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PODE SER ABERTO PELA ECT

Em bela e emocionante cerimônia no dia 8 de
março, a Biblioteca Central da Unicamp ganhou
o nome do físico Cesar Lattes, com a presença
de familiares e muitos amigos. Era o primeiro
aniversário de sua morte, mas a atmosfera
esteve muito mais propícia a boas recordações,
como as despertadas em quem visitou o
escritório do cientista reconstituído no terceiro
andar. “Nada mais justo do que colocar o nome
do professor Cesar Lattes no coração da
Universidade, que é a biblioteca”, declarou o
reitor José Tadeu Jorge.
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O reitor José Tadeu Jorge e as filhas de Cesar Lattes descerram a placa na
Biblioteca Central: cerimônias carregadas de forte emoção
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Os 20 anos do
Caism: em
nome da mulher
Ao completar 20 anos
de excelência no
atendimento, Caism
pretende instalar o
“Poupatempo”.
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Zeferino Vaz,
o homem que
‘caiu para cima’
Três capítulos de O
Mandarim contam
como Zeferino assumiu
a comissão que
organizou a Unicamp.
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A peculiar história
da colonização do
oeste do Paraná
Doutor em demografia
conta como os
gaúchos ocuparam uma
região que ficou
esquecida por décadas.
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FCM inova no
atendimento à
vítima de trauma
Estudo com vítimas de
trauma comprova
eficiência de válvula
para drenagem torácica
desenvolvida na FCM.
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Lattes ganha
seu panteão
na Unicamp
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Cem anos depois da
publicação do último
dos 40 volumes de
Flora Brasiliensis, do
médico e botânico Carl
von Martius, o mais
completo levantamento
da flora brasileira ganha
uma versão eletrônica
que torna acessível e

público um conteúdo
que antes podia ser
consultado apenas em
bibliotecas
especializadas: a
descrição de 22.767
espécies e 3.811
desenhos de plantas,
flores, frutos e
sementes.
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