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DICAS DA SEMANA

CONCURSOS

Universidade Federal do Pampa abre concurso para professor
As vagas para a Unipampa são para os cargos de professor adjunto e professor
assistente e as inscrições vão até 17 de abril
São nove vagas para o campus Alegrete, cinco para Bagé, dez para Caçapava do Sul,
duas para Dom Pedrito, e sete para Itaqui, além de outras três vagas para o campus
Jaguarão, 12 para Santana do Livramento, oito vagas para São Borja, quatro para
São Gabriel e 23 para Uruguaiana.
Todas as vagas são para o Rio Grande do Sul, onde a Unipampa possui dez campi. A
maioria das vagas abertas é para doutores, em diversas áreas, com dedicação
exclusiva e remuneração inicial de R$ 6.848,84 para 40h semanais.
O
candidato
deverá
se
inscrever
através
do
endereço
eletrônico
http://www.unipampa.edu.br
(Com informações da Assessoria de Comunicação da Unipampa)
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CURSOS E PALESTRAS

Curso de Especialização em MERCADO DE CARBONO
São Paulo - de 21 de Março a 18 de Abril(aos sábados)
Rio de Janeiro - de 03, 04, 17 e 18 de Abril(sextas e sábados)
O Curso de Especialização em Mercado de Carbono é eminentemente técnico com
uma visão estratégica e orientação prática, voltado para a capacitação de
profissionais na tomada de decisão em questões ambientais e na condução de
trabalhos envolvendo o segmento de carbono.
Sua concepção é única na temática, no tratamento dos temas e na capacitação em
atender as expectativas do setor quanto a formação de gestores e consultores.
O curso é composto de aulas teóricas, trabalhos práticos e visitas técnicas, sendo
ministrado em ao Paulo no campus da FIT – Faculdade Impacta de Tecnologia.. Rua
Luis Coelho 223, 8º andar – próximo a Av. Paulista.
Com 32 horas-aula distribuídas ao longo de quatro sábados, o curso aborda a
realidade de um dos mercados mais dinâmicos da atualidade e em fase de expansão
continuada, tanto no Brasil quanto no mundo.
Objetivos
* Atender à demanda existente para essa capacitação, tanto no nível de gestores
já atuantes no mercado, quanto na formação de gestores com conhecimento
adequado do assunto;
* Oferecer a oportunidade para a continuação de estudos em aperfeiçoamento e
capacitação profissional;

* Criar uma nova área de especialização e aperfeiçoamento na formação de
profissionais;
* Permitir uma linguagem de interdisciplinaridade entre áreas afins do mercado de
trabalho.
Público Alvo
* Executivos de Empresas e Profissionais que necessitem de especialização na
área ambiental e em especial em Mercado de Carbono;
* Funcionários de Organizações Governamentais e Não Governamentais que
atuem no setor ambiental;
* Profissionais de nível superior que procurem recolocação no mercado de
trabalho, no setor ambiental.
Instrutores
Stefan David – MBA em Gestão Ambiental - Proenco; CEAG – FGV Profissional com
larga experiência na comercialização e na condução de mais de 40 projetos de MDL
no Brasil;
Juliana Scalon – Gerente da MGM Internacional, com 7 anos de experiência em
Projetos de MDL, tendo atuado por 5 anos no Grupo Suez como Engenheira de Meio
Ambiente em Projetos de Aterros Industriais e Sanitários e Desenvolvimento de
Projetos de MDL.
programa
CONHEÇA MAIS, LIGUE GRÁTIS 0800 282 0704
Conheça nossos Cursos
- Auditor Ambiental - Curso Internacional - Registrado no EARA
programa
- MBA Internacional em Gestão Ambiental
programa
CONHEÇA MAIS, LIGUE GRÁTIS 0800 282 0704
Proenco Brasil - desde 1988 - www.proencobrasil.com.br
Conteúdo Programático
A programação será composta de 32 horas-aula de teoria e prática, a saber:
1º dia: Entendendo o Porque do Mercado de Carbono
- O Protocolo de Quioto;
- O Mecanismo de Desenvolvimento Limpo (MDL);
- Oportunidades de Mitigação;
- MDL e Aterros Sanitários
- O MDL e a Indústria de Cimento;
- A Teoria e a Prática;
- Custos de um Projeto.
2º dia: Inventário de Emissões e Sumidouros de GEE (Gases de Efeito Estufa),
Identificação de Oportunidades de Redução e Início da Estruturação de um Projeto
de Redução de GEE.
- Caracterização de um inventário e sua importância;
- Resultados de um inventário e identificação de oportunidades de redução;
- Estrutura geral de um DCP (Documento de Concepção de Projeto);
- Caracterização de adicionalidade;
- Ferramenta de adicionalidade (por barreiras ou econômica);
- Como estudar e apresentar a adicionalidade de um projeto;
- Capítulo do DCP que aborda adicionalidade com exemplos;
- Exercícios com estudos de caso;
3º dia: Entendendo a Linha de base de um projeto
- Exemplos de metodologias de linha de base, aplicabilidades e listagem das
existentes;

