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Pai da ‘vaca mecânica’ cria kit-merenda
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Unicamp
CORREIOS

FECHAMENTO AUTORIZADO
PODE SER ABERTO PELA ECT

Pesquisador da FEA desenvolve equipamento capaz de produzir alimentos que suprem 42,5% das necessidades protéicas diárias de uma criança. Página 9

O poeta Ferreira Gullar, os sociólogos Helio
Jaguaribe e Ricardo Antunes, e o filósofo Roberto

Romano – os dois últimos, professores do Instituto de
Filosofia e Ciências Humanas (IFCH) da Unicamp – discutem

o papel do intelectual em tempos de crise. Manifesto subscrito
por 150 intelectuais de todo o país pedindo rigor nas

investigações sobre a corrupção, “inclusive aquelas que
apontem em direção à Presidência da República e possam

redundar na instauração de um processo de impeachment”,
será lançado na Unicamp no próximo dia 20 (terça-feira). Em

entrevista ao JU, o senador e ex-presidente José Sarney avalia
que o “Congresso está manchado pela suspeição”.
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Armadilha com capim combate a dengue
Página 3

Quando a insônia é combustível do pânico
Página 4

Música para avaliar a audição de lactentes
Página 4

Vinte telas de Mario Gruber (à direita, a obra Fantasiado), um dos mais importantes artistas plásticos
do país, ficam expostas até o próximo dia 30 na Galeria de Artes da Unicamp. Página 12

Ultra-som
no cerne
da madeira
Pesquisa coordenada pela professora
Raquel Gonçalves (foto), da Feagri, usa
ultra-som na avaliação da qualidade e da
integridade da madeira. Página 11
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Vozes em tempos de crise (e de silêncios)

Gruber, um sobrevivente da arteGruber, um sobrevivente da arte
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Divulgação

Seminário
“O Silêncio
dos Intelectuais”,
realizado no final
de agosto, em
São Paulo


