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As estrelas
que brilham
nas telas

lunas do UniversIDADE estão “brilhando” e ul-
trapassando as barreiras do programa. Maria 
das Graças Gomes da Silva e Lúcia Marchi 
�iguram nas telas de dois �ilmes curtas-me-

tragens produzidos por estudantes de graduação da 
Unicamp, dentro do programa de bolsas Aluno-Artista, 
coordenado pelo Serviço de Apoio ao Estudante (SAE), 
em parceria com a Pró-Reitoria de Graduação.

A poetisa Graças Gomes, como gosta de ser cha-
mada, é a personagem principal do documentário 
Graças, a poética do grito, dirigido pela aluna Vanessa 
da Silva Pereira. A ideia da produção do �ilme sobre 
a trajetória de vida da poetisa surgiu de um encon-
tro casual durante a preparação de Graças para expor 
suas poesias em um mural.

O reconhecimento deu novo ânimo para a poetisa 
que aos 71 anos de idade possui uma agenda intensa 
de atividades. Ela faz teatro, dança e, claro, escreve 
poesias. Graças de�ine que retratar sua vida nas te-
las de cinema é homenagear muitas outras mulheres 
que superaram di�iculdades na vida.

Vanessa Pereira e Wesley Alves, autores do curta-
metragem, acreditam que os poemas de Graças tra-
zem as marcas da oralidade popular presentes em 
tradições da cultura nordestina. “Ela retrata as maze-
las do país em suas poesias”, comenta Vanessa.

Do teatro ao cinema
Lúcia Marchi, 62 anos, foi a escolhida para prota-

gonizar o curta Verso Livre. Há tempos, ela faz parte 
do grupo Arteiros do UniversIDADE e encena várias 
peças de teatro. O que Lu, como todos a conhecem, 
não esperava era ser escolhida para participar de um 
�ilme. Em suas palavras, a experiência foi enriquece-
dora, pois aprendeu a contracenar e ser dirigida por 
alunos experientes. “É uma rotina muito diferente. Fui 
muito bem recebida e tive dois dias de �ilmagens que 
trouxeram grande aprendizado”, comemora. 

O diretor do curta, Rodrigo Forti, contou que o pro-
cesso de escolha da personagem foi trabalhoso até 
que teve conhecimento do grupo Arteiros. Foi feita 
uma bateria de testes com várias atrizes e escolheram 
Lu Marchi. “Esse projeto nos ofereceu opções que não 
estávamos encontrando. Nosso único esforço foi em 
escolher o melhor per�il para o papel”, observa.

Fernando Barbosa

Foto: Wesley Alves

A poeti sa Graças Gomes Lúcia Marchi (à dir.), do grupo Arteiros

Foto: Francesco Fogliano
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Gerson Alves

Editorial

Alzheimer: alerta aos primeiros sintomas

Está imperdível! Na sexta edição 
do Jornal UniversIDADE, os alunos 
capricharam na seleção dos temas, 
nas entrevistas e nas fotos para ofe-
recer ao leitor notícias e informa-
ções bem valiosas. O que dizer, por 
exemplo, da matéria sobre as alu-
nas que estão transpondo barrei-
ras e virando personagem de filme? 
Também está especial a matéria so-
bre como envelhecer bem por den-
tro e por fora. As tão faladas fake 
news são abordadas com dicas para 
evitá-las. A edição traz ainda temas 
polêmicos: Bullying na terceira ida-
de e esclarecimentos sobre cuida-
dos paliativos. Mas, não para por aí: 
tem indicação de pesquisa, poesia, 
entrevista exclusiva com Leandro 
Karnal e a cobertura do Seminário 
Longevidade e Qualidade de Vida.

Agora acomode-se na cadeira e… 

Boa leitura!

HONRA AO MÉRITO - Mais uma vez o Programa UniversIDADE 
é homenageado. Durante o Fórum Longevidade e Qualidade de 

Vida, em outubro, na Unicamp, o reitor Marcelo Knobel recebeu 
das mãos do vereador Rubens Gás o diploma de Honra ao Mérito 
por sua contribuição em ações de interesse público no município 

de Campinas. A coordenadora do Programa, professora Kátia 
Stancato, também participou da solenidade da Câmara Municipal. 