- Como e quando propor uma nova metodologia;
- Determinação do cenário de linha de base de um projeto;
- Justificativas do cenário de linha de base;
- Capítulo do DCP que aborda linha de base com exemplos;
- Exercícios.
4º dia: Entendendo o Plano de Monitoramento
- Determinação do plano de monitoramento de um projeto;
- Procedimentos de garantia e controle da qualidade da informação;
- Capítulo do DCP que aborda plano de monitoramento com exemplos;
- Exercícios;
- Relatórios de monitoramento;
- Auditoria de verificação.
- O Mercado de Carbono e o Mercado Voluntário;
- Projetos MDL no Mundo;
- O Brasil e o MDL;
- A Negociação dos Créditos;
- Perspectivas para o Mercado de Carbono;
- Informações Úteis.
CONHEÇA MAIS, LIGUE GRÁTIS 0800 282 0704
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AMBIENTE BRASIL

Degelo da Antártida se aproxima de nível crítico, diz estudo
Camada de gelo pode se peder caso haja um aumento mesmo que ligeiro nas
concentrações de gases estufa.
Governo vai monitorar impacto do aquecimento global sobre o Nordeste
A região do semi-árido será a mais atingida pelos impactos do aquecimento global,
segundo estudos do IPCC, levando à necessidade de um sistema capaz de alertar o
estado para que se adotem medidas que previnam os 28 milhões de habitantes da
região.
Japão compra direitos de emitir CO2 da Ucrânia
A venda está atrelada a seis projetos ambientais específicos na Ucrânia, alguns
ligados a energia renovável, informou o governo japonês em comunicado.
Corrente marinha pode ser causa de quebra de gelo na Antártida
Uma mudança de intensidade e direção nas correntes marinhas pode ser o segredo
para explicar o fenômeno, ao lado de alterações no formato das plataformas.
Prazo para acordo sobre Protocolo de Kyoto é curto, afirma ONU
O secretário-executivo da Convenção do Clima da ONU, Yvo de Boer, disse na terçafeira (17) que os países ainda não apresentaram propostas para o novo acordo, a ser
fechado em dezembro em Copenhague.
Crise abre espaço para pacto de energia limpa, diz agência internacional

