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PODE SER ABERTO PELA ECT

Ressonância
para os males
do coração

Da reforma à práxis do poder

A marca
de Max
Costa
Trabalho publicado
há 20 anos
pelo professor
Max Costa
(foto),
da FEEC, torna-se
referência
mundial na área de
telecomunicações.
Página 12

Um maestro
no Catete

Tese de doutorado
investiga aplicações da
ressonância magnética
junto a voluntários
cardíacos. No futuro,
método pode
complementar a
coronariografia
convencional.
Página 4

Parque
tecnológico
em pauta

A Unicamp sedia, de 1
a 5 de setembro, o XI
Congresso Brasileiro
de Sociologia, que
debaterá temas como
violência urbana, meio
ambiente e o novo
papel do estado.
Página 11

O reitor Carlos Henrique
de Brito Cruz apresentou
ao secretário estadual de
Ciência e Tecnologia,
João Carlos Meirelles, os
primeiros levantamentos
do estudo sobre o
parque tecnológico
de Campinas.
Página 9

Sociologia
tem encontro
nacional

Em entrevista ao Jornal da Unicamp, o sociólogo e pro-
fessor Ricardo Antunes (acima), do IFCH, afirma que a
reforma vai afetar profundamente as universidades e tor-
nar mais difícil a vida da população assalariada que depende
dos serviços públicos. �O governo abandonou seu vínculo
com as causas sociais para obedecer a uma lógica financista�.
Páginas 6 e 7

A senadora Heloísa Helena (acima), que participou de
debate na Adunicamp, promete enfrentar o governo
e seus correligionários na votação da reforma no Se-
nado. �A batalha não está perdida�, disse a senadora,
adiantando que lutará para alterar a regra de transi-
ção e a paridade das aposentadorias do funcionalismo
público. Página 8

Estudo do professor Cláudio Salvadori Dedecca (aci-
ma), do Instituto de Economia da Unicamp, revela que
a reforma da previdência vai afetar as políticas públi-
cas para as áreas de saúde, segurança e educação. O
trabalho mostra que os salários do setor público, nas
áreas de planejamento e controle, são inferiores aos do
setor privado. Página 3

Dissertação de mestrado de
Analía Cherñavsky mostra como o
compositor Heitor Villa-Lobos
valeu-se de suas relações com
Getúlio Vargas para divulgar sua
obra e difundir a moderna música
brasileira. Página 3
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