(Silvana Joly)

Você já se imaginou estar em 
uma festa e, de maneira repen-
tina, não se lembrar mais de 
seu nome, de amigos ou paren-
tes? Ou pior, não saber de onde 
veio, onde está ou retornar para 
casa? Ou ainda apresentar lap-
sos de esquecimento diário ou 
dificuldades de concentração? 
Justamente sobre este assunto, 
a neuropsicóloga Milene Sakze-
nian de Souza discorreu em sua 
palestra por ocasião da abertura 
das atividades do segundo se-
mestre de 2019. Ela apresentou 
os principais sintomas da Doen-
ça de Alzheimer - doença neuro-
degenerativa que se manifesta, 
principalmente, pela deteriora-
ção cognitiva e da memória. 

Foto: Silvana Joly

Pesquisa
Durante a sua palestra Mile-

ne apresentou detalhes de uma 
pesquisa científica que está sen-
do desenvolvida na Faculdade 
de Ciências Médicas (FCM) e 
incentivou a participação de vo-
luntários. Ela e uma equipe de 
pesquisadores, entre neurolo-
gistas, psiquiatras, biólogas, físi-
cos e farmacêuticos, coordena-
dos pelo professor da FCM Már-
cio Luiz F. Balthazar, vão realizar 
um mapeamento do declínio cog-
nitivo subjetivo como pré-clínica 
da Doença de Alzheimer.

Trata-se de uma pesquisa lon-
gitudinal (cerca de 5 anos), cujo 
intuito é identificar marcadores 
da pré-clínica da doença, a fim de 
diagnosticar precocemente. Fu-
turamente os resultados pode-

rão contribuir para tratamentos 
mais efetivos no combate à do-
ença. Os voluntários interessados 
em participar do estudo científi-
co devem ter idade acima de 55 
anos e passarão por uma avalia-
ção completa, sem nenhum tipo 
de custo. O e-mail para contato é:
pesquisamemoriaunicamp@gmail.
com. Sua participação é muito im-
portante!



Silvana Joly

Foto: Silvana Joly
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Em entrevista ao Jornal Uni-
versIDADE, o historiador, escritor 
e professor da Unicamp Leandro 
Karnal falou sobre como lidar com 
as perdas e os sentimentos para se 
ter qualidade de vida na maturi-
dade, pois muito se fala que para 
envelhecer bem é preciso ter uma 
vida saudável, com boa alimenta-
ção, exercícios �ísicos e para o cére-
bro, além de uma vida social ativa. 
Porém, são esquecidos os aspectos 
emocionais e os sentimentos que 
se pode experimentar durante o 
envelhecimento, como os medos, a 
raiva, a tristeza ao perceber a per-
da da vitalidade, a insegurança do 
amanhã, entre outros.

Um dos palestrantes no Fórum 
Longevidade e Qualidade de Vida, 
em outubro do ano passado, ele a�ir-
mou que é preciso recuperar a di-
mensão do trágico, isto é, perceber 
que a felicidade plena nunca existe, 
não é um gesto contínuo, não é per-
manente. Ele citou como exemplo, 
a perda de alguém querido que é 
dolorosa, mas inevitável. “Isto deve 
dar a dimensão da importância da 
vida, e não imaginar que nunca te-
remos perdas. Quando �icamos ór-
fãos, o que é comum à medida que 
envelhecemos, passamos a dar uma 
dimensão muito especial à família. 
A doença deve nos dar a dimensão 
da alegria da saúde”, avalia. Uma das 
frases do professor, presente em 
muitas palestras e em textos, mostra 
um pouco de sua �iloso�ia de vida. “A 
beleza da �lor natural é que ela vai 
morrer. O horror da �lor de plástico é 
que ela não desaparece nunca”.

Para Karnal, quando se entende 
que a vida apresenta uma dimensão 
trágica, passa-se a compreender que 
se deve almejar a saúde, o equilíbrio 
psíquico, a estabilidade �inanceira e 
as relações afetivas, mas que as osci-
lações nestes campos devem ajudar 
a ver que a luta pela felicidade é uma 
opção, enquanto a infelicidade é 
uma zona de conforto, onde as pes-
soas infelizes se acomodam. Ser tra-
gicamente infeliz é confortável para 
muita gente, é fácil reclamar “eu não 
dei certo, ninguém gosta de mim, 
etc”, sem fazer nada para mudar. Por 
outro lado, a felicidade é uma opção 
que dá mais trabalho, que exige ati-
tude, mas que vale a pena.

