, principalmente, nos pés são compensadas
pela experiência nos lugares por
onde passa. “Albergues acolhedores,
recepção calorosa e a feliz conclusão
de que podemos viver com quase
nada. Basta uma mochila e alguns
poucos pertences”, relata.
São inúmeras histórias de superação, realização de sonhos, além do
ganho na saúde.

Suor e
Solidariedade
Gerson Alves

Caminhada abriu
as comemorações da
Semana do Idoso

Check list para uma boa caminhada
- Comece com caminhadas curtas e vá
aumentando o percurso.
- Faça aquecimentos e alongamentos.
- Faça o Check-up mais completo possível, inclusive colha orientações de
um fisioterapeuta e também passe
por um cardiologista.
- Vestimentas, desde chapéu até a calça, camiseta e calçados apropriados.
- Teste as mochilas para se adaptarem
o melhor possível ao corpo.

- Lembre de acessórios como cantil e
óculos de sol.
- Faça uma alimentação leve (frutas
ou uma barra de cereais).
- O descanso deve ser de acordo com
as condições físicas do praticante.

* * *

Por Geraldo Camargo, organizador
de caminhadas na Unicamp, que já
realizou quatro caminhadas fotográficas e percorreu o Caminho do Sol.

Os participantes da caminhada suaram a camisa, mas
não se esqueceram da solidariedade. Durante a programação
da caminhada, também foi organizada a doação de alimentos não perecíveis, entregues
aos vicentinos da Conferência
São José. Vários participantes
aceitaram o desafio de contribuir com a causa. Os vicentinos
atendem mais ou menos 20 a
30 famílias por mês, com cestas básicas. Em carta enviada
ao Programa UniversIDADE, os
confrades agradeceram a doação de grande valor para a continuidade dos seus trabalhos de
assistência às famílias carentes, principalmente devido ao
desemprego crescente no país.

Jornal UniversIDADE
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Dança, música e clown
Foto: Divulgação

Sandra Helena S. Moraes e
Sebastiana Rodrigues
Mario Yoshioka Kazuyo tem 81
anos. Ele é um dos integrantes das
aulas de Hip-Hop oferecidas no Programa UniversIDADE pelo instrutor
Clécio de Souza Carvalho. Durante a
semana do idoso, em outubro, Kazuyo
esbanjou alegria e vitalidade nos passos da dança que se popularizou no
Brasil, bem frequente entre os jovens.
Mas Kazuyo, bem como os outros 28
alunos, fogem à regra do estilo. Aposentado, pai de dois filhos e com dois
netos, ele afirma que os benefícios da
dança vão além dos exercícios físicos.
“Me ajudam a melhorar a coordenação motora, a memória, audição, visão e equilíbrio”, comemora.
O grupo de Hip Hop fez duas apresentações na Semana do Idoso. Uma
delas no dia 2 de outubro, no Auditório da Faculdade de Ciências Médicas
e, também no dia 5, na Câmara Municipal de Campinas, durante cerimônia de homenagem feita ao Programa
da Unicamp (texto na página 2).

Grupo de
Hip-Hop na
Câmara
Foto: Miriam Peretta

seu personagem Ki, Toninho
desenvolve performance de
palhaço há 12 anos. “Meu
público é variado e já me
apresentei para pessoas de
8 a 80 anos”, celebra.
Acumula em sua carreira
atuação como figurante na
Rede Globo, na TV Record
e em dois filmes nacionais.
Seu parceiro Edson Santos,
tem como personagem Oui.
Juntos, compõem o núcleo
de estudos Kairós, que promove cursos relacionados a
representação de palhaços.

Outras apresentações
Ainda no dia 2, o público
prestigiou a apresentação do
Coral UniversIDADE, regido
por Mateus Coelho. A preO palhaço Ki durante apresentação
paração vocal é de Daniel
no Seminário de Longevidade
Duarte. Foram entoadas três
canções – Canções e MomenO show de clown apresentado tos, Samba Prelúdio e Quando te vi.
por Antônio Carlos Paschoa, de 70 O professor de dança Nelson Costa
anos, mais conhecido como Toninho, e sua companheira Helena fizeram
foi mais uma atração cultural que uma apresentação de ritmos como
emocionou a plateia no dia 2. Com bolero e samba.

Feira de artesanato valoriza alunos

Fotos: Alex Matos

José Oscar P. de Souza
O artista plástico Syneval Macedo faz luminárias em madeiras. A
matéria-prima é reciclada de matas
e florestas e, depois de desgastadas
por cupins, se transformam em lindas luminárias nas mãos do artista.
O trabalho denominado “Recriando
– Sobre formas esculpidas pela natureza” permaneceu exposto na Feira
de Artesanato, dentro da programação da Semana do Idoso na Unicamp.
Macedo e outros nove artesãos tiveram a oportunidade de demonstrar
seus talentos, além de poder complementar a renda orçamentária com a
venda dos produtos. Caixas em MDF
pintadas à mão, porta-chaves, bolsas
de tecido, panos de prato, quadros,
roupas femininas, sabonetes e essências, tapetes e toalhas foram os produtos expostos para a comunidade
universitária na Praça das Bandeiras.
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Luminárias em
madeiras recicladas;
Ao fundo, outros
expositores
Automaquiagem,
massagem e corte de
cabelo, só para citar
algumas das atividades
que trouxeram cor e
vida à Casa do Lago,
em outubro, no evento
Universidade em Ação.
O lugar se transformou
em espaço dedicado
à beleza das alunas e,
por que não, dos alunos
também

