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Educação que
gera riqueza

Páginas 6 e 7

D
E

M
O

G
R

A
FI

A
C

U
LT

U
R

A

� PESQUISA
A química Anna Maria Fernandes
consegue reduzir etapas para a obtenção
da droga que combate a hiperatividade,
doença que atinge de 3% a 5% das
crianças em idade escolar.
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� SAÚDE
Estudo feito pela psicóloga
Catarina Abraão Guimarães
mostra como são infundados os
preconceitos que cercam a
criança com epilepsia.
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Organizado pelo professor Daniel Hogan
(foto), o livro “Population and Environment

in Brazil”, que reúne textos sobre população
e meio ambiente, é uma contribuição
para as discussões que acontecerão
na Rio+10, em Johannesburgo, e no

seminário que comemora os 20 anos do
Nepo, nos dias 14 e 15 de agosto.
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A Casa do Lago abre sua
programação cultural de 2002 com a pré-
estréia nacional do filme Cidade de Deus

(acima), que será exibido nesta quarta-feira.
Baseado no livro homônimo de Paulo Lins, o

longa-metragem retrata o crescimento do
crime organizado e do tráfico de drogas nos

morros cariocas.

� TRABALHO
Pesquisadora mostra em números como
a exigência de maior escolaridade
camufla o corte drástico de mão-de-obra
no País, culpando o trabalhador pelo
desemprego.
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Instituto de Física inaugura laboratório com
tecnologia inédita, limpa e econômica, que
pode revolucionar, entre outros, o processo

de fabricação em segmento automotivo,
avaliando a qualidade de metais.
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Um grupo de ex-alunos da Unicamp lidera uma geração que vem consolidando
o mercado de tecnologia de informação no País, setor cujo faturamento previsto
para este ano é de 15 bilhões de reais. Nomes como os de César Gon, Fabrício
Bloisi, Carlos Augusto Leite Netto, Bruno Guiçardi, Fernando Matt, Carlos
Guimarães e Fábio Póvoa, a maioria dos quais deixou os laboratórios da
universidade na década de 90, são hoje os reis do software na região. “A
Universidade nos ensinou a continuar aprendendo”, testemunha César Gon,
proprietário da Ci&T. Para o professor Ricardo Anido (à esquerda), diretor do
Instituto de Computação (IC), onde estudou boa parte desses jovens bem-
sucedidos, “a sólida formação básica que o curso oferece é imprescindível
nesse processo”.

O ex-aluno
César Gon,
proprietário
da Ci&T
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