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Quem pode ser Perito Judicial Ambiental - Próximo curso em Fortaleza
Para o profissional ligado ao meio ambiente atuar como perito judicial ou assistente 
técnico  não  é  necessário  prestar  concurso  público,  realizar  pós-graduação  ou 
qualquer curso específico sobre perícias, nem estar vinculado a alguma instituição ou 
emprego oficial.
Aquecimento global pode aumentar tempestades no Ártico
Distúrbios  climáticos  podem  apresentar  risco  a  negócios  como  exploração  de 
petróleo, gás e pesca.
Petrobras espera dobrar produção de gás natural
Segundo o diretor de Exploração e Produção da Petrobras,  Guilherme Estrella,  a 
empresa  deverá  disponibilizar,  em  2009,  um  volume  de  50  milhões  de  metros 
cúbicos por dia de sua própria produção.
Fórum pede veto à flexibilização de licenciamento na Amazônia
Ambientalistas  do FBOMS enviam carta a Lula em protesto à proposta feita  pela 
Secretaria de Assuntos Estratégicos.
Morcego com vírus da raiva causa alerta em Sorocaba/SP
Foi o segundo caso em menos de dois meses; cães e gatos receberam a vacina 
antirrábica.
Atraso torna Cuba país ecológico exemplar, diz revista
Em uma edição especial de 156 páginas, a revista alemã de geografia e natureza 
GEO divulga um estudo da WWF que aponta Cuba como o único país do mundo com 
uma economia "sustentável".
"Planeta em perigo" é novo filão para o turismo
Roteiros  africanos  têm  êxito  crescente;  turistas  visitam  bangalôs  no  meio  das 
savanas para dormir mais perto da natureza e das feras.
Polícia descobre lixão irregular dentro de parque em MG
Área seria usada ilegalmente pela Prefeitura de Ibirité. PM temem que mananciais 
próximos ao terreno sejam contaminados.
Bactéria social
Estudo indica que enquanto Helicobacter pylori, que causa gastrite e úlcera, atinge 
47,8% das crianças de famílias de baixa renda, prevalência é de apenas 3,2% nos 
indivíduos de alta renda.
Médicos do Recife/PE conseguem curar raiva em paciente pela primeira vez no Brasil
Caso de Marciano Menezes é só o terceiro no mundo todo. Técnica foi originalmente 
criada por um médico dos Estados Unidos.
Câmara aprova projeto sobre doação de medula óssea
Pelo  projeto,  fica  instituída  a  Semana  de  Mobilização  Nacional  para  Doação  de 
Medula Óssea, que será realizada anualmente de 14 a 21 de dezembro.
Japão nega uso de armas em confronto contra ativistas ambientais
Segundo o comandante do navio da Sea Shepherd, Paul Watson, que os japoneses 
dispararam balas de chumbo e de outros materiais contra os ambientalistas, além de 
utilizarem canhões de água, ferindo assim dois ativistas.
ESA lançará satélite para medir a gravidade da Terra em março
Um  comitê  acaba  de  chegar  ao  Cosmódromo  Plesetsk  para  organizar  questões 
logísticas da missão do Goce.
Mutação ajuda verme a sobreviver com pouco oxigênio
Estudo foi feito por cientistas dos Estados Unidos. Pesquisa foi divulgada no periódico 
"Science".



Cientistas encontram sinal mais antigo de vida animal
Traços de substância produzida por esponjas foram descobertos em rochas de 635 
milhões de anos.
Descoberto fóssil de cobra de 13 metros e uma tonelada
A  titanoboa  bate  o  recorde  de  maior  serpente  já  encontrada  por  3,5  metros, 
superando uma cobra egípcia
Pesquisadores apelam a Obama por peças arqueológicas do Irã
Tabuletas, que estão desde 1937 nos EUA, foram reivindicadas como compensação 
por um atentado em Israel.
SP usa mensagem de celular para alertar sobre prevenção à dengue
A  partir  desta  quinta-feira  (5)  serão  enviados  torpedos  com  mensagens  sobre 
métodos de combate ao mosquito Aedes aegypti, transmissor da doença.
Dengue tipo 2 deixa Prefeitura de Belo Horizonte/MG em alerta
Entulho  nas  ruas  aumenta  risco  de  proliferação  do  mosquito.  Neste  ano,  foram 
confirmados 42 casos na capital mineira.
Índios liberam rodovia em mato Grosso do Sul
Bloqueio fazia parte de uma série de protestos contra a chefia do superintendência 
regional da Funai.
Chorar nem sempre alivia e traz sensação de bem-estar, diz estudo
Popularmente, lágrimas são tidas como essenciais para superar sofrimento. Pesquisa 
mostra que, na hora do 'vamos ver', nem sempre isso acontece.
Seminário organizado pela UFPR analisa a recuperação das cidades atingidas pelas 
enchentes em Santa Catarina
O Seminário prevê palestras também sobre Técnicas de bioengenharia para evitar 
deslizamentos, assoreamento e diversas pesquisas sobre o assunto.
10% defendem regras internacionais para preservação da Amazônia, diz pesquisa
Pesquisa CNT/Sensus mostra, no entanto, que a maioria dos brasileiros é favorável à 
preservação da floresta Amazônica com regras impostas pelo governo brasileiro, sem 
a interferência internacional.
Quatis atravessam rodovia em busca de comida no interior de SP
Passeio dos animais ocorreu em Rancharia, na segunda-feira (2). Eles foram até uma 
goiabeira próxima à Rodovia Raposo Tavares.
Filhotes de tigre se divertem com neve britânica
Kuzma e Vascha, ambos machos, nunca tinham visto neve até esta semana.
Labradora atua como mãe adotiva em reserva selvagem
Cadela adota filhotes rejeitados por mães biológicas em parque na África do Sul.
Ibama  apreende  mais  de  200  pássaros  silvestres  no  Município  de  Cachoeiro  de 
Itapemirim/ES
Do total de pássaros apreendidos 116 não possuíam identificação alguma e os outros 
111 não estavam na lista de animais autorizados para  o criador.
Ibama publica instrução normativa proibindo a pesca em parte da bacia hidrográfica 
do rio Paraíba do Sul
A  proibição  vem em conseqüência  do  acidente  ambiental  ocorrido  em novembro 
passado,  quando  houve  o  lançamento,  em afluente  do  referido  rio,  do  produto 
denominado endosulfan, um organoclorado altamente tóxico usado na produção de 
pesticidas e inseticidas.
Embriões híbridos de humano e animal são inúteis, diz estudo
Óvulos  de  animais  não  reprogramam DNA humano da  maneira  certa  para  gerar 
células-tronco, diz pesquisa.
CNPq investe em rede de pesquisas sobre malária
Serão  investidos  cerca  de  R$  15  milhões  no  desenvolvimento  de  vacinas  e  no 
mapeamento genético dos vetores da doença.
TV em excesso pode aumentar risco de depressão, diz estudo



