
UNICAMP IMPRESSO ESPECIAL
1.74.18.2252-9-DR/SPI

Unicamp
CORREIOS

FECHAMENTO AUTORIZADO
PODE SER ABERTO PELA ECTUNICAMPJORNAL  JORNAL  DADA

Campinas, 30 de março  a 5 de abril de 2009 – ANO XXIII – Nº 424 – DISTRIBUIÇÃO GRATUITA

Célio Hiratuka
A indústria e a inserção externa
“Os impactos das medidas do governo sobre a indústria ainda são 
incertos mas com certeza serão bastante assimétricos. Os setores 
exportadores de commodities minerais, metálicas e agrícolas serão 
pouco beneficiados. A recente desvalorização cambial tende a melhorar 
a rentabilidade de alguns segmentos, mas não parece ser suficiente para 
compensar a forte contração da demanda externa nem da redução dos 
preços internacionais nos principais mercados mundiais”.

Conjuntura
“A sustentação de algum 
crescimento estará associada ao 
êxito das medidas tomadas e a 
tomar pelo governo, e também do 
envolvimento dos atores sociais 
com uma agenda que supere os 
interesses imediatos e corporativos”. 

Mercado de crédito
Ações adicionais seriam bem-
vindas, dentre as quais a 
intensificação da atuação anticíclica 
dos bancos públicos (que têm 
tido um papel fundamental) e a 
instituição de um seguro de crédito 
nas operações do interbancário”.

Setor público
“É preciso repensar vários pontos 
da atual institucionalidade e a 
crise pode empurrar o País nesse 
sentido. A resistência em realizar 
as alterações necessárias constitui 
um empecilho à queda significativa 
do nível da taxa de juros”. 

Trabalho 
“Se o mundo produtivo retomar os 
níveis de crescimento anteriores, 
aumentando a produção e 
seu modo de vida fundado na 
superfluidade e no desperdício, 
aumentaremos ainda mais a lógica 
destrutiva hoje dominante”. 

SEIS VISÕES DA CRISE

Livro mostra primeiros
trabalhos do Cinapce
O livro Neurociências e Epilepsia reúne os primeiros trabalhos do Cinapce 
(Cooperação Interinstitucional de Apoio a Pesquisas sobre o Cérebro), programa 
financiado pela Fapesp e coordenado pela Unicamp. Lançado em 2007, o projeto já 
conta com 180 colaboradores, entre pesquisadores de nove unidades da Unicamp e 
também da USP, Unifesp e Instituto Israelita de Ensino e Pesquisa. Um equipamento 
óptico que usa a luz laser para trazer informações sobre o funcionamento cerebral 
está entre as novidades (foto). Página 3
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O ensino secundário na Colônia e no Império
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‘Teste da cebola’ detecta poluentes no Paraíba 
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Trabalhadores durante 
manifestação em 

defesa do emprego 
ocorrida em São Paulo 