‘Ser feliz é uma 
opção’, diz Karnal

Grito Inocente 
Mamãe

Poesia

Leandro Karnal:
refl exões sobre o
trágico e a felicidade

Mãe, hoje sou apenas um pingo de gente
tal qual uma semente em teu ventre
breve serei gente
O amor entre nós, tal qual uma 
corredeira em um rio de águas claras
Não vejo teu rosto, mas escuto
Tua voz que me acalma
Como um alento, uma brisa suave
O alimento do corpo na transparência
Da alma, a paz que me conforta 
e acalma
Basta um impulso, que te deixa contente
Mãe, ação supreendente que muda teu semblante
Em teu ventre senti r o perfume das fl ores no ar
E aprender a conjugar o verbo amar
Preciso escutar a voz do meu pai também
Aliás, dos dois

Graças Gomes, em poema para sua fi lha Elaine Gomes Bezerra.

(Ela soube da notí cia que seria avó durante uma das aulas do Projeto 
de Jornalismo do Programa UniversIDADE).

Grito Inocente 

Mãe, ação supreendente que muda teu semblante
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A Feira de Artesanato e Variedades foi um suces-
so! Barracas com segmentos diferentes de artesan-
ato ocuparam o espaço da Praça das Bandeiras. Os 
clientes elogiaram os produtos expostos pelos alu-
nos do UniversIDADE, que ofereceram quadros pin-
tados a óleo e tinta acrílica, bordados, objetos em 
cerâmica queimada, produtos em EVA e Patchwork 
e filtro de café usado, bijuterias, bonecas peruanas, 
livros e muito mais. Além da exposição e venda dos 
produtos, teve apresentação da Fanfarra do Colégio 
Pedro e Rafael e um show da tecladista Gê Arantes. O 
projeto Ecobrinquedoteca animou os visitantes com 
jogos feitos com produtos reutilizáveis e equipes en-
sinaram compostagem e orientações sobre a cam-
panha Lixo Zero na Unicamp. (Cacilda de Paula)

Foto: Divulgação

A professora Maria Brasil, 
aposentada pela Unicamp, é a 
idealizadora e proprietária do 
Cyborg Markerspace, em Barão 
Geraldo. Durante a programação 
da Semana do Idoso, ela abriu as 
portas do espaço inovador e levou 
o público a experimentar o que há 
de mais atual no conceito de “mão 
na massa” ou “faça você mesmo”. 

A seguir, a entrevista feita pelo 
repórter Romeu Costa, que foi con-
ferir a atividade organizada pela 
primeira vez na Semana do Idoso. 

Jornal UniversIDADE – O que 
a levou a criar o Cyborg e qual foi 
o objetivo?

Maria Brasil – Um maker-
space é literalmente um espaço 
de fazer. A ideia é incentivar que 
todos coloquem a mão na mas-
sa, um conceito que está sendo 
considerado fundamental para a 
educação e que também pode ser 
uma ferramenta importante de 
realização pessoal, como hobby 
ou empreendedorismo. 

JUn – Como surgiu a parceria 
com o Programa?

Maria Brasil – A proposta do 
Cyborg é ser um espaço compar-
tilhado por pessoas de todas as 
idades. Mas infelizmente ainda 
não tínhamos alcançado o público 
sênior. Como conhecia o sucesso 
do projeto em incentivar esse tipo 
de público a desenvolver novas 
atividades, achei que seria bastan-
te interessante para as duas partes 
fazer algum tipo de parceria. Es-
peramos contribuir com a divul-
gação da filosofia mão-na-massa e 
mostrar que as novas tecnologias 
podem ser usadas por todos.

JUn – Há atividades indicadas 
para o público maior de 50 anos?

