
Campinas, 30 de agosto a 12 de setembro de 2004 – ANO XIX – Nº 264 – DISTRIBUIÇÃO GRATUITA

IMPRESSO ESPECIAL
1.74.18.2252-9-DR/SPI

Unicamp

CORREIOS
FECHAMENTO AUTORIZADO

PODE SER ABERTO PELA ECT

Da Unicamp
para o palco
Curso de música popular

da Unicamp projeta
nacionalmente dezenas de
profissionais, entre os quais

os integrantes do “Choro
Elétrico” (foto), finalistas

do Prêmio Visa.
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As pesquisadoras Elza Berquó e Estela Cunha, do Núcleo de Estudos da População (Nepo), vão integrar
o Comitê Técnico de Saúde da População Negra, órgão recém-criado pelo Ministério da Saúde. O Nepo
desenvolve, há 20 anos, trabalho pioneiro nos estudos sobre mortalidade, morbidade, fecundidade,
nupcialidade e estrutura familiar da população negra. Página 3

O pioneirismo do Nepo
na demografia da exclusão
O pioneirismo do Nepo
na demografia da exclusão

O japonês Hiroshi Shimizu (foto)
é um dos poucos pesquisadores
do mundo a dominar a técnica de
produção de maçarico usado na

síntese de nanopartículas.
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Uma técnica
para poucos

Tese de doutorado mostra que
dependentes de substâncias

psicoativas têm cinco vezes mais
possibilidades de desenvolver

transtorno do pânico.
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As drogas
e o pânico

O professor Luis Roberto Marcondes
Martins (foto), da FOP, alerta

para os cuidados que devem ser
tomados no tratamento de
branqueamento de dentes.
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Dentes: riscos do
branqueamento

Antropologia visual – Caranguejeiro caminha em mangue de Vitória, em imagem do livro “Os
Argonautas do Mangue”, de André Alves, cuja introdução intitulada “Balinese Character (Re)visitado”, de
autoria do professor Etienne Samain, remete à obra de Gregory Bateson e Margaret Mead, tida como marco
da antropologia visual. Alves, que foi orientado por Samain, recorre à metodologia adotada por Bateson e
Mead para mostrar como vivem os caranguejeiros da ilha de Vitória, capital capixaba. Páginas 6 e 7
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