Hábito é comum em jovens que desenvolveram a doença na idade adulta; vídeos e 
videogame ficam de fora.
Crianças que vão à praia têm 5% a mais de risco de ter câncer
Os  cientistas  da  Escola  de  Saúde  Pública  do  Colorado  (oeste),  Lori  Crane, 
examinaram a pele de 681 crianças nascidas em 1998, segundo o tipo de férias que 
passavam.
Japão se recusa a diminuir ou encerrar caça científica de baleias
País asiático captura mais de 800 animais por ano na Antártida e Pacífico. Comissão 
internacional pede diminuição ou fim das atividades japonesas.
Nova universidade futurista estudará avanços da tecnologia
A Universidade Singularity ficará nos prédios da Nasa no Vale do Silício e já recebeu 
US$ 1 mi do Google.
Nevascas custaram 1,7 bilhão de dólares à economia da Grã-Bretanha
A nevasca de segunda-feira (2) foi a pior já registrada pelos britânicos em quase 
duas décadas, paralisando grande parte do país e provocando caos no sistema de 
transporte público.
Descoberto planeta com menos de o dobro do tamanho da Terra
Planeta pode ter uma atmosfera rica em vapor de água, mas sua temperatura é 
extremamente alta.
Chorar nem sempre alivia e traz sensação de bem-estar, diz estudo
Popularmente, lágrimas são tidas como essenciais para superar sofrimento. Pesquisa 
mostra que, na hora do 'vamos ver', nem sempre isso acontece.
Baleias tinham filhotes na terra há 48 milhões de anos
Os fósseis de uma fêmea grávida e um macho da mesma espécie foram encontrados 
no Paquistão em 2000 e 2004.
Mongaguá/SP multará quem tiver foco de mosquito da dengue
Proprietário será orientado para num prazo de dez dias a regularizar a situação e 
depois será multado.
Confirmado caso de febre amarela no Rio Grande do Sul
A moça, de 23 anos, acampou na região ribeirinha do Rio Jaguatirica entre os dias 21 
e 30 de dezembro.
Índios mantêm protestos e bloqueio de rodovia em Mato Grosso do Sul
O bloqueio faz parte de uma série de protestos que vêm sendo realizados desde a 
semana  passada  contra  os  atuais  dirigentes  da  Superintendência  Regional  da 
Fundação Nacional do Índio em Dourados.
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ANP: governo pode elevar mistura de biodiesel este ano
Segundo o diretor-geral da Agência Nacional do Petróleo, Haroldo Lima, em vez da 
atual mistura de 3%, seriam 4%.
Energia eólica ganha força no mundo; EUA lideram crescimento
Em 2008, essa energia representou cerca de 42% da nova capacidade energética 
nos Estados Unidos e um terço na Ásia.
Baleeiros disparam com canhões de água contra ativistas
Membros da Sea Shepherd dizem que frota de caça japonesa também jogou pedaços 
de metal contra eles.
Nasce primeiro elefante na ilha de Bali, Indonésia
Animal será o trigésimo-primeiro a viver em parque local. Aos nove dias de vida, 
bicho está saudável, segundo tratadores.
Descobertas na Colômbia 10 espécies de anfíbios
A Colômbia possui uma das mais diversas comunidades de anfíbios do mundo, com 
754 espécies diferentes.
Defesa Civil confirma 14 mortos pelas chuvas no RS
Quatro municípios decretaram situação de emergência. Quase quatro mil  pessoas 
deixaram suas casas por causa de enchentes.
Ter muitos filhos prejudica o ambiente, diz autoridade britânica
Um  dos  principais  conselheiros  do  governo  diz  que  pessoas  deveriam  perceber 
impacto ambiental da natalidade.
Relatório aponta esgotamento de água potável em menos de 20 anos
As necessidades de água para produzir energia devem aumentar 165% nos Estados 
Unidos e 130% na União Europeia, de acordo com o estudo divulgado durante o 
Fórum Econômico Mundial.
Ibama proíbe pesca no Rio Paraíba do Sul até fim de maio
Testes realizados em 2008 verificaram que a água havia sido contaminada por um 
vazamento de pesticida, por causa de uma falha no descarregamento do produto em 
uma indústria química, no município de Resende (RJ).
Bebês nascem malformados devido à poluição na China, diz jornal
Segundo o jornal "China Daily", no total, 1,1 milhão de bebês nascidos anualmente 
na China apresentam uma anomalia física - o que representa 7% dos nascimentos 
no país mais povoado do mundo.
Insulina pode ajudar a combater mal de Alzheimer
Cientistas disseram que demonstrariam que o Alzheimer seria uma terceira forma de 
diabete.
Nanotecnologia ajuda a 'fritar' câncer de pele sem danificar células saudáveis
Estudos  foram conduzidos  com camundongos  vítimas  de  melanoma.  Técnica  usa 
nanoesferas de ouro que penetram as células cancerosas.
Marmota 'prevê' mais seis semanas de inverno nos EUA
Segundo a superstição, se um animal hibernante projeta sombra em 2 de fevereiro, 
o inverno se prolonga.