Maria Brasil – Acho que a 
idade não é um fator importante 
na escolha das atividades. O ponto 
fundamental é a criatividade: pen-
sar o que você quer fazer como 
projeto. O segundo ponto impor-
tante é conhecer as ferramentas 
que existem e entender o que elas 
são capazes de fazer. E depois, 

se existe interesse e motivação, 
qualquer pessoa, independente 
da idade, pode apreender a usar 
qualquer ferramenta. O impor-
tante é não se limitar. um princípio 
fundamental da filosofia mão na 
massa é que o sucesso vem de ex-
perimentar, tentar, errar, tentar de 
novo... e aprender com seus erros.

JUn – Como funciona o espaço? 
Maria Brasil – O Cyborg mis-

tura novas tecnologias como im-
pressora 3D e cortadora a laser, 
com ferramentas tradicionais, 
como marcenaria e costura. A 

ideia é usar qualquer tipo de fer-
ramenta e material para criar e co-
locar sua imaginação em prática.

JUn – Qual o procedimento 
para quem quer utilizar e fre-
quentar o Cyborg? 

Maria Brasil – Em nosso site 
cyborgmakerspace.com.br temos 
uma lista de cursos curtos e ofi-
cinas para interessados em apre-
nder a usar os equipamentos. 
Os cursos, em geral, são criados 
sob demanda. Basta mandar um 
whatsapp (19) 98995-3823 para 
marcar o que tiver interesse.

Um espaço para experimentar

CAMINHADA 2019
Cerca de 450 pessoas das mais variadas idades partici-
param da Caminhada do Programa UniversIDADE, 
em 2019, evento realizado na Praça da Paz e que pro-
porcionou a integração de funcionários, alunos e do-
centes da Unicamp. Foram arrecadados 257 quilos de 
alimentos não perecíveis, doados à AMIC – Amigos da 
Criança. O diferencial da Caminhada deste ano ficou 
por conta do serviço de atendimento oferecido pelos 
alunos da Faculdade de Enfermagem da Unicamp. 
Eles colocaram a mão na massa e fizeram aferição 
de pressão arterial e da glicemia dos participantes 
antes e depois do evento. Houve ainda simulação 
com bonecos de salvamento para desobstrução das 
vias aéreas. (Maria Cristina Bonfante)

BORDADEIRAS NA BIENAL INTERNACIONAL
As bordadeiras do Programa UniversIDADE ganha-
ram lugar de destaque na II Bienal Internacional de 
Arte Naif que aconteceu na cidade de Socorro/SP, 
no mês de outubro. Os trabalhos foram selecionados 
entre tantos outros de artistas brasileiros e inter-
nacionais. Na Bienal internacional, foram expostas 
mais de 200 obras entre pinturas, esculturas, xilo-
gravuras e bordados. Dois painéis foram seleciona-
dos para o evento: “Travesseirinho dos bons sonhos: 
o sonho que eu quero bordar e realizar” e “Bordar 
projetos e reciclar conceitos: eu bordo, tu bordas, 
nós somos alegres”, todos confeccionados durante 
as oficinas de Vânia Furlan, voluntária do Programa 
UniversIDADE.

FEIRA COM ALEGRIA E ARTE

Foto: Antonio Scarpinetti/SEC Unicamp

Foto: Cacilda de Paula

Fotos: Romeu Costa

SEMANA DO IDOSO 
Primeiro de outubro é dedicado a celebrar o Dia Internacional do Idoso, instituído pela Organização 
das Nações Unidas (ONU) desde 1991. Na Unicamp, o Programa UniversIDADE organiza uma série 
de atividades para celebrar a data ao longo de uma semana. A cada ano, a programação alcança 
mais visibilidade e apresenta novidades. Mesmo não constando no programa da Semana, vale des-
tacar a participação das bordadeiras na Bienal Internacional de Arte Naif, em Socorro/SP.

Alunos visitantes da Cyborg seguem orientações do instrutor Jeferson
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Geraldo Rufino: superação
O empresário e escritor 

Geraldo Rufino participou, 
em outubro, do Fórum Lon-
gevidade e Qualidade de Vida, 
durante a Semana do Idoso. 
Ele apresentou a palestra “Su-
peração e Positividade que 
mostrou a importância da 
superação em meio aos desa-
fios e como alcançou sucesso 
como CEO de uma empresa 
que hoje gera em torno de 
180 empregos diretos e mui-
tos outros indiretos. 