O diretor-executivo AIE, Nobuo Tanaka, lembrou que a crise mundial provocou
queda de 70% nos preços do petróleo durante a segunda metade do ano passado e
obrigou a AIE a revisar para baixo sua previsão sobre a demanda petrolífera global.
Inpe faz projeções inéditas relacionando desmatamento e aquecimento
Modelos feitos por computador apontam avanço da savana. Estudo é o primeiro a
associar devastação e mudança climática na Amazônia.
Dados de desmatamento na internet
Inpe cria página de acesso público para sistema Degrad, que registrou 24.932 km²
de áreas degradadas em 2008 na Amazônia Brasileira.
Baleia jubarte é vista nas águas de Hong Kong
Essa é provavelmenete a primeira aparição dessa espécie nas águas da região.
Espécie de preá sobrevive sem variedade genética
Os preás da ilha catarinense vivem em uma área equivalente à de um campo de
futebol - menos de um hectare. Pelas teorias genéticas tradicionais, ela deveria estar
extinta há tempos.
Biólogos acompanham nascimento de tartarugas na Paraíba
Animais foram retirados para não confundir luzes da rua com o mar. Vândalos
destroem a proteção dos ninhos nas praias urbanas.
Mato Grosso extrapola 16 vezes o limite de poluição da OMS
Estudo da Fiocruz comprova os efeitos nocivos das queimadas à saúde dos
moradores da região ao mostrar que a poluição nos períodos críticos da queima
atinge níveis "muito mais elevados" que o observado em grandes regiões
metropolitanas do país.
Ibama incinera 110 quilômetros de rede de pesca ilegal no Pará
Material foi apreendido durante Operação Tucuxi, em Marabá. Também foram
apreendidas cerca 15 toneladas de peixe.
Linha de alta tensão afeta orientação natural do gado, dizem cientistas
Pesquisadores que afirmaram em 2008 que a maioria das vacas e dos veados tende
a alinhar seus corpos numa direção norte-sul constataram agora que as linhas de
força podem desorientar os animais.
Ilha que teria desaparecido no Rio não passava de um banco de areia, diz instituto
O desaparecimento da ilha foi divulgado pela imprensa na semana passada após a
comparação de duas imagens aéreas da Lagoa da Tijuca, uma de 2004 e a outra de
2008.
Comer muita carne vermelha eleva risco de problema de visão
Segundo pesquisa, comer carne mais de dez vezes por semana pode aumentar risco
de degeneração macular.
Versão 'brasileira' da toxoplasmose pode ser transmitida pelo sangue
Grupo observou parasita na corrente sanguínea de doentes crônicos. Resultado
mostra necessidade de cuidados envolvendo transfusões.
Água de Marte é salgada, dizem cientistas

Os cientistas achavam que a água existia no planeta apenas em forma de gelo ou
vapor, devido às condições de temperatura e pressão.
CTNBio discute liberação de arroz transgênico
Audiência pública terminou após quatro horas de discussão, com dez expositores
falando sobre prós e contras.
Encontrado fóssil de dinossauro com indício de plumas
Achado de cientistas chineses modificaria a teoria sobre a origem da plumagem
nesses animais pré-históricos.
População de insetos declina perto de Chernobyl
Pesquisa mostra que população de espécies estaria diminuindo em zona contaminada
por radiação.
ES investiga morte por suspeita de dengue hemorrágica
Esta é a 7ª morte que aguarda conclusão de exames para a confirmação do
diagnóstico de dengue hemorrágica.
Cuiabá tem 13 casos de dengue hemorrágica
Foram confirmados 76 registros da forma clássica da doença. Duas crianças
morreram, segundo Vigilância em Saúde e Ambiente.
STF adia para quinta a conclusão do julgamento da Raposa Serra do Sol
Sessão foi interrompida com o placar de 9 votos a 1 favorável aos índios. Marco
Aurélio Mello foi o único contra demarcação contínua.
Demarcação é 'coisa muito séria' para ser definida pela Funai, diz Gilmar Mendes
Presidente da Funai rebate e diz que instituição é séria. Julgamento da Raposa Serra
do Sol será retomado nesta quinta (19).
Acordo prevê 5 milhões de euros para neutralizar CFC de geladeiras
Parceria entre os governos brasileiro e alemão tem como objetivo contribuir para a
proteção da camada de ozônio e do sistema climático, acabando com a emissão de
gases que causam o efeito estufa contidos na espuma de geladeiras velhas.
Lula pede mudança na matriz energética dos EUA
O presidente disse que o Brasil tem desafiado os EUA, a União Europeia, empresários
e governos a construir "parcerias para que a gente possa apresentar ao mundo,
definitivamente, uma verdadeira mudança na matriz energética".
42% do desmate do mundo entre 2000 e 2005 ocorreu no Brasil
A FAO destaca que País terá dificuldade de frear desmatamento diante dos interesses
agrícolas e do etanol.
Cientista procura cogumelos luminosos na Amazônia
Uma espécie já foi encontrada por biólogo de Manaus (AM). Cogumelo emite luz
verde semelhante à dos vaga-lumes.
Biólogo mineiro identifica 7 novas espécies de abelhas
A descoberta foi publicada na mais conceituada revista de taxonomia do mundo, a
Zootaxa e faz parte do trabalho de doutorado do biólogo André Nemésio, da
Universidade Federal de Minas Gerais.

