
Sinopse: Este livro apresenta uma pesquisa 
sobre o discurso dos presidentes militares 
(1964-1985). A autora faz análises minuciosas 
do modo de dizer de Castelo Branco, Costa e 
Silva, Médici, Geisel e Figueiredo, contribuin-
do originalmente para a compreensão desse 
momento histórico. As análises claras e preci-
sas permitem ao leitor aprofundar-se na teo-
ria da análise do discurso para compreender 
a dimensão política das práticas de lingua-
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o discurso autoritário, a censura e o discurso 
político em geral. Esta edição também exam-
ina, em seu Posfácio, a Lei de Anistia e seus 
efeitos de sentido na atualidade, momento em 
que a Comissão Nacional da Verdade pleiteia 
a revisão dessa lei para acabar com a impuni-
dade dos torturadores e de seus mandantes. 
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Foto: Antoninho Perri

 Semana de atividade física - Evento acontece de 4 
a 8 de novembro, nas Estações de Atividades Físicas I e II do 
Programa Mexa-se e na Praça da Paz. O objetivo é disseminar 
informações de caráter preventivo e conscientizar a comunidade 
universitária sobre a importância da prática da atividade física. 
As atividades serão iniciadas às 9 horas. Mais detalhes no site 
do evento: http://www.cecom.unicamp.br/mexa-se/ ou telefone 
19-3521.8999.
 Jornadas de Antropologia - O Programa de Pós-grad-
uação em Antropologia Social (PPGAS) do Instituto de Filosofia e 
Ciências Humanas (IFCH) já está recebendo trabalhos a serem 
apresentados nas Jornadas de Antropologia da Unicamp, evento 
programado para ocorrer no auditório do IFCH, entre os dias 4 e 
7 de novembro de 2013. O formulário para inscrições de ouvintes 
também está disponível no link http://antropologias.descentro.
org/seminarioppgas/. As Jornadas de Antropologia são organiza-
das por alunos do Programa de Pós-Graduação em Antropologia 
Social da Unicamp. Mais informações: 11-97646-5820 ou e-mail 
vzanoli@gmail.com
 SLACA - A abertura oficial do Simpósio Latino Americano de 
Ciência de Alimentos (Slaca) acontece no dia 4 de novembro, às 
20h30, na Vila Ápia Festa e Eventos (Marginal da Rodovia D. Pe-
dro I, 267), em Valinhos-SP. O evento contará com apresentação 
musical do Coral Zíper na Boca, da Banda Sinfônica da Aeronáu-
tica e da Banda Sinfônica Sexto Sentido.
 Variedades artesanais - O Centro Cultural de Inclusão 
e Integração Social (CIS-Guanabara) organiza nos dias 5,12 e 
19 de novembro, das 15 às 17 horas, no Projeto “Terças com 
Arte”, uma oficina de variedades artesanais com a arte-educadora 
Cidinha Bueno. O objetivo é proporcionar aos participantes um 
encontro interessante, alegre, moderno, cultural e prazeroso, 
com trocas de ideias, experiências e vivências de práticas arte-
sanais diversas. Público-alvo: adultos. O CIS-Guanabara fica na 
rua Mário Siqueira 829, no bairro do Botafogo, em Campinas. Es-
tacionamento gratuito no local. Mais informações no site www.
cisguanabara.unicamp.br
 Café tecnológico - A Agência de Inovação Inova Unicamp 
e a Incubadora de Empresas de Base Tecnológica da Unicamp 