Autor dos livros O Cata-
dor de Sonhos e O Poder da 
Positividade, Rufino iniciou 

cedo sua jornada de empreen-
dedor. Aos oito anos de idade ele 
recolhia latinhas em lixões para 
vender. Entre várias frustrações 
e investimentos mal sucedidos, 
Rufino não desanimou. Hoje, ele 
comanda uma empresa especia-
lizada em reciclagem automotiva.
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Artigo

Cacilda de Paula
O intensivista Yasser Ar-

mynd Dasglia Calil fala sobre 
cuidados paliativos, cujo ob-
jetivo não é curar, mas pro-
porcionar ao paciente alívio 
dos sintomas de uma doença 
incurável. Trata-se de um as-
sunto polêmico que despertou 
interesse de Cacilda de Paula 
depois de passar pela situação 
com seu pai Antônio, aos 88 
anos. Ele estava com a saúde 
muito debilitada por conta 
de um câncer no estômago e 
decidiu que não gostaria de 
passar por tratamentos com 
aparelhos mecânicos ou in-
vasivos. Assinou de próprio 
punho uma declaração e sua 
vontade foi respeitada.

O que o seo Antônio fez foi 
optar pela ortotanásia, uma 
prática judicialmente permi-
tida, em que o paciente opta 
pelo falecimento natural sem 
o uso de aparelhos, quando 
já se encontra em estado de 
saúde irreversível. É diferente 
da eutanásia – não permitida 
no Brasil – em que se anteci-
pa a morte da pessoa, quando 
atingido por doença irreme-
diável ou dores intoleráveis.

Jornal UniversIDADE – Em 
caso de paciente em estado ter-
minal, o senhor é a favor do uso 
de procedimentos mecânicos para 
prolongar a vida?

Yasser Calil – É preciso ter 
bastante cuidado quando se usa a 
palavra terminal. Existem muitos 
pacientes que chegam aos hospi-
tais e dizem que estão em estado 
terminal e que não querem apare-
lhos, mas com hidratação, toman-
do antibióticos e tratados com 
carinho por uma equipe multidis-
ciplinar eles voltam a andar, sorrir 
e viver bem novamente.

JUn – Nestes casos citados, o 
senhor não aconselharia o uso de 
métodos invasivos então? 

Yasser Calil – É importante 
entender que não se termina com 
a vida de alguém sem antes ter 
tentado todos os recursos dispo-
níveis. Após tentar tudo, quando 
não forem trazer vida com quali-
dade para o paciente sou contra a 
utilização de aparelhos mecânicos. 
Sempre pauto o tratamento de 
meus pacientes em três critérios: 
honra, carinho e dignidade. Se agir-
mos assim di�icilmente erraremos. 

JUn – Qual a sua opinião sobre 
os cuidados paliativos?

Yasser Calil – Cuidado palia-
tivo, em minha opinião, deve ser 
discutido com todos os envolvi-
dos. Com quem está saudável, com 
quem está doente, com quem é 
jovem e com quem é idoso. Nossa 
sociedade evita falar sobre o as-
sunto. É importante que todos sai-
bam o que é, como querem morrer 
e como querem viver. Sou a favor 
do uso de cuidados antes de ter-
mos a doença, como prevenção.

Foto: Arquivo Pessoal

Dr. Yasser Calil: tratamento com honra, 
carinho e dignidade 

O que difere bullying de maus 
tratos? Existe uma linha tênue en-
tre essas questões. A primeira é um 
processo muitas vezes inconsciente 
misto com inveja, onde o agressor 
também é vítima e sofre com isso, 
causando imenso estrago a ambos. 
Muito se fala e discute bullying na 
infância e adolescência, mas pouco 
é citado na idade madura.

As consequências geralmente 
são dramáticas, por exemplo, falta 
de memória e de autocon�iança, 
desequilíbrio e depressão que co-
meçam a re�letir no corpo, indican-
do a necessidade de ajuda médica 
e psicológica.

