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FECHAMENTO AUTORIZADO
PODE SER ABERTO PELA ECT

Tese premiada sobre a
criação do Ministério da
Defesa aborda a tensa
relação entre civis e
militares, como se viu no
apagão aéreo.
Página 2

As escaramuças
que estão por trás
do apagão aéreo

Mapeamento conduzido
pelo Caism em Campinas
aponta as alterações
imunológicas como o
principal fator do aborto
recorrente.
Página 8

JORNAL DA UNICAMP
VOLTA EM FEVEREIRO

Esta é a
última edição
do ano.
O Jornal da
Unicamp
volta a
circular
em 19 de
fevereiro
de 2007

JORNAL DA UNICAMP
VOLTA EM FEVEREIRO

Pesquisadores do Instituto de Física da Unicamp, do Laboratório
de Luz Síncrotron e da Federal de Juiz de Fora criam um fio
nanométrico de ouro e prata, com o comprimento de três átomos,
e falam sobre as possíveis aplicações do achado. Página 3

Estudo mapeia
causas do aborto
de repetição

Ilustração: Fernando Sato

Físicos produzem a menor
liga metálica do mundo

Colheitadeira
reduz perdas e
mantém emprego
Projeto temático para
otimizar a colheita
do tomate de mesa inclui
equipamento que diminui
as perdas e preserva
a mão-de-obra.
Página 5

Uma fórmula
para melhor
tratar o câncer
Formulação farmacêutica
descoberta no Instituto de
Biologia promete reverter a
resistência de células
cancerígenas aos
quimioterápicos.
Página 10

A corrida pela inovação
Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul. Os sistemas de inovação que geram desenvolvimento

econômico nesses países – o chamado “universo Brics” – serão alvo de um estudo a ser coordenado pelo
Instituto de Economia da Unicamp (IE).  A pesquisa integra projeto da rede acadêmica mundial Globelics, que

reúne pesquisadores de 17 instituições.  Em entrevista ao Jornal da Unicamp, o coordenador  do estudo,
professor Mariano Laplane, do IE, detalha o projeto. Páginas 6 e 7
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