Nasa divulga novo mapa da maior lua de Saturno
Mudanças,  provavelmente  causadas  por  chuva  de  hidrocarbonetos,  sugerem 
presença de lagos.
Boias "suspeitas" cercam base de foguetes brasileira
Recentemente,  a  ABIN  elaborou  relatório  reservado  sobre  equipamentos  de 
telemetria (que podem captar, enviar e processar dados à distância) instalados em 
boias apreendidas em praias que cercam o Centro de Lançamentos de Alcântara.
Família paga US$ 155 mil para ter um cachorro clonado
Casal americano quis clonar seu labrador "Sir Lancelot" há cinco anos e, quando o 
animal  de  estimação  morreu  de  câncer  em 2008,  fez  com  que  seu  DNA  fosse 
congelado.
Produtores rurais emprestam tratores e caminhões para combater a dengue
No verão de 2007, São Gabriel do Oeste (MS) registrou 400 casos. Neste ano, até 
agora, há apenas um caso suspeito.
Índios bloqueiam rodovia e pedem mudanças no comando da Funai em Dourados/MS
O protesto de segunda-feira (2) é o segundo realizado em Dourados em menos de 
uma semana.  Na última  quinta-feira  (29),  índios  invadiram a  sede  da  Funai  na 
cidade para pedir que Margarida deixasse o cargo.
No Fórum Social, Greenpeace usa barco para chamar atenção sobre clima
Embarcação  dos  ambientalistas  já  foi  usada  para  caçar  focas.  Grupo  prega  que 
desmatamento é ruim até para o agronegócio.
Em Davos, presidente tcheco volta a negar existência da mudança climática
"A militância ecológica e o alarmismo acerca da mudança climática desafiam nossa 
liberdade",  assegurou  o  presidente,  Vaclav  Klaus  durante  o  Fórum  Econômico 
Mundial.
FSM vai cobrar das Nações Unidas ações para conter aquecimento global
Os  participantes  do  Fórum  Social  Mundial  combinaram  um  chamado  global  por 
justiça climática como forma de pressionar os líderes mundiais para que contenham 
o aquecimento global.
Fórum Social Mundial Pan-Amazônico deve ser recriado
O Fórum Social Mundial Pan-Amazônico existiu de 2002 a 2005.
Chuvas no RS matam 12 pessoas e afetam mais de 76 mil
Até agora, 2.674 pessoas estão desalojadas e 1.085, desabrigadas. Total de mortos 
caiu de 13 para 12, pois uma pessoa morreu de infarto.
Madeira apreendida em MT será doada a vítimas de enchentes em SC
Serão necessários 80 caminhões para carregar as tábuas. Material servirá para a 
construção de 270 casas.
Couro de peixes amazônicos ainda é recurso mal aproveitado
Toneladas  de  peles  são  descartadas  todo  mês  nas  grandes  cidades.  Resistente, 
produto têm características parecidas com o couro de boi.
Ministério Público vai investigar mortandade de peixes no RJ
Um  inquérito  público  vai  apurar  as  causas  do  incidente,  investigando  as  duas 
concessionárias  de  água  e  esgoto  da  região,  e  o  outro  ratará  da  situação  dos 
pescadores.
Mortandade de peixes no Rio de Janeiro pode se repetir nos próximos dois anos
O desastre ecológico resultou na morte de pelo menos 40 toneladas de peixes, mas 
as associações de pescadores calculam um volume bem superior, de 700 toneladas.
Relatório de Davos alerta para risco de falta d'água
Relatório  afirma  que  muitos  lugares  do  mundo  estão  a  ponto  de  esgotar  suas 
reservas de água, sobretudo em conseqüência de uma política especulativa por parte 
dos governos ao longo dos últimos 50 anos.
Ibama aplica multa diária em quatro empresas devido a acidente em Minas Gerais
Caminhão carregado com etanol que trafegava na rodovia BR 267 caiu dentro do Rio 