A nova terceira idade dá uma 
cara diferente à maturidade. E as 
vivências individuais e coletivas 
são muito melhores. Já existe uma 
quarta idade, segundo a Rede BBC 
Brasil, apontando a Itália como 
lugar onde a longevidade é maior, 
que aos 75 anos se vive muito bem 
com disposição e produtividade.

O novelista Aguinaldo Silva 
chama atenção para esse absurdo 
de não chamar para trabalhar por-
que tem mais de 70 anos.

Há uma farta literatura sobre 
esse assunto e, segundo pesquisas 
médicas, manter a mente e a alma 
sadias por meio da leitura, pintu-

ra, jogos, viagens, música, arte ou 
qualquer estudo de interesse são 
recursos fundamentais. A�inal, mo-
vimento, planejamento, atenção e 
memorização são atributos valio-
sos para nossa vida, deixando para 
traz o sofrimento e aumentando a 
qualidade de vida.

Não existe fórmula perfeita, 
mas sim mecanismos para trans-
formar o per�il do “coitadinho” 
para o de uma pessoa alegre, dinâ-
mica e que tem muito a descobrir 
e ensinar aos mais jovens.

Nossa vida em pauta

* Por Ingvor Hjelmstrom

*
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Rita de Cássia Sales Giraldo

Idosos são mais propensos 
a compartilhar fake news

Notícias falsas, ou fake news, 
compartilhadas nas mídias e em 
rodas de conversas são replicadas 
de forma viral e atingem velocida-
de incontrolável. Elas apelam para 
o emocional das pessoas e têm por 
objetivo legitimar um ponto de vis-
ta ou prejudicar pessoas ou grupos.

Em geral, os produtores de 
fake news compram ilegalmente 
endereços de e-mail e números 
de celular de milhões de pessoas 
para “disparar” conteúdo falso. Os 
contratantes investem altos valo-
res para produção e veiculação de 
forma sigilosa, sem deixar rastros 
para investigações. Utilizam tam-
bém montagens em vídeos e ima-
gens e, assim, uma foto manipu-
lada ou fora de contexto pode ser 
divulgada como verdadeira.

Pesquisas da Universidade 
Princeton e da Universidade de 
Nova York, ambas nos Estados 
Unidos, apontaram que pessoas 
com mais de 65 anos são mais pro-
pensas a divulgar fake news. Eles 
não nasceram na era digital, tendo 
mais dificuldade em fazer sonda-
gem da veracidade e, por confia-
rem nas mensagens recebidas de 
amigos, acabam por replicar para 
seus contatos notícias, fotos ou ví-
deos falsos. 

Essa pesquisa foi publicada pela 
revista científica Science Advances 
(janeiro de 2019) e identificou que 
usuários na faixa etária mais alta 
compartilharam sete vezes mais 
artigos de portais de notícias falsas 
do que o grupo etário mais jovem, 
de 18 a 29 anos.

Divulgar fake news é um ato 
perigoso e até criminoso. Com-
partilhar informações falsas, fotos 
e vídeos manipulados e publica-
ções duvidosas pode resultar em 
processos criminais, incentivar o 
preconceito e resultar em mortes. 
Alguns exemplos: Em 2014, uma 
fake news teve um fim trágico. 
Moradores do Guarujá lincharam 
uma mulher até a morte por boa-
to divulgado no Facebook. Ela foi 
acusada de sequestrar crianças 
para fazer rituais de magia negra, 
no entanto, a informação era falsa.

Questão de saúde pública
Na saúde pública há movimen-

tos antivacinação crescendo nos 
últimos anos. Pessoas contrárias 
ao uso de vacinas disseminam no-
tícias falsas e visões de que vaci-
nar faz mal, o que é um problema 
grave. A resistência à vacinação 
coloca em perigo a população.

O combate às fake news é algo 
difícil. Os mecanismos de pro-
dução e veiculação das falsas in-

Confira sempre a 
fonte da notícia:
foi publicada em 
jornal ou página 
oficial?

formações são muito eficientes e 
escondem a identidade dos crimi-
nosos. Assim, o importante é con-
seguir identificar uma notícia falsa 
ou sensacionalista e não compar-
tilhar conteúdo duvidoso.

