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FECHAMENTO AUTORIZADO
PODE SER ABERTO PELA ECT

Falando
português claro

Patente de mourão de
pneus para cercas

aguarda investidores
O fazendeiro e inventor Reynaldo Teixeira do

Amaral Júnior solicitou e obteve da Faculdade de
Engenharia Mecânica um projeto de mourão para
cercas feito com pneus inservíveis. Página 9

Com a morte do físico Sérgio Porto, troca geral de
coordenadores gera crise no gabinete de Plínio

Alves de Moraes (foto) e governador manda
intervir. Páginas 6 e 7

O professor e lingüista Ataliba Teixeira de Castilho comenta
a coleção Gramática do Português Culto Falado, lançada
pela Editora da Unicamp, e atenta para outras
peculariedades da nossa língua. Páginas 4 e 5

PESQUISA REVELA MUTAÇÃO EM GENE
A Nature Genetics, uma das publicações mais respeitadas do mundo, destaca na capa o estudo de um grupo da Unicamp que
revela, pela primeira vez em humanos, uma mutação no gene GATA-1, que codifica as proteínas GATA-1 e GATA-1S. Interagindo
com o DNA, essas proteínas contribuem para determinar a diferenciação e produção das células que compõem o sangue
(hemácias, leucócitos e plaquetas). O estudo é considerado relevante para a terapêutica de doenças no futuro.   Página 12

A faculdade que
cresce com as cidades
Transferida de Limeira para Campinas, a
Faculdade de Engenharia Civil, Arquitetura e
Urbanismo elabora projetos que ajudam no dia-a-
dia da população da região. Página 3

Formando projetistas para um nicho da microeletrônica
Luiz Carlos Kretly fala sobre os circuitos integrados de alta freqüência projetados por pós-graduandos, numa área em que faltam especialistas. Página 9
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Sucessor do
mandarim enfrenta

forte turbulência
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