do Peixe na quarta-feira (21), no km 139.
Ar mais limpo pode significar cinco meses de vida a mais
Cientistas quantificam benefício de atmosfera mais saudável. Pesquisa saiu no "The 
New England Journal of Medicine".
São José do Rio Preto/SP pesquisa células-tronco
No noroeste paulista, duas instituições privadas estudam a área em linhas diversas 
para tratar coração e rins.
ONG quer esclarecimentos sobre preço de medicamento genérico para aids
A versão genérica do Efavirenz começou a ser produzido esta semana no Brasil, e 
será vendido ao Ministério da Saúde por um preço mais elevado do que o governo 
brasileiro pagava até então para importá-lo.
Calor de 43 graus na Austrália causa incêndios e mortes
Na sexta-feira (30), Melbourne registrou o terceiro dia seguido de temperatura acima 
dos 43 graus Celsius,  pela  primeira vez  desde que  os registros  começaram, em 
1855.
Inglaterra é advertida por poluição
Segundo  a  Comissão  Européia,  o  país  pode  enfrentar  ações  judiciais  caso  não 
cumpra a diretriz que limita a emissão de partículas danosas.
Índios reclamam a Tarso que foram ignorados por Lula
O presidente da Coiab, Marcos Apurinã, reclamou que o presidente Lula se recusou a 
receber uma delegação indígena durante o tempo em que esteve em Belém (PA) 
para o Fórum Social Mundial.
Criança indígena de 2 anos morre afogada em poço em MS
Suposto acidente aconteceu na aldeia Lagoa Rica, em Douradina. Polícia Civil abriu 
inquérito para apurar a morte da menina.
Tarso confirma que Funasa deixará de dar assistência à saúde dos índios
O controle da saúde indígena passará para outra área do Ministério da Saúde e a 
transferência deve ocorrer até junho deste ano.
Índios denunciam Funasa por descaso em relação à epidemia de hepatite
Índios protestaram contra a morte de indígenas por hepatite nas tribos da região do 
Vale do Javari, no Amazonas.
Gore elogia metas de Obama para a mudança climática
Ex-vice-presidente e ganhador do Nobel da Paz está otimista com o novo papel dos 
EUA na questão.
Amazônia sofreu destruição de 17% em cinco anos, diz ONU
Programa da ONU para o Meio Ambiente responsabiliza Brasil e outros sete países da 
região pelo desmatamento.
ONU solta dados contraditórios sobre desmatamento
Uma versão de relatório põe devastação em 800 mil quilômetros quadrados; outra, 
em 163 mil.
Experiência faz gafanhoto inofensivo virar uma praga
iólogos  revelaram que  a serotonina  -  a  mesma substância  cuja  falta  no cérebro 
humano  pode  levar  à  depressão  -  faz  os  gafanhotos  mudarem  de  visual  e 
comportamento.
Pesquisadores descobrem espécie de 'pássaro das cavernas' na China
Animal  vive  em rede de grutas no sudoeste do país  asiático.  Achado indica  que 
outras espécies chinesas ainda são desconhecidas.
Câmeras automáticas instaladas na selva amazônica flagram 75 onças
Fotografias servem de base para censo do felino em reservas do Equador.
Ao competir por comida, besouro se torna assassino
Animal usa cabeça para esmigalhar presas em pedaços. Criatura foi descoberta nas 
florestas tropicais do Peru.
Instituto critica decisão de ministério de banir uso do amianto



Segundo o presidente do Conselho Superior do Instituto Brasileiro do Crisotila,  o 
amianto não representa riscos para a população que possui telhas ou caixas d'água.
Fumar na adolescência pode causar depressão na vida adulta, diz estudo
Pesquisadores injetaram em ratos adolescentes por 15 dias doses diárias de nicotina 
ou uma substância de água com sal.
Onda de calor segue gerando caos no sudeste da Austrália
O serviço de meteorologia adverte que temperatura ficará acima dos 40° durante 
três ou quatro dias.
Austrália anuncia medidas para proteção da Grande Barreira de Corais
Medida visa combater os efeitos nocivos da atividade agrícola.
China sofre com erosão de 37% de seu território
Desgaste do solo afeta a todas as bacias hidrográficas do país e a 646 distritos.
Greenpeace critica novas medidas contra a crise na Alemanha
Segundo organização medidas no setor automobilístico são 'contrárias à proteção do 
meio ambiente'.
Pesquisadores criam porcos transgênicos em avanço para transplantes
Suínos foram modificados geneticamente e órgãos causam reação mais fraca.
Justiça nega plantio de transgênico próximo a Parque de Iguaçu
O  plano  de  manejo  do  parque  estabelece  uma  zona  de  amortecimento  de  dez 
quilômetros para preservação.
Governo anuncia R$ 9 milhões para projetos em áreas indígenas
Investimento deve beneficiar 19 mil famílias. Anúncio foi feito por Carlos Minc no 
Fórum Social Mundial.
Ministério da Defesa quer reconstruir escola de pesca na Ilha da Marambaia
A escola de pesca será voltada, prioritariamente, aos moradores da comunidade que 
é composta por descendentes de africanos trazidos para o Brasil.