(Incamp) realizam, dia 6 de novembro, às 9 horas, no auditório da 
Faculdade de Engenharia Civil, Arquitetura e Urbanismo (FEC), 
o Café Tecnológico. O evento contará com palestra da educa-
dora financeira Thereza Bukow, ocasião em que também haverá 
a entrega de certificados às empresas graduadas da Incamp: Yel-
low, Immunocamp, Ekion, Taggen e Sparky Mobile. O Café Tec-
nológico tem como público-alvo empresas incubadas e graduadas 
pela Incamp e interessados em empreendedorismo. As inscrições 
para participar do evento são gratuitas e podem ser feitas no link 
http://www.inova.unicamp.br/evento/2744. Outras informações: 
telefone 19-3521-2623.
 Vestibulinho do Cotuca - O Colégio Técnico da Unicamp 
(Cotuca) recebe, até 6 de novembro, as inscrições para o seu 
vestibulinho. O Cotuca oferece 805 vagas em 21 opções de cur-
sos técnicos e de especialização técnica, em três modalidades. 
Todos os cursos são gratuitos. Mais informações no site www.
cotuca.unicamp.br, telefone 19-3521-9911 ou e-mail exame@
cotuca.unicamp.br
 Simpeq e Simpequinho - O 12º Simpósio para Profis-
sionais do Ensino de Química (Simpeq) ocorre nos dias 8 e 9 
de novembro, no Instituto de Química (IQ). No dia 9 haverá o 
Simpequinho, direcionado para estudantes (a partir do 9º ano). 
Inscrições, programação e outras informações, no link http://
gpquae.iqm.unicamp.br/simpeq12.html
 Fórum de Empreendedorismo e Inovação - Com 
o objetivo de discutir as bases necessárias para a construção 
de um sistema de gestão para as Organizações Não Governa-
mentais (Ong’s), no dia 8 de novembro, às 9 horas, no Centro 
de Convenções da Unicamp, acontece o Fórum Permanente de 
Empreendedorismo e Inovação com o tema “Desafios da Gestão 
nas Organizações Não-Governamentais Sem Fins Lucrativos”. Da 
abertura do evento, às 9h30, participam os professores Álvaro 
Penteado Crósta, coordenador-geral da Unicamp; João Fred-
erico Meyer, pró-reitor de Extensão e Assuntos Comunitários; 
Miguel Juan Bacic, do Instituto de Economia (IE); e Edison Lins, 
coordenador do Grupo Gestor de Benefícios Sociais (GGBS) da 
Unicamp. A primeira palestra, às 10 horas, será proferida pela 
professora Graziela Marian Comini (Ceats-USP). Aborda: “A ex-
periência do Centro de Empreendedorismo Social e Administra-
ção em Terceiro Setor da USP”. Às 15h30 haverá o lançamento do 
livro Gestão para Organizações Não Governamentais. Inscrições, 
programação completa e outras informações podem ser obtidas 
na página eletrônica http://foruns.bc.unicamp.br/foruns/projeto-
cotuca/forum/htmls_descricoes_eventos/emp47.html. O evento 
será transmitido (ao vivo) pela TV Unicamp.

 Estudos do canto e da canção popular - Estão 
abertas as inscrições para o “I Encontro de Estudos do Canto e 
da Canção Popular” que vai reunir, de 11 a 15 de novembro, no 
Instituto de Artes (IA) da Unicamp, no Espaço Cultural Casa do 
Lago, no Instituto de Economia e na Concha Acústica do Parque 
Portugal (Taquaral), em Campinas, artistas, pensadores, pesqui-
sadores, produtores e jornalistas para tratar o tema do canto e da 
canção popular no Brasil. A abertura do evento será às 10 horas, 
no auditório do IA. As inscrições, gratuitas, podem ser feitas no 
link http://encontrocancaopopular.wordpress.com. O evento é ab-
erto a interessados e está sob a responsabilidade da professora 
Regina Machado. Mais informações: telefone 19-3521.7570 ou 
e-mail  vinicius@iar.unicamp.br
 Semana de Geografi a - A IX Semana de Geografia da 
Unicamp acontece entre 11 e 14 de novembro com o tema “Os 
desafios do fazer geográfico: entre teoria e prática”. A conferên-
cia de abertura será feita pelo professor Antonio Carlos Robert 
Moraes (FFLCH/USP), às 19 horas, na sala PB16 do Ciclo Básico 
II. A programação prevê a realização de conferências e mesas-
redondas, minicursos, trabalhos de campo e apresentação de 
trabalhos. As inscrições devem ser feitas pelo site http://www.ige.
unicamp.br/cact/semana2013/ e são gratuitas.  Organizador: Cen-
tro Acadêmico de Geografia e Ciências da Terra (CACT).

