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recebeu na edição especial Unicamp 50 Anos, 
que circulou com a revista Pesquisa FAPESP 
de setembro de 2016 (edição 247). Esse ins-
tituto deixou de ser somente instrutor de 
disciplinas básicas, servindo outras áreas, e 
já há décadas é polo de pesquisa de excelên-
cia em matemática, com reputação interna-
cional. Possui três programas de pós-gradua-
ção stricto sensu, dois deles com conceitos 6 
e 7 na Capes. Recebe visitas de renomados 
matemáticos, além de vários outros indica-
dores de excelência acadêmica.
Paulo Ruffino

Departamento de Matemática, Imecc/Unicamp

Campinas, SP

Vídeo

 
Impossível assistir ao vídeo “Desapareci-
mento e luta” e não lembrar de José Mon-

tenegro de Lima, Luís Maranhão, Elson Cos-
ta, David Capistrano... E tantos outros com-
panheiros. É um trabalho para se respeitar. 
Alice Duarte 

 
Um trabalho muito importante para a 
identificação de ossada de pessoas que 

não tiveram um sepultamento digno.
Higo Silva

Correção
A imagem da página 66 da reportagem “O passa-
do revelado pela ciberarqueologia” (edição 252) 
foi feita por pesquisadores da Universidade de 
Ferrara, da Itália, e sem o uso de drone.

comEntários cartas@fapesp.br

Remédios na Justiça

 
O mapeamento da judicialização da saúde 
é importante para avaliar o quanto do in-

dividual é custeado pelo social. Fica um quê 
de falta de proatividade, pois governos pode-
riam ir a campo para resolver os casos fora do 
sistema jurídico ou mesmo estimular que de-
cisões sejam mais objetivas e não subjetivas. 
O caso da fosfoetanolamina é um desses, no 
qual predominou o clamor popular sobre as 
evidências científicas. De qualquer forma, a 
judicialização, que acontece em todas as esfe-
ras da vivência humana, chega fortemente à 
saúde como um câncer para tentar curar outro.
Adilson Roberto Gonçalves

IPBEN-Unesp

Campinas, SP

Eduardo Franco

 
Foi motivo de alegria e orgulho encontrar 
em Pesquisa FAPESP uma entrevista do 

professor Eduardo Franco. Por seus traba-
lhos pioneiros, juntamente com os da professo-
ra Luisa Villa, na década de 1980, e, atualmente, 
por seu estudo da epidemiologia e do compor-
tamento clínico e pelo planejamento terapêuti-
co do carcinoma epidermoide de cabeça e pes-
coço, o HPV está no centro das discussões.  
Marcos Brasilino de Carvalho

Depto. de Cirurgia de Cabeça e Pescoço/Hospital Heliópolis

São Paulo, SP

Unicamp 50 Anos

 
Gostaria de registrar, ainda que tardia-
mente, minha surpresa pela pouquíssima 

cobertura que o Instituto de Matemática, 
Estatística e Computação Científica (Imecc) 

Sua opinião é bem-vinda. As mensagens poderão ser resumidas 
por motivo de espaço e clareza.

Conteúdo a que a  
mensagem se refere:

Revista impressa

Galeria de imagens

Vídeo

Rádio

Reportagem on-line

ContAtoS

revistapesquisa.fapesp.br 

redacao@fapesp.br

 PesquisaFapesp

 PesquisaFapesp

 pesquisa_fapesp

 Pesquisa Fapesp

 Pesquisa Fapesp

 cartas@fapesp.br  
 R. Joaquim Antunes, 727 
 10º andar 
 CEP 05415-012 
 São Paulo, SP

Assinaturas, renovação  
e mudança de endereço
Envie um e-mail para  
assinaturaspesquisa@
fapesp.br 
ou ligue para  
(11) 3087-4237, 
de segunda a sexta,  
das 9h às 19h

Para anunciar  
Contate: Paula Iliadis  
Por e-mail:  
publicidade@fapesp.br  
Por telefone:  
(11) 3087-4212 

Edições anteriores
Preço atual de capa 
acrescido do custo de 
postagem.  
Peça pelo e-mail:  
clair@fapesp.br

Licenciamento  
de conteúdo
Adquira os direitos de 
reprodução de textos  
e imagens  
de Pesquisa FAPESP.  
Por e-mail:  
mpiliadis@fapesp.br  
Por telefone:  
(11) 3087-4212

A mais vista em fevereiro no Facebook

tEcnologia   

Exoesqueleto têxtil auxilia indivíduos  
a caminharem com mais eficiência

32.544 pessoas alcançadas 

353 reações 

122 compartilhamentos

H
A

R
V

A
R

D
 B

IO
D

E
SI

G
N

 L
A

B