30 / 01 / 2009 Minc assina portaria que proíbe uso do amianto em obras e veículos 
públicos
No Brasil  quatro  estados  fizeram leis  contra  o  uso  do  amianto:  Rio  de  Janeiro, 
Pernambuco, São Paulo e Rio Grande do Sul. Segundo o ministro, com a portaria, o 
governo brasileiro faz sua parte para a preservação do meio ambiente.
30 / 01 / 2009 Oceano que leva ferro ajuda a combater o aquecimento global
Presença de ferro na água ajuda fitoplâncton a reter carbono da atmosfera. Mas, por 
alguma razão, enriquecimento artificial não funciona tão bem.
30 / 01 / 2009 Telescópio detecta aumento de 700° C em planeta em poucas horas
Telescópio da Nasa detecta variações climáticas em planeta distante.
30 / 01 / 2009 Minc diz em Fórum que sociedade mudou postura do Governo
O ministro defendeu a participação da sociedade para definição de políticas para o 
meio ambiente.
31 /  01 /  2009 Câmeras automáticas  instaladas  na selva  amazônica  flagram 75 
onças
Fotografias servem de base para censo do felino em reservas do Equador.
30 / 01 / 2009 Calor na Austrália reflete fenômeno global, diz ministro
O Departamento  de  Meteorologia  prevê  seis  dias  consecutivos  com termômetros 
ultrapassando os 40 graus Celsius no sul da Austrália, o que seria a maior onda de 
calor em cem anos.
30 / 01 / 2009 Governo irá proibir mais dez agrotóxicos, diz Minc
Ministro do Meio Ambinete, no entanto, não adiantou quais marcas estarão na lista. 
Carlos Minc participa do Fórum Social Mundial, em Belém (PA).
30 / 01 / 2009 UE mantém meta de corte de gás carbônico para países emergentes
Redução de emissões de gases-estufa seria de 30% para todos. Europa destinaria 
compensação a países mais pobres, mas retrocedeu.



31 / 01 / 2009 Ministério da Defesa quer reconstruir escola de pesca na Ilha da 
Marambaia
A escola de pesca será voltada, prioritariamente, aos moradores da comunidade que 
é composta por descendentes de africanos trazidos para o Brasil.
29 / 01 / 2009 Fazer 3 minutos de exercícios por dia evita doenças, diz estudo
Efeito foi notado na análise do metabolismo de 16 voluntários que costumavam levar 
uma vida sedentária.
30 / 01 / 2009 Planeta precisa de US$ 515 bi por ano de 'investimento verde'
Segundo Fórum Econômico Mundial, sem esses recursos emissão de gases poluentes 
se tornará insustentável.
30 / 01 / 2009 Degelo no Ártico traz novas ameaças à segurança, diz a Otan
Abertura  do  Oceano  Ártico  á  exploração  econômica  exigirá  presença  militar  na 
região, diz chefe da aliança.
31 / 01 / 2009 Amazônia sofreu destruição de 17% em cinco anos, diz ONU
Programa da ONU para o Meio Ambiente responsabiliza Brasil e outros sete países da 
região pelo desmatamento.
29 / 01 / 2009 Só guarda-sol no espaço reverte efeito estufa até 2050
Estudo britânico avalia a eficiência de possíveis intervenções radicais para salvar o 
clima da Terra.
29 / 01 / 2009 Estudo relaciona mudança de hábitos para combate ao aquecimento 
global
Redução do consumo de carne, limitar viagens e abrir mão do ar-condicionado são 
medidas eficazes de combate ao aquecimento.
29  /  01  /  2009  Animais  silvestres  comem mangas  envenenadas  e  morrem em 
Álvares Florence/SP
Proprietários  de  um sítio  envenenaram mangas  para  atrair  e  matar  javalis,  que 
estariam causando danos na plantação de milho.
30 / 01 / 2009 Amazônia e Pantanal receberão jogos da Copa-2014, diz ministro
"São destinos turísticos fundamentais do país, que merecem ser promovidos", disse 
o ministro dos Esportes, Orlando Silva.
30 / 01 / 2009 Paraná registra mais de 60 casos de ataques de abelhas em 2009
Motivo seria a média mais alta de temperaturas neste verão no estado. Em Maringá, 
um agricultor morreu após ser atacado por um enxame.
30 / 01 / 2009 Índios desocupam sede da Funai em Dourados/MS
Eles afirmam que vão continuar protesto acampados em frente ao prédio. Fundação 
acusa grupo de ter saqueado repartição.
30 / 01 / 2009 Obama anima cientistas ao dizer que devolverá 'ciência a seu devido 
lugar'
Governo Bush teve várias ações em detrimento da ciência. As mais lesivas foram 
com relação ao aquecimento global.
31 / 01 / 2009 Governo anuncia R$ 9 milhões para projetos em áreas indígenas
Investimento deve beneficiar 19 mil famílias. Anúncio foi feito por Carlos Minc no 
Fórum Social Mundial.
31 / 01 / 2009 Instituto critica decisão de ministério de banir uso do amianto
Segundo o presidente do Conselho Superior do Instituto Brasileiro do Crisotila,  o 
amianto não representa riscos para a população que possui telhas ou caixas d'água.
29 / 01 / 2009 União Europeia apresenta diretrizes para aquecimento global pós-
Kyoto
O órgão executivo da União Europeia sugeriu, dentre outras coisas, a criação de um 
mercado global de direitos de emissão de dióxido de carbono.
29 / 01 / 2009 Índios libertam chefe da Funai em Roraima
Grupo ocupa sede da fundação e pede passagens para Brasília. Eles são contrários à 
demarcação contínua da Raposa Serra do Sol.