 Projeto Rondon lança convite para operações de 
2014 - Equipes terão até 12 de novembro para realizar inscrições 
na Pró-Reitoria de Extensão e Assuntos Comunitários (Preac). 
Leia mais em http://www.preac.unicamp.br/rondon/?p=347
 Novos avanços em metodologia laboratorial e 
impacto clínico - Tema será tratado durante a realização do 
Fórum Permanente de Esporte e Saúde, dia 13 de novembro, às 
9 horas, no Centro de Convenções da Unicamp. Inscrições, pro-
gramação e outras informações no link http://foruns.bc.unicamp.
br/ foruns/projetocotuca/forum/htmls_descricoes_eventos/
saude69.html ou telefone 19-3521-5039.
 O (des) fi nanciamento da saúde - No dia 14 de novem-
bro acontece mais uma edição do Fórum Permanente de Esporte 
e Saúde. Com o tema “O (des) financiamento da saúde: entre a 
saúde das finanças e as finanças da saúde”, o evento será re-
alizado às 9 horas, no Centro de Convenções da Unicamp,. O 
Fórum é organizado pela Coordenadoria Geral da Unicamp (CGU) 
e está sob a responsabilidade do professor Edison Bueno, chefe 
do Departamento de Saúde Coletiva da Faculdade de Ciências 
Médicas (FCM). Inscrições, programação e outras informações 
no link http://foruns.bc.unicamp.br/foruns/projetocotuca/forum/ht-
mls_descricoes_eventos/saude71.html O Fórum será transmitido 
pela TV Unicamp. Mais informações: 19-3521-5039.

 Computação - “Desenvolvimentos da Conjetura de Fulk-
erson” (mestrado). Candidato: Kaio Karam Galvão. Orientadora: 
professora Christiane Neme Campos. Dia 4 de novembro, às 10 
horas, no auditório do IC.
“Complexo de imagens discretas de Morse: algoritmos, mod-
elagem e aplicações” (doutorado). Candidato: Ricardo Dutra da 
Silva. Orientador: professor Hélio Pedrini. Dia 5 de novembro, às 
9 horas, no auditório do IC.
“Implementação de software de criptografia para sensores sem fio 
e processadores móveis” (doutorado). Candidato: Conrado Porto 
Lopes Gouvêa. Orientador: professor Julio César López Hernán-
dez. Dia 8 de novembro, às 10 horas, na sala 322 do IC 3.
“Modelagem, caracterização e otimização de poder de servidores 
de internet em data centers” (doutorado). Candidato: Leonardo 
de Paula Rosa Piga. Orientador: professor Sandro Rigo. Dia 8 de 
novembro, às 13 horas, na sala 316 do IC 3.
 Educação Física - “Pesquisa regional sobre crescimento 
e desenvolvimento: relações com maturação, sobrepeso e obe-
sidade, nível socioeconômico e desempenho motor” (doutorado). 
Candidato: Edilson Hobold. Orientador: professor Miguel de Ar-
ruda. Dia 6 de novembro, às 9 horas, no auditório da FEF.
 Engenharia Civil, Arquitetura e Urbanismo - “Ge-
ração de estruturas em casca de formas livres e analíticas de 
plantas poligonais regulares” (mestrado). Candidato: Éder Mu-
rilo Parizzoto Sabino. Orientador: professor Isaias Vizotto. Dia 7 
de novembro, às 14 horas, na sala de defesa de teses da CPG 
da FEC.
 Engenharia Mecânica - “Microestrutura e comportamento 
mecânico de ligas Ti-Nb-Sn conformadas por fundição por centrif-
ugação” (mestrado). Candidato: Paulo Eduardo Leite de Moraes. 
Orientador: professor Rubens Caram Junior. Dia 4 de novembro, 
às 14 horas, na sala JE2 da FEM.
 Linguagem - “As frutas bravas do norte: os romances não-
canônicos na produção literária de 1930” (mestrado). Candidata: 
Elisa Domingues Coelho. Orientador: professor Antonio Arnoni 
Prado. Dia 6 de novembro, às 10 horas, na sala de defesa de 
teses do IEL.
 Matemática, Estatística e Computação Científi ca - 
“Geometria riemanniana e semi-riemanniana no fi brado de Clifford 
e aplicações” (mestrado). Candidato: Samuel Augusto Wainer. Ori-
entador: professor Márcio Antonio de Faria Rosa. Dia 8 de novem-
bro, às 14 horas, na sala 253 do Imecc.

