Um deputado acossa o ‘mandarim’
Em fevereiro de 1972 o mandato de Zeferino Vaz é contestado pelo deputado santista Joaquim Carlos Del Bosco Amaral (foto) em
discursos candentes na Assembléia do Estado. A tese do deputado é que os seis anos do ‘mandarim’ à frente da Unicamp
contrariavam a reforma universitária de 1968. Páginas 6 e 7
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Três visões para ajudar a entender os

ENTREVEROS DE LATINOAMÉRICA
Foto: Rodrigo Paiva/Folha Imagem

Toledo, do Peru, rompe com
Chávez, da Venezuela, por
ingerência em suas eleições
internas. Kirchner, da Argentina,
anda às turras com Tabaré, do
Uruguai, por conta da instalação
de indústrias poluentes em sua
fronteira comum. Tabaré anuncia
que o Uruguai tende a
abandonar a condição de
membro pleno do Mercosul. E
Morales, o recém-eleito, estatiza
instalações da Petrobras e
ameaça expropriar fazendeiros
brasileiros em solo boliviano. Por
trás da trama, suspeita-se que
estejam Chávez e Fidel Castro. O
que está acontecendo com a
América Latina e para onde foi o
sonho de integração idealizado
por Lula? Para analisar o novo
cenário latino-americano e a
posição do Brasil no continente,
convidamos os professores
Cláudio Dedecca, Cláudio
Shüller Maciel e José Maria da
Silveira, todos do Instituto de
Economia da Unicamp.
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Os presidentes Nestor Kirchner,
da Argentina, Evo Morales, da
Bolívia, Luiz Inácio Lula da Silva,
do Brasil, e Hugo Chávez, da
Venezuela, durante encontro em
Puerto Iguazú para discutir a
“crise do gás”

Derrame
cerebral pode
ser tratado
O neurologista Li Li Min anuncia bons
resultados no tratamento de vítimas de
acidente vascular cerebral (AVC) com
medicação trombolítica e explica como
parentes e amigos podem identificar
sintomas, permitindo um atendimento
rápido e eficaz.

Foto: Antoninho Perri

O dia-a-dia
dos músicos de
orquestra
Socióloga acompanha a rotina dos músicos
da Orquestra Sinfônica do Teatro Municipal
de São Paulo por dois anos, colhendo
depoimentos sobre a formação profissional e
a inserção no mercado de trabalho.
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A ‘doença’ dos
planos de saúde
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José Aristodemo Pinotti, que
atuou no processo de regulação
dos planos de saúde, faz
pesadas críticas ao sistema.
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