30  /  01  /  2009  Pescadores  fluminenses  vão  à  Justiça  pedir  punição  para 
concessionária por morte de peixes
Incidente na na Lagoa de Araruama afetou 20 mil pescadores que vivem da atividade 
nos municípios banhados pela laguna. Eles pretendem exigir na Justiça indenizações 
da empresa.
31 / 01 / 2009 Experiência faz gafanhoto inofensivo virar uma praga
Biólogos revelaram que a serotonina - a mesma substância cuja falta no cérebro 
humano  pode  levar  à  depressão  -  faz  os  gafanhotos  mudarem  de  visual  e 
comportamento.
31 / 01 / 2009 Ao competir por comida, besouro se torna assassino
Animal usa cabeça para esmigalhar presas em pedaços. Criatura foi descoberta nas 
florestas tropicais do Peru.
31 / 01 / 2009 China sofre com erosão de 37% de seu território
Desgaste do solo afeta a todas as bacias hidrográficas do país e a 646 distritos.
26 / 01 / 2009 Com células-tronco, futuro da Medicina está chegando, diz cientista
Brasileiros entram em 'grupo de elite'  ao produzir  células  sem embriões. Células 
podem se transformar em tecidos e remédios poderão ser criados.
27 / 01 / 2009 Marina Silva propõe mudança positiva na organização da sociedade
Durante debate do Fórum Mundial  da Educação, a senadora disse que as escolas 
precisam  se  atualizar  diante  da  necessidade  de  se  pensar  um  novo  modelo  de 
desenvolvimento social, ambiental e econômico.
29  /  01  /  2009  Novo  impasse  atrapalha  base  de  lançamento  de  foguetes  em 
Alcântara/MA
Segundo a empresa binacional brasileira e ucraniana que vai se instalar no local, 
comunidades da região impedem a realização de um estudo de impacto ambiental e 
um levantamento socioeconômico da região.
29  /  01  /  2009 Cigarro  na  gravidez  faz  mais  mal  ao  bebê  que  cocaína,  dizem 
especialistas
Médicos americanos esperavam uma 'epidemia' de 'bebês do crack'. Expectativas de 
problemas médicos não se confirmaram.
29 / 01 / 2009 Operação do Ibama encontra madeira retirada de reserva em RO
Árvores eram cortadas ilegalmente na Floresta Nacional do Jamari. Fiscais fecharam 
duas madeireiras e prenderam três pessoas.
29 / 01 / 2009 Lula transfere seis milhões de hectares de terras da União para o 
estado de Roraima
O governador do Estado, José de Anchieta Júnior, negou que a transferência seja 
uma compensação pela questão da Terra Indígena Raposa Serra do Sol.
29 / 01 / 2009 Coleta de mexilhões está proibida em Florianópolis e em município 
catarinense
A proibição leva em conta a alta concentração de algas nocivas produtoras de toxina 
amnésica,  também conhecida como ácido domóico,  causadora de intoxicação por 
mariscos.
29 / 01 / 2009 Satélite sino-brasileiro CBERS-2 deixa de operar, informa o Inpe
O  CBERS-2  havia  sido  lançado  em  2003,  com  vida  útil  prevista  de  2  anos;  o 
CBERS-2B está em órbita desde 2007.
30 / 01 / 2009 Seca prejudica produção agrícola de Mato Grosso do Sul
O  município  de  Dourados  está  entre  os  mais  atingidos  pela  seca.  Outros  nove 
municípios do sul do estado também sofreram com a falta de chuva. Embora tenha 
voltado a chover, os danos às lavouras foram irreversíveis.
30 / 01 / 2009 Vulcão deve entrar em atividade no Alasca, dizem cientistas
Os cientistas enviaram o status de alerta em relação à possível erupção no último 
domingo, com base na atividade registrada no dia 23 de janeiro, após constatar que 
ela chegou ao segundo nível mais alto.



31 / 01 / 2009 Onda de calor segue gerando caos no sudeste da Austrália
O serviço de meteorologia adverte que temperatura ficará acima dos 40° durante 
três ou quatro dias.
31 / 01 / 2009 Gore elogia metas de Obama para a mudança climática
Ex-vice-presidente e ganhador do Nobel da Paz está otimista com o novo papel dos 
EUA na questão.

ｷ JORNAL DA CIÊNCIA

Edição 3696.Notícias de C&T.Serviço da SBPC
1.  Em meio  à  preocupação  com o  orçamento  de  2009,  MCT  anuncia  22  novos 
Institutos Nacionais de C&T
2. Rede Malária será lançada em março
3. Confusões sobre a autonomia, artigo de Cláudio Benedito Gomide de Souza
4.  Meta  de  atendimento  do  ensino  superior  não  será  atingida  em  2011,  diz 
presidente do Inep
5.  Programa  voltado  para  ciências  estimula  participação  dos  alunos,  aponta 
diagnóstico
6. Secretaria de Educação do Distrito Federal lança site especial de voltas às aulas
7. Avaliação em SP deve incluir rede particular
8. Editorial da revista “Química Nova” aborda mudanças no sistema Qualis
9. Florianópolis quer Secretaria de Ciência e Tecnologia
10. Porto Alegre se destaca entre as capitais digitais do país
11. Visita britânica à Fapesp
12. Fundação paulista revisa normas de Auxílio a Pesquisa.Regular
13. Estados assumem política industrial dos EUA
14. Clima tórrido, serpente gigante
15. Falta verba para estudo de doenças
16. Escavação acha registro mais antigo de vida animal na Terra
17. Cinco séculos de memória
18. Ipea lança novo periódico
19. “O Julgamento de Galileu” é tema de palestra no Museu de Astronomia, no RJ
20. Minas Gerais terá cursos sobre inovação tecnológica
21. Brasil: workshop discute construção de nova Fonte de Luz Síncrotron