1º Latin American Hydro Po-
wer and Systems Meeting, 
que ocorreu entre os últimos 
dias 29 e 31, trouxe na pauta 

a discussão de pesquisas nas 
áreas de máquinas hidráulicas, sistemas e 
meio ambiente, a fim de promover a inte-
gração internacional entre pesquisadores, 
profissionais e alunos das áreas de enge-
nharia, bem como a divulgação técnico-
científica dos trabalhos. O encontro foi 
aberto na manhã do dia 29, no Centro de 
Convenções. Simultaneamente ocorreu o 
6º Hydro Power for Today Forum, promo-
vido pela Unido – Organização das Nações 
Unidas para o Desenvolvimento Industrial.

O professor José Geraldo Pena de Andra-
de, diretor da Faculdade de Tecnologia (FT) 
e responsável pelo evento na Universidade, 
explicou que a International Association on 
Hydraulic Research (IAHR), atendendo a 
proposta apresentada pela Unicamp e pela 
Universidade Federal de Itajubá (Unifei), 
instituiu como sua seção regional o Grupo 
de Trabalho Latino-Americano. “A IAHR é 
uma entidade voltada à pesquisa e divulga-
ção na área de geração de hidroeletricidade e 
nosso grupo foi formalizado durante o Con-
gresso Internacional de 2010, na Romênia.”

Segundo o diretor da FT, este encontro no 
Brasil é o primeiro na América Latina, sendo 
que o próximo, daqui a dois anos, será rea-
lizado em outro país da região. “Até o mo-
mento, o Grupo de Trabalho Latino-Ameri-
cano possui 16 entidades participantes: as 
empresas Alstom, Andritz, Impsa, KSB e 

Evento debate energia 
hidráulica e meio ambiente

Mesa de abertura do 1º Latin American Hydro Power and Systems Meeting

Voith, as universidades brasileiras Unicamp, 
Unifei, IME, UFRJ, UFMG, UFMT e UFR-
GS, e as argentinas UNLP, UNCU, UTN e 
Uncoma. Nesse primeiro evento temos ain-
da a parceria do Centro Internacional de Pe-
quenas Centrais Hidrelétricas da China e do 
Centro Nacional de Referência em Pequenas 
Centrais Hidrelétricas do Brasil.”

José Geraldo de Andrade afirma que es-
sas discussões visam dar respostas para a 
necessidade de geração de energia elétrica 

sem impactar o meio ambiente. “O Brasil 
possui o terceiro potencial hidráulico do 
mundo, atrás de China e Rússia, e até agora 
não utilizou um terço desse potencial. Che-
gamos a 44% de fontes renováveis na matriz 
energética, enquanto a média mundial é de 
13%. Mas daqui para frente temos que ata-
car o problema ambiental, devido ao grande 
impacto causado pelos reservatórios e áreas 
de alagamento. Por outro lado, também pre-
cisamos considerar os aspectos de melhor 

eficiência das máquinas, melhores sistemas 
e novas tecnologias que permitam gerar a 
maior quantidade de energia possível.”

José Anibal, secretário de Energia do 
Estado de São Paulo, concedeu palestra 
responsabilizando o governo federal por 
políticas que, em sua opinião, levaram à 
priorização da gasolina na frota de veículos. 
“São Paulo tem uma grande experiência que, 
infelizmente, foi fortemente impactada no 
que se refere à geração de energia renovável, 
às contas externas e à Petrobras; houve de-
sestímulo a um setor que emprega 800 mil 
pessoas, que é o sucroenergético. A partici-
pação da gasolina, que era de 61% no ano de 
2000, chegou a apenas 43% em 2009, mas 
voltou para 62% no ano passado.”

O professor João Frederico Meyer, pró-
reitor de Extensão e Assuntos Comuni-
tários, representando o reitor José Tadeu 
Jorge, encarregou-se da saudação aos parti-
cipantes do 1º Latin American Hydro Power 
and Systems Meeting. Completaram a mesa 
de abertura Gustavo Aishemberg, represen-
tante da Unido no Brasil; Victorio Oxilia, da 
Organização Latino-Americana de Energia; 
embaixadora Mariângela Rebuá, do Depar-
tamento de Energia do Itamaraty; Lorena 
Lanza, vice-ministra de Minas e Energia da 
Nicarágua; Heng Liu, diretor do Internatio-
nal Center on Small Hydro Power da Chi-
na; Geraldo Lúcio Tiago Filho, secretário do 
Centro Nacional de Referência em Pequenas 
Centrais Hidrelétricas; e Eduard Egusquiza, 
diretor da IAHR Internacional.

(Luiz Sugimoto)
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