Homem é detido entre a Suíça e a Alemanha com 164 tarântulas
Além disso, o suíço carregava no carro 45 potes cheios de baratas, que eram usadas
para alimentar os animais.
Destino de urso polar depende do corte de emissões de CO2
População de ursos polares é estimada em torno de 20 a 25 mil animais que
dependem dos mares congelados.
FAO pede melhor gestão das florestas do mundo
As políticas energéticas e as relacionadas à mudança climática "levam ao aumento
do uso da madeira como fonte de energia, embora esta tendência possa ser afetada
pela recente crise econômica", destacaram especialistas das Nações Unidas.
Vergonha de falar em saneamento barra avanços, dizem ONGs
Falando no primeiro dia do Fórum Mundial da Água ativistas alertaram para os riscos
da defecação a céu aberto.
Stephanes vai defender novo critério para compensação de desmatamento
O ministro da Agricultura vai defender a manutenção de áreas de preservação
permanente como forma de compensação por desmatamento além da área
permitida, a chamada reserva legal.
Fórum Mundial da Água busca respostas para escassez
O fórum, aberto nesta segunda-feira (16), analisará os problemas da escassez de
água, o risco de conflito por enfrentamentos entre países por rios e lagos e a melhor
maneira de proporcionar água limpa a milhões de pessoas.
Campanha de vacinação contra a febre aftosa imunizou 97% dos animais em 2008
A campanha de 2009 contra a aftosa começou em fevereiro, com a vacinação em
rebanhos de 12 municípios da região da calha norte do Rio Amazonas.
Incidência de câncer é menor entre vegetarianos, diz estudo
Pesquisa britânica mostrou que risco da doença é menor entre não-carnívoros,
exceto no caso de tumores colorretais.
SUS pode oferecer remédios à base de plantas medicinais
Ministério da Saúde anuncia lista de plantas com interesse farmacêutico. Duas mil
espécies de plantas pantaneiras já foram identificadas.
Ministério vai reformular Centro de Documental Ambiental
Para possibilitar o amplo acesso do público às informações produzidas pelo órgão e
suas vinculadas, o acervo deverá chegar a 60 mil exemplares em 2010.
Rota da ISS pode mudar para evitar colisão com lixo espacial
Caso mudança seja realizada, ela será mínima e será feita antes da chegada do
ônibus espacial Discovery.
Galáxias colidem e dão origem a uma terceira
Imagem feita pela Nasa mostra a colisão de duas galáxias; efeito raro resultou na
criação da galáxia NGC 6240.
Pesquisadores registram tremor de terra em MG

Abalo sísmico atingiu 2.9 graus na escala Richter, segundo observatório. Desde o
começo do ano, foram registrados seis tremores no estado.
Cientistas identificam dinossauro carnívoro que viveu na América do Norte
O "Hesperonychus elizabethae" pesava dois quilos, media 50 centímetros de altura e
se parecia com uma versão em miniatura de seu parente bípede Velociraptor.
Temporão responsabiliza eleições pelo avanço da dengue
De acordo com o ministro da Saúde, "houve descontinuidade dos trabalhos de
prevenção após a eleição e cerca de 40% dos secretários de Saúde foram
substituídos".
Garis recebem treinamento contra a dengue em Belo Horizonte/MG
Trezentos trabalhadores participaram de palestra. Material descartável jogado na rua
é considerado problemático.
Índios ocupam sede da Funai em SC
Integrantes de 15 aldeias protestam contra dirigente da fundação. Grupo reclama da
falta de visitas às aldeias.
Mercado procura especialistas em mudanças climáticas, diz estudo
No Brasil, existe apenas um MBA sobre o tema, que abre agora turmas em quatro
estados.
Aquecimento deixará Nova Iorque vulnerável a tempestades, diz estudo
Cidade americana poderá sofrer danos por furacões e tempestades de inverno.
Mudanças climáticas serão medidas por torre de 300 metros de altura
Torre, que será instalada na Amazônia, fará a medição do fluxo de gases e das
condições meteorológicas.
'Maldivas neutralizará emissões de carbono'
Com uso de energias solar e dos ventos, presidente Mohamed Nasheed promete
neutralização em dez anos.
Obama fala em possível parceria energética com o Brasil
Segundo Obama, os dois países têm um potencial de trocar ideias e estruturas muito
grande.
Produção de biodiesel a partir de microalgas está sendo pesquisada pela Petrobras
As microalgas estudadas vivem nas águas salinizadas do litoral do Norte e na água
proveniente de produção de petróleo do Pólo Industrial de Guamaré.
Príncipe Charles volta a falar sobre fundo para proteger a Amazônia em visita ao
Pará
Segundo Paulo Barreto, do Imazon, no encontro com representantes de ONGs e de
entidades que atuam para preservar a floresta, o príncipe afirmou que seu principal
papel será viabilizar as doações para esse fundo, cujo dinheiro seria gerenciado por
entidades locais.
Agenda 21 poderá investir até R$ 5,7 milhões na Operação Arco Verde
O diretor de Desenvolvimento Rural Sustentável do MMA, Paulo Guilherme, afirmou
que a intenção da operação é complementar as ações de comando e controle que

