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Inclusão social

Prezado(a)s colegas,
Peço, por gentileza, para enviarem o
arquivo que está no “grampo” para
Marcio Pochmann, autor do artigo
“Sistema Único de Inclusão Social”,
publicado na última revista Ciência e
Cultura. Aproveito a oportunidade
para elogiar o trabalho que vocês vem
desenvolvendo com esta revista e pe-
diria, por gentileza, quando forem fa-
zer algo sobre a Economia ou especi-
ficamente sobre a Inclusão Social, me
avisassem, pois tenho algo com o que
contribuir (inclusive parte deste algo,
segue no arquivo para o Marcio Po-
chamnn). Obrigado pela atenção.
Atenciosas saudações.

Vladimir D. Micheletti
Departamento de Economia

Universidade Federal de Alagoas
vlamiche@ofm.com.br

Parabéns

Editores,
Tenho observado que a cada número
a revista Ciência e Cutura vem sendo
apresentada de forma aprimorada.
Percebe-se o profissionalismo e o es-
mero no trato da informação científi-
ca. Ela é uma revista muito bem dia-
gramada e agradável de ser lida. As
informações são veiculadas de forma
séria, mas num tom leve, numa lin-

guagem que, no meu ponto de vista,
pode ser caracterizada como jornalis-
mo científico da melhor qualidade.
Meus parabéns!
Cordiais saudações,

Prof. Dr. Benedito Antonio Luciano
Diretor Cultural da ADUFCG

Violência

Meu nome é Carlos Magno, sou es-
tudante de história e morador da fa-
vela do Areado, no centro de Natal
(RN). Estou muito feliz por receber
alguns números dessa belíssima
revista. Não tenho condições de as-
siná-la, mas assim que chega leio-a
rapidamente. Alguns exemplares,
inclusive, foram usados numa pes-
quisa sobre a violência.É isso aí bo-
la pra frente, as poesias também es-
tão fascinantes. 
Parabéns a toda equipe que, com
muito empenho supera alguns obstá-
culos para o leitor estar a par de vá-
rias informações. Um abraço do lei-
tor, Carlos Magno. Venham a Natal,
o sol aqui é o ano todo, pena que
nossos políticos locais não aprendem
a valorizar a educação e a cultura.

carlos.magno@unp.br

Pesquisa

Adorei a revista, me interessei bastan-
te neste mês pela reportagem sobre as
endemias. E o mais interessante é que
fiquei sabendo da revista por acaso.
Estou na casa dos meus pais e aqui
eles recebem. Achei muito boa a par-
ceria com órgãos de pesquisa, é um
incentivo, já que me interesso demais
pela pesquisa. Sou médica veterinária
e irei trabalhar na Unesp-Botucatu
como residente e depois com certeza
farei mestrado, doutorado...
Obrigada pela atenção!

Marcela Marcondes P. Rodrigues
macimarcondes@bol.com.br
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