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Unicamp
CORREIOS

FECHAMENTO AUTORIZADO
PODE SER ABERTO PELA ECT

A série sobre a infância da Unicamp chega ao fim com a posse de Pinotti e as negociações para
recondução à normalidade. O mandarim volta no formato livro e será lançado no dia 5 de

outubro, data oficial do Ano 40 da Universidade. Páginas 6 e 7

O epílogo d’O mandarim

A música de
Almeida Prado

chega ao
Carnegie Hall

Aos 63 anos, o
compositor Almeida
Prado chega ao
Carnegie Hall com a
peça Hiléia, que
estréia em janeiro
num espetáculo
que abre nova
campanha
internacional pela
preservação da
Amazônia. Em
longa entrevista, ele
afirma que passa
por um período de
síntese na carreira e
relembra momentos
e personagens que
marcaram a sua
vida dentro e fora
do Instituto de
Artes. Fala também
sobre os rumos da
música erudita, do
fascínio pela
música popular e
se revela  ouvinte
ocasional do
sertanejo brega.
Páginas 4 e 5

Evento
mostra a
Rítmica
Dalcroze
O Instituto de Artes
apresenta em evento
de cinco dias a
técnica que integra
melodia musical com
expressão corporal.
Página 12

A Unicamp estende a
comemoração dos 40
anos até a  FLIP,
contando com um
espaço especial para
palestras e concertos.
Página 3

Falta tomada para
tanto eletrodoméstico
Engenheiro recomenda a readequação da
parte elétrica na maioria dos imóveis, pois ela
não foi projetada para suportar o número de
eletrodomésticos que temos hoje. Página 8

Vinagres nacionais
deixam a desejar
Pesquisadoras da Engenharia de
Alimentos mostram que os vinagres
brasileiros ainda estão distantes do
padrão internacional. Página 9
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A Unicamp
na Feira
Literária de
Parati
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