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Pesquisadores
passam a contar 
com laboratório
multiusuário
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Sensor mede
gastos com
energia em
cada cômodo
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Hidrogel 
poderá ser 
usado em 
implantes
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Uma nova
tese sobre
a origem do
xiloglucano
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Paulo 
Franchetti
lança livro
com 48 poemas
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Novos tipos de
vírus colocam
especialistas
em alerta
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A PRIMAVERA
ÁRABEÁRABE

Os professores Arlene 
Clemesha (USP), Mohamed 
Habib (Unicamp) e Reginaldo 
Nasser (PUC-SP) analisam 
as motivações e os 
desdobramentos dos levantes 
populares contra ditadores de 
países árabes do Norte da África 
e do Oriente Médio. 
Páginas 5 a 7

Mercado exclui pessoas com deficiência
Tese de doutorado desenvolvida pelo economista Vinícius Gaspar Garcia (foto) revela que a participação de pessoas 
com deficiência no mercado de trabalho formal ainda é muito baixa, apesar da adoção de políticas públicas e da 
chamada “lei de cotas”. O estudo foi orientado pelo professor Waldir Quadros, do Instituto de Economia. Página 3
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Manifestante vigia área de conflito nas 
cercanias da cidade líbia de Ras Lanuf, 

palco de combates entre rebeldes e 
forças leais ao ditador Muammar Kadafi
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