têm provocado redução do desmatamento ilegal na Amazônia.
PM apreende 200 pássaros e detém duas pessoas em feira no Rio de Janeiro
Os pássaros apreendidos foram levados para a Fundação Rio Zoo e os cachorros
devolvidos depois que os donos assinaram um termo de compromisso na Delegacia
de Proteção ao Meio Ambiente.
Ribeirinhos fazem pesca sustentável de peixes ornamentais no AM
Coleta é realizada na reserva de Amanã, no norte do estado.
Greenpeace protesta em frente ao hotel de Lula, em Washington
manifestantes do grupo ambientalista pediam ao presidente Lula atenção à questão
climática e à Amazônia.
Combate a queimadas no Cerrado ganha parceria com Tocantins
O MMA vai dar apoio técnico e financeiro ao estado, que em contrapartida deverá
estabelecer metas de redução das emissões.
Estiagem reduz nível de rio em MT e prorroga proibição da pesca
Só pesca de subsistência está permitida no Rio Paraguai e seus afluentes. Dezenas
de barcos estão atracados no porto.
Lâmpadas fluorescentes são preocupação para o meio ambiente
Produto contém mercúrio, um metal pesado extremamente tóxico. Empresas em São
Paulo fazem a separação do mercúrio.
Bahia inicia programa Ação Madeira Legal
A idéia do projeto é que o setor da construção civil adquira e utilize nos
empreendimentos somente madeiras com origem legal, comprovada através do
Documento de Origem Florestal.
Secretaria do Ambiente do Rio promove exposição com objetos retirados de rio do
estado
Pneus, carcaças de carro, eletrodomésticos, móveis e outros objetos são amostras
da grande variedade de objetos descartáveis que são jogados diariamente nos rios,
canais e nas lagoas do estado.
Atingidos por barragens farão mobilizações contra modelo energético brasileiro
Os principais focos dos ativistas do movimento serão as usinas do Rio Madeira e os
projetos de expansão energética adotados pelo governo federal.
ONGs 'medem' sustentabilidade na web para atrair jovens
A ideia é conscientizar a juventude utilizando recursos lúdicos que esse público
procura na internet, falando na língua deles.
Estudo antecipa início da vida na Terra em 800 milhões de anos
Descoberta indica microorganismos capazes de produzir oxigênio por fotossíntese há
3,46 bilhões de anos.
Discovery é lançada ao espaço com sete astronautas
Vazamento de combustível impediu que ônibus espacial fosse lançado na quarta-feira
(11), depois de vários atrasos.

