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Os bons
ventos de
São Paulo

Estudo inédito
desenvolvido na Faculdade

de Engenharia Agrícola
mostra o potencial
eólico do Estado

de São Paulo.
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Natureza
inspira

pesquisas
Projetos computacionais
inspirados na natureza
resultam na criação do

Laboratório de Bioinformática
e Computação Bio-inspirada

(LBiC).
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O candomblé
no centro

da polêmica

Os professores Geraldo Biasoto e Wilson
Cano, do Instituto de Economia, avaliam os
10 anos de Plano Real, lançado pelo então
presidente Itamar Franco para combater a
inflação. Os docentes divergem na maioria
dos pontos mas têm opinião semelhante

sobre o fato de o governo Lula oscilar entre
a crítica e a continuidade do Plano. Para
Biasoto, “na ausência de capacidade de

formulação própria, o PT comprou a política
que tanto combateu”. Segundo Wilson
Cano, “o governo lamenta a herança

maldita, ao mesmo tempo que dá
continuidade – e em alguns casos
aprofunda, como na Reforma da

Previdência e nos projetos de reforma
sindical e trabalhista – ao processo que a

originou”.
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RMC
ganha atlas

Pesquisadores do Núcleo de Estudo de
População (Nepo) e do Núcleo Interno de

Economia Social Urbano e Regional (Nesur),
ambos da Unicamp, acabam de conceber um
atlas que promove a distribuição espacial de
dados demográficos, econômicos e sociais

relativos à Região Metropolitana de Campinas
(RMC), formada por 19 municípios.
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RMC
ganha atlas

A Unicamp sedia em 30 de julho
o “1º Seminário Internacional

sobre C&T na América Latina: a
universidade como promotora

do desenvolvimento sustentável”.
Em entrevista, o professor Luís

Cortez (foto), da Cori, fala
sobre os objetivos do evento.
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Seminário debate C&T e
desenvolvimento sustentável

Pesquisa do professor
Fernando de Tacca
resgata polêmica

provocada
por reportagens

de 1951 sobre candomblé.
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Seminário debate C&T e
desenvolvimento sustentável

FHC, ministro
do Real em 1994,
vê o lançamento
do plano pela TV
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Palocci, o ministro
de hoje, e o presidente
Lula: abraçando idéias

que rejeitaram antes