Edição 3695.Notícias de C&T.Serviço da SBPC
1.  Rede  federal  é  destaque  na  Olimpíada  Brasileira  de  Matemática  das  Escolas 
Públicas (Obmep)
2. Um modelo de sucesso, artigo de Herman Jacobus Cornelis Voorwald, José Tadeu 
Jorge e Suely Vilela
3. Universidade da Fronteira será lançada no dia 11 de fevereiro
4. Piores faculdades crescem mais que a média
5. Ensino superior e distante, editorial da “Folha de SP”
6. UFRJ instala Conselho para debater Plano Diretor 2020 com a comunidade
7. Publicada portaria que determina as áreas e os cursos superiores de tecnologia 
que serão avaliados pelo Enade
8.  Mestrado  profissional,  uma  saída  para  a  formação  de  professores,  artigo  de 
Wanderley de Souza
9. Faltam engenheiros e técnicos para fazer o manejo da floresta
10. Brasil ensina a preservar floresta
11. Sílvio Coelho dos Santos, artigo de Orlando Sampaio Silva
12. Programa Ciência na Escola, da Fapeam, recebe inscrições vão até dia 20 desse 



mês
13. Licitação para acesso integrado à banda larga no RJ será feita em março
14. FAB quer apressar compra de caças para evitar ano eleitoral
15. Sonda acha menor planeta fora do Sistema Solar
16. Irã lança com sucesso 1º satélite fabricado no país
17. Coreia do Norte prepara teste de míssil balístico
18. Ano da química
19. 25 anos após 1º bebê de proveta, país não tem lei de reprodução assistida
20. Água mais ácida confunde peixe
21. Genética e câncer: um caminho de desafios, artigo de Giovanni Guido Cerri
22. Tentativa de ressuscitar cabra extinta fracassa na Espanha
23. Bactéria social
24. “Ciência Hoje On-line”: Pequena grande solução
25. Unesp oferece curso de verão
26.  Experiência  do  Programa Garagem Digital  gera  livro  que será  lançado  nesta 
quinta-feira
27. Concurso para docentes na Universidade de Brasília

Edição 3694.Notícias de C&T.Serviço da SBPC
1. CNPq cria novos Comitês de Assessoramento
2. Criação de novas instituições universitárias desacelera no país
3. País forma cada vez menos professores
4. MEC: evasão é maior em universidades privadas
5. Ministério lança desafio pela educação
6. USP é a 87ª melhor universidade em ranking de acessos à produção científica
7. Fapesp revisa norma dos projetos temáticos
8. Custos dos biocombustíveis
9. Americanos levam prêmio por estudo da Amazônia
10. Mistérios do fundo do mar ao alcance da mão
11. Nanotecnologia ajuda a 'fritar' câncer de pele sem danificar células saudáveis
12. Fracassa produção de células-tronco com embriões híbridos de humano e animal
13. Nova esperança para portadores de Alzheimer
14. O peso da alma, artigo de Marcelo Gleiser
15. Daniel Everett, o iconoclasta
16. O valor da face, artigo de Marcelo Leite
17. A primeira história do Brasil
18. Desafios ambientais da Região Metropolitana de São Paulo, artigo de José Galizia 
Tundisi
19. Quadrinhos conquistam espaço na literatura escolar
20. Livro gera polêmica na ''cidade dos gêmeos''
21. 40 vagas na França
22. Mudanças climáticas e fitopatologia
23. Lançado “O ABCD da Astronomia e Astrofísica"
24. Estação Natureza chega a São Paulo
25. Inpe sedia workshop internacional sobre monitoramento para reduzir emissões 
por desmatamento
26. 1º Congresso Brasileiro sobre Florestas Energéticas
27. III Mostra Mercosul de Ciência e Tecnologia
28. Mestrado e doutorado em Astrofísica do Inpe
29. Abertas 20 vagas para novos professores na Universidade Federal do Rio Grande 
do Norte

Edição 3693.Notícias de C&T.Serviço da SBPC



1. Coordenadores de Institutos Nacionais de C&T manifestam preocupação com corte 
no orçamento
2. SP lidera com folga ranking de inovação tecnológica no país
3. Pós-graduação: Cursos são examinados todo ano
4. Pesquisa em Ciências Biológicas une indústria a academia
5. Indústria tecnológica rouba profissional de universidade
6. Mercado amplia vagas na academia para pós-graduados em Engenharia
7. Área multidisciplinar da Capes ganha duas especialidades
8. Ciências Agrárias pescam especialista em zootecnia e veterinária
9. Saúde coletiva demanda especialistas
10. Ciências Humanas: Professor tem bom campo em educação básica e psicologia
11. Tecnologia muda linhas de pesquisa
12. Misturas dão o tom dos estudos em Letras e Linguística
13. Doutores se multiplicam e interessam às empresas
14.  Pesquisador  comenta  artigos  “Uma  decisão  a  favor  do  atraso  científico"  e 
“Famigerada fuga de cérebros”
15. Centro Internacional de Engenharia Genética e Biotecnologia lança chamadas de 
apoio à pesquisa científica em biotecnologia avançada
16. Governo do Sergipe vai investir R$ 5,6 milhões em ciência e tecnologia
17. Ciência e Tecnologia são destaque em encontro do Semi-Árido
18. Encontros discutirão Gestão do Conhecimento em Ciência, Tecnologia e Inovação 
no Ceará
19. Prefeita de Riberão Preto e USP fecham convênio para criar Parque Tecnológico
20. São José do Rio Preto, SP, pesquisa células-tronco
21. Telescópio no Chile turbina astronomia produzida no Brasil
22. Brasil precisa dar apoio a foguete, afirma ucraniano
23. Boias "suspeitas" cercam base de foguete
24. Desmate da Amazônia provoca divergência
25. Acidificação dos oceanos ameaça cadeia alimentar
26. Medição dos impactos
27. Falta de sono e depressão
28. Engenharia e desenvolvimento
29. “Ciência Hoje On-line”: Uma perspectiva luminosa, coluna de Roberto Lent