Dengue afeta 100 milhões de pessoas no mundo
A doença é um dos principais problemas de saúde pública em todo o mundo,
afetando cerca de 100 milhões de pessoas em mais de 100 países nas regiões
tropicais e subtropicais.
Índios prometem manifestações no julgamento da Raposa Serra do Sol
STF retoma julgamento sobre posse da área na próxima quarta-feira (18). Mais de 3
mil participarão de atos em Brasília, Boa Vista e na reserva.
Piores cenários sobre aquecimento global podem estar se concretizando, dizem
cientistas
Pesquisadores reunidos na Dinamarca alertam para mudanças climáticas abruptas e
irreversíveis.
Ciência enfrenta política em encontro sobre clima
Disputa em torno dos limites de temperatura entre cientistas e o primeiro-ministro
da Dinamarca acabou sintetizando a principal conclusão do Congresso em
Copenhague: cientistas precisam alertar governos de que o problema é mais sério do
que se imaginava.
Angra cria primeiro grande depósito de lixo nuclear
A Eletronuclear trocará os geradores de vapor, que serão levados a um depósito
inicial com capacidade para armazenar o equipamento por um período de 50 a 100
anos, no terreno da central nuclear.
Lobão critica dificuldade na obtenção de licenças para construção de hidrelétricas
Segundo o ministro de Minas de Energia, o país tem 77% de capacidade hídrica para
ser aproveitada. “Mas não nos deixam fazê-lo.”
Amazônia terá torre de 300 metros para monitorar aquecimento
Projeto realizado pelo Brasil e pela Alemanha prevê outras quatro construções e
custo de R$ 25 milhões.
Príncipe Charles promete apoio a populações tradicionais da Amazônia
Durante visita a Manaus (AM), o herdeiro do trono inglês se reuniu com um grupo de
representantes de povos da floresta e de populações indígenas do Amazonas, Acre e
Amapá.
Polícia encontra 550 tartarugas transportadas em mochila
Policiais não identificaram o dono da mochila em que estavam os animais; todas as
tartarugas estavam vivas.
ONG protesta contra uso de peles
Organização faz, neste sábado (14) em São Paulo, manifestação em solidariedade
aos bichos e à grande passeata alemã anual antipeles.
Pesquisadores tentam salvar o mais ameaçado dos micos-leões
Estudos tentam explicar por que macaco é tão 'exigente' ambientalmente. Cientistas
não sabem se ele sempre foi raro ou recuou diante do desmate.
Golfinhos aprendem a controlar anéis de bolhas em aquário dos Estados Unidos
Fêmeas são as mais ativas da espécie na prática da brincadeira. Animais são
ciumentos e não deixam companheiros mexer no 'brinquedo'.

Navio polar brasileiro faz escala nas Ilhas Canárias
O Navio será usado prioritariamente para coletas de dados oceanográficos na
Antártica, em apoio aos projetos científicos do Programa Antártico.
Labrador Tubby é campeão de reciclagem
Cachorro recolhe garrafas plásticas em suas caminhadas diárias no País de Gales.
Aumento da população e mudança climática ameaçam o abastecimento de água
Publicidade
As agências da ONU dizem também que serão necessários entre US$ 92,4 bilhões e
US$ 148 bilhões anuais em investimentos para construir e manter sistemas de
abastecimento de água, irrigação e serviços sanitários.
Remédio contra malária combate infecções virais vindas de animais
Droga funciona contra vírus geralmente transmitidos por morcegos. Descoberta foi
feita independentemente por franceses e americanos.
Repensar as células-tronco? A ciência já fez isso
Presidente Barack Obama liberou uso de verbas federais para estudos. Decisão,
revogando veto de Bush, deve acelerar as pesquisas.
Derramamento faz Austrália declara zona de catástrofe
Até 100 toneladas de nitrato de amônio caíram nas águas no estado de Queensland.
Cientistas questionam existência do mais jovem planeta já descoberto
Cientistas e investigadores espanhóis suspeitam que o HL Tau b não seja planeta
Paraná tem caso de dengue hemorrágica confirmado
Secretaria de Saúde também confirmou um caso clássico da doença; pacientes são
mulheres.
Boa Vista/RR tem aumento de 302% nos casos de dengue
O governo do Estado ainda não tem as estatísticas da dengue no bimestre, mas já
firmou parcerias com todas as prefeituras de Roraima para combater a proliferação
do mosquito Aedes aegypti.
Cidades apagarão luzes em protesto contra aquecimento dia 28
'Hora do Planeta' é uma ação do WWF contra a mudança climática que envolverá
milhares de pessoas.
Economista Stern defende alarmismo para estimular ação climática
Em um relatório de 2006, o economista alertou que a falta de ação climática poderia
causar problemas econômicos equivalentes aos da Grande Depressão na década de
1930.
Clima pode comprometer 85% da mata amazônica
Segundo estudo, até 2100, uma elevação entre 1C e 2C causaria uma 'retração' da
floresta de 20% a 40%, e os efeitos serão bem mais severos se as temperaturas
romperem esse patamar.
Crise pode cortar em 50% a emissão mundial de CO2
Segundo pesquisador, diminuição será ainda maior que os 35% ocorridos na Grande

