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Unicamp
CORREIOS

FECHAMENTO AUTORIZADO
PODE SER ABERTO PELA ECT

Livros de autoria de quatro
docentes da Unicamp
acabam de chegar às
livrarias de todo o país. Em A
Criança Terceirizada – Os
descaminhos das relações
familiares no mundo
contemporâneo, o médico
pediatra e ex-reitor da
Unicamp José Martins Filho
faz uma reflexão sobre a
condição atual das crianças.
Roberto Goto, docente da
FE, reúne ensaios e
aforismos nas obras
Dialéticas e Sob o signo de
Brás Cubas. Novas visões
sobre o conceito de defesa
nacional são apresentadas
no livro Segurança e Defesa
Nacional – da competição à
cooperação regional,
organizado por Eliézer Rizzo
de Oliveira, pesquisador do
Núcleo de Estudos
Estratégicos. Armando
Boito, do IFCH, reúne
ensaios que discutem a
renovação do marxismo em
Estado, política e classes
sociais.
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Pesquisa avalia condição do idoso
Pesquisa nacional coordenada pela Unicamp e outras três universidades vai avaliar as

condições de fragilidade do idoso. Serão ouvidas oito mil pessoas de todas as regiões do país.
O projeto, denominado Fibra, teve origem em linha de pesquisa desenvolvida no Ambulatório

de Geriatria (FCM), que é coordenado pela professora Maria Elena Guariento (foto).
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