ｷ MUNDOGEO

Empresa  gaúcha  busca  analista  de  geoinformação  com  experiência  em  SIG  e 
sensoriamento remoto
Oportunidades de Trabalho
Produtos de demonstração dos satélites RapidEye já estão disponíveis para download
Imagens de Satélite e Sensoriamento Remoto
Novo prazo de inscrição para a assembleia da Associação Internacional de Geodésia
GNSS (GPS, Galileo, Glonass e Compass)
Brasil vai abrigar dois novos centros internacionais de excelência em software livre
Geoprocessamento e GIS
Produtor cinematográfico defende o uso de games e geografia contra as mudanças 
climáticas
GeoWeb, GIS Móvel e Web Mapping
UTM, LTM e RTM: por que precisamos entender os sistemas de projeção?
Agrimensura, Cartografia e Cadastro
Esri disponibiliza bibliografia online sobre GIS e geografia com acesso grátis
Geoprocessamento e GIS



Últimos  dias  para  inscrições  ao  curso  de  especialização  tecnológica  em  SIG  da 
Universidade de Aveiro
Portugal
Inpe sedia workshop internacional sobre redução de emissões por desmatamento
Imagens de Satélite e Sensoriamento Remoto
Receptor GPS para uso militar mostra localização de equipes em tempo real
GNSS (GPS, Galileo, Glonass e Compass)
Novo órgão tira do Incra a responsabilidade pela regularização fundiária na Amazônia
Agrimensura, Cartografia e Cadastro
Esri disponibiliza bibliografia online sobre GIS e geografia com acesso grátis
Geoprocessamento e GIS
Últimos  dias  para  inscrições  ao  curso  de  especialização  tecnológica  em  SIG  da 
Universidade de Aveiro
Portugal
Inpe sedia workshop internacional sobre redução de emissões por desmatamento
Imagens de Satélite e Sensoriamento Remoto
Receptor GPS para uso militar mostra localização de equipes em tempo real
GNSS (GPS, Galileo, Glonass e Compass)
Novo órgão tira do Incra a responsabilidade pela regularização fundiária na Amazônia
Agrimensura, Cartografia e Cadastro
Geomarketing é uma das ferramentas para superar a crise financeira
Geoprocessamento e GIS
Nova versão do Google Earth apresenta o fundo do mar em três dimensões
GeoWeb, GIS Móvel e Web Mapping
Embrapa Monitoramento por Satélite seleciona bolsistas de nível superior
Oportunidades de Trabalho
Lançamento:  processamento  automático  de  imagens  obtidas  com  veículos  não 
tripulados
Imagens de Satélite e Sensoriamento Remoto
Santiago & Cintra marca presença na feira Show Rural Coopavel 2009
Agrimensura, Cartografia e Cadastro
Nova enquete - O que você prefere fazer para ouvir um Podcast?
Notícias Corporativas
Nova versão do Google Earth apresenta o fundo do mar em três dimensões
GeoWeb, GIS Móvel e Web Mapping
Embrapa Monitoramento por Satélite seleciona bolsistas de nível superior
Oportunidades de Trabalho
Lançamento:  processamento  automático  de  imagens  obtidas  com  veículos  não 
tripulados
Imagens de Satélite e Sensoriamento Remoto
É  o  fim  do  código  P  nos  receptores  GPS?  Parece  que  sim,  pelo  menos  para  a 
comunidade civil
GNSS (GPS, Galileo, Glonass e Compass)
Santiago & Cintra marca presença na feira Show Rural Coopavel 2009
Agrimensura, Cartografia e Cadastro
Nova enquete - O que você prefere fazer para ouvir um Podcast?
Notícias Corporativas
Conferência nacional de cartografia e geodésia: conhecer o território,  sustentar o 
desenvolvimento
Portugal
Geoambiente implanta sistema de gestão empresarial fornecido pela SAP
Notícias Corporativas
Mais de 400 cidades brasileiras disputam território com municípios vizinhos



Agrimensura, Cartografia e Cadastro
Podcast MundoGEO: veja os destaques da semana na área de geoinformação
Podcast
Livro fala sobre geoprocessamento de forma didádica e sem complicação
Geoprocessamento e GISPodcast MundoGEO: veja os destaques da semana na área 
de geoinformação
Podcast
Livro fala sobre geoprocessamento de forma didádica e sem complicação
Geoprocessamento e GIS
Empregos, concursos públicos e estágios: veja as oportunidades da semana
Oportunidades de Trabalho
Clark Labs lança a nova versão do software de processamento de imagens Idrisi
Imagens de Satélite e Sensoriamento Remoto
Autodesk,  Google,  Intergraph,  Microsoft  e  Oracle  incentivam  o  investimento  em 
Infraestruturas de Dados Espaciais
Geoprocessamento e GIS
Sokkia apresenta novo receptor GPS e Glonass de alta precisão
Agrimensura, Cartografia e Cadastro
Após cinco anos em operação, satélite Cbers-2 deixa de funcionar
Imagens de Satélite e Sensoriamento Remoto
Erdas anuncia acesso gratuito ao seu arquivo de seminários online
Geoprocessamento e GIS
Programação completa do seminário GeoWeb & GPS já está disponível
GeoWeb, GIS Móvel e Web Mapping
Trimble lança novos modelos de receptores GPS portáteis para mapeamento
Agrimensura, Cartografia e Cadastro
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