Depressão de 1929.
Senador dos EUA quer aliança energética com a América Latina
Senador propõe destinar US$ 109 milhões para os primeiros projetos, que incluem
um mecanismo regional para debater temas energéticos e "evitar a manipulação
política do comércio do petróleo".
Relatório do Ibama revela redução dos índices de desmatamento no Amazonas
De acordo com o relatório, no ano passado, o Amazonas registrou 479 km² de
desmatamento contra 610 km² em 2007.
Macacas ensinam filhotes a passar 'fio dental', diz estudo
Cientistas no Japão notaram comportamento quando observavam mães limpando os
dentes.
Príncipe Charles diz que debate sobre recessão coloca ambiente em segundo plano
"Enquanto a economia mundial se direciona cada vez mais para uma recessão, fica
cada vez mais fácil perder a visão de um plano maior e cometer o pecado, como
dizemos em inglês, de não ver a floresta por ficar a olhar somente nas árvores",
disse o herdeiro do trono britânico.
Minc anuncia projeto que altera punição na lei ambiental
Projeto de Lei equipara o tráfico de animais silvestres ao tráfico de armas e drogas.
Conselho adia decisão sobre diminuição da reserva legal no Pará
Na Amazônia, fazendeiros têm que manter 80% da floresta intacta. Governo
estadual quer diminuir porcentagem em algumas áreas.
Habitação popular terá licenciamento simplificado
De acordo com o ministro, a proposta reduz para 30 dias o prazo para concessão do
licenciamento.
Conama aprova novas regras para o uso de madeira nativa
A norma estabelece procedimentos para que os órgãos ambientais realizem inspeção
técnica nas indústrias de base florestal, uniformiza os rendimentos da indústria em
todo o país e cria padrões de nomenclatura para as espécies e para os produtos
florestais.
Klabin para linha de papel reciclado e demite 118 em MG
A interrupção das operações na fábrica mineira faz parte de uma série de medidas de
redução da capacidade de produção de reciclados adotadas pela empresa.
Brasileiro consome o dobro do sódio indicado pela OMS
A pesquisa também concluiu que o consumo exagerado não depende da faixa de
renda das famílias analisadas e da região do país em que elas moram.
ISS é evacuada por risco de impacto com resíduos
Nasa informou que a aproximação foi detectada tarde demais para coordenar uma
manobra de evasão.
Bem mais velho
Análise publicada na Nature indica que o Homo erectus chegou à China pelo menos
200 mil anos antes do que se estimava.