A Agência Lupa é uma criação 
da Revista Piauí com a Fundação 
Getúlio Vargas e analisa conteúdo 
nacional e internacional. Já o site 
boatos.org é formado por vários 
jornalistas brasileiros que inves-
tigam conteúdos que circulam 
nas redes sociais.

Ambos classificam as notícias 
em verdadeira ou falsa e infor-
mam aos leitores.

1

Use o bom senso: 
seja um pouco
cético em relação 
ao que você lê

2

Leia a notícia
completa, e não 
apenas um trecho 
ou a abertura

3

Pesquise se não é 
uma notícia velha 
ou desatualizada

4

Não caia no tom
alarmista ou
catastrófico da 
notícia

5

Dicas para detectar fake newsk s
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Pesquisas dos EUA 
apontam que pessoas 
acima dos 65 anos 
são mais propensas 
a divulgar fake news



Envelhecer bem é o ideal de qualquer pessoa e, 
para ajudar quem já chegou nesta fase, o UniversI-
DADE oferece duas o�icinas que tratam de assuntos 
que podem facilitar este processo. Os participantes 
receberam orientações nas o�icinas Imagem pesso-
al após os 60 para mulheres e Crescimento pessoal 
e propósito de vida. Nas duas atividades, o público 
recebeu dicas sobre escolhas e descobertas na ida-
de mais avançada e sobre cuidados estéticos que 
re�letem qualidade de vida.

Para o instrutor Thiago Henrique Ferreira Vas-
concellos, a decisão de fazer parte de um grupo e 
ter orgulho de si mesmo são fundamentais nesse 
processo de longevidade com bem-estar.  “A impor-
tância das nossas escolhas não é estar lá na fren-
te, mas sim administrar o exercício diário de pedir 
ajuda e valorizar cada fase do percurso”, aconselha.

Geraldo Galante, 59 anos, comemora ter desco-
berto um pouco mais sobre si na o�icina. “Para mim 
foi importante redescobrir a necessidade de supe-
rar as di�iculdades e ter mais tolerância”. Já Raquel 
Negrão Alvarenga, 70 anos, confessa ter encon-
trado fórmulas de dar e receber mais afetividade. 
“Agora terei mais coragem de escolher o que quero 
levar na minha mala de viagem da vida”.

Bem-estar
por dentro
e por fora

 Fernando Barbosa
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Só para mulheres
A o�icina sobre Imagem pessoal, ministrada pela 

arquiteta e consultora de imagem e estética Andréa 
Andery Ferrari, gerou dias de euforia para um públi-
co exclusivamente feminino. Elas lotaram o auditório 
e organizaram um des�ile de modas.

A instrutora acredita que o cuidado visual faz toda 
diferença. Segunda ela, as roupas e acessórios são 
componentes que devem ser de�inidos levando em 
consideração a rotina e preferências de cada um. “Não 
existe certo nem errado, mas sim o mais adequado e 
que agrade primeiro a quem vai usar”, orienta.

Roupas práticas para uso diário
Andréa diz ser importante saber se as roupas e 

acessórios atrapalham ou incomodam, en�im, se a 
pessoa reconhece que é prático para seu dia. Para 
ela, uma roupa inadequada nem sempre é fruto de 
uma escolha, mas pode ter sido uma necessidade. 

Nadir Silva de Freitas disse que a o�icina cativou 
as mulheres. “Aprendemos a melhorar as combina-
ções de roupas e cores e a nos sentirmos melhor 
com nosso vestuário”. Elisa Yoshiko Fidelis concor-
da com a colega e disse que evitará usar algumas 
peças devido ao seu biótipo e que essa o�icina trou-
xe mais con�iança.

Alunos durante a ofi cina crescimento 
pessoal e propósito de vida 

Mulheres lotaram o auditório para 
a ofi cina Imagem pessoal após os 60

Dicas dos
instrutores

< POR FORA >
    Olhar para si com seu próprio fi ltro
    Não se julgar e não julgar aos outros
    Cuidar das suas roupas (que o seu    
    guarda-roupa faça senti do para
    o seu corpo)

> POR DENTRO <
    Ter orgulho de si mesmo

    Fazer parte de um grupo onde
    se é entendido
    Valorizar os passos de cada dia,
   e não apenas o fi nal do percurso