Casos de dengue no Espírito Santo chegam a 10.372
Entre 22 de fevereiro e 1º de março, o Estado contabilizou 737 casos, segundo a
Secretaria de Estado da Saúde.
Médicos fazem curso para identificar casos de dengue em Rondônia
Nas primeiras 6 semanas do ano, foram registrados 1.305 casos no estado. Muitos
pacientes recebem diagnóstico errado e são liberados.
RS aumenta número de cidades em área de risco de febre amarela
Mudança é resultado da morte de bugios em dois municípios. Lista passa a ter 158
nomes.
Indígenas acusam Polícia Federal de agir com violência em ações nas suas
comunidades
As reclamações e relatos foram feitos durante a reunião da Comissão Nacional de
Política Indigenista, ligada ao Ministério da Justiça.
12 / 03 / 2009 Aquecimento global pode destruir 85% da Amazônia, aponta estudo
britânico
Com aumento de 4 graus, destruição seria irreversível, segundo pesquisa. Floresta
demora mais para responder ao aquecimento do que se pensava.
12 / 03 / 2009 Minc quer simplificar licenciamento de aqüicultura para pequenos
empreendedores
De acordo com o ministro, a medida levará ao aumento da produção de peixes, o
que resultará na maior oferta de emprego e de “peixe mais barato e saudável”.
10 / 03 / 2009 Campanha promove pintura de telhado para reduzir aquecimento
global
De acordo com estudo, a pintura de telhados e lajes superiores com cores claras
reduz a temperatura no interior das edificações em cerca de 6°C, pois o branco
reflete até 90% dos raios solares, enquanto a telha cerâmica comum absorve essa
mesma porcentagem de calor.
09 / 03 / 2009 Pesquisa da UnB descobre componente de perfume em planta do
cerrado
A substância linalol está presente no óleo essencial da planta e em cosméticos e
perfumes, serve para fixar a fragrância na pele.
12 / 03 / 2009 Ciclone faz navio derramar produto químico na Austrália
Fortes ondas tornam impossível, por enquanto, conter o derramamento de nitrato de
amônio.
12 / 03 / 2009 Não queremos ser lata de lixo de pneus do planeta, diz Minc
O ministro do Meio Ambiente, Carlos Minc, disse que o Brasil não dá conta sequer de
seus próprios pneus usados.
09 / 03 / 2009 Hortelã pode combater doenças causadas por falta de saneamento
De acordo com o professor, existem em farmácias remédios com o princípio ativo da
hortelã, mas as pessoas podem usar a folha fresca para se proteger das doenças

cusadas por esses germes.
12 / 03 / 2009 Secretário acha que Porto Velho não está preparada para impactos de
obras do Rio Madeira
Segundo Pedro Beber da Secretaria Extraordinária de Projetos Especiais, como não
houve planejamento nem recursos anteriores, as mudanças estruturais no município
só estão chegando junto com as obras das usinas.
12 / 03 / 2009 Energias renováveis terão capacidade para abastecer 40% da
demanda por eletricidade em 2050
Segundo pesquisadores, usinas eólicas e solares são capazes de atender demanda
maior do que se imaginava.
13 / 03 / 2009 Minc anuncia projeto que altera punição na lei ambiental
Projeto de Lei equipara o tráfico de animais silvestres ao tráfico de armas e drogas.
09 / 03 / 2009 Comissão Pastoral da Terra diz que Gilmar Mendes é parcial em
questões fundiárias
A nota também critica a recomendação do CNJ para que os tribunais dêem prioridade
s ações sobre conflitos agrários.
10 / 03 / 2009 Soneca pós-almoço aumenta risco de diabetes, diz estudo
Para pesquisa britânica, sesta atrapalha sono noturno e prejudica ação de insulina no
corpo.
11 / 03 / 2009 Empresa israelense quer transformar tráfego em fonte de energia
Para isso, geradores devem ficar embaixo das rodovias e trilhos. Equipamento
produz eletricidade com a pressão dos pneus dos veículos.
12 / 03 / 2009 Biólogos descobrem borboleta de bigode na Colômbia
O animal, que tem as partes ao redor da boca peludas, foi encontrado por uma
expedição em Serrania de los Yarigüíes, no noroeste da Colômbia.
12 / 03 / 2009 Acidificação dos mares pode causar extinção em massa, alertam
cientistas
Desde a Revolução Industrial mares estão 30% mais ácidos; há risco do
desaparecimento de conchas.
09 / 03 / 2009 Ações salvaram 3,3 mil km² de floresta nativa
Segundo ONG, operações como Boi Pirata são eficazes, mas insuficientes.
09 / 03 / 2009 Ministério da Saúde elabora lista de plantas medicinais que poderão
ser utilizadas pelo SUS
O objetivo da Relação Nacional de Plantas Medicinais de Interesse ao SUS (Renisus)
é orientar estudos que possam subsidiar a elaboração da relação de fitoterápicos
disponíveis para uso da população, com segurança e eficácia para o tratamento de
determinadas doenças.
10 / 03 / 2009 211 aves são apreendidas em rinha de canários no Paraná
Cinco pessoas foram responsabilizadas por maus-tratos. Após avaliação, animais
serão soltos na natureza ou levados a viveiros.
10 / 03 / 2009 Governo do Mato Grosso promete aprovar o ZEE até julho

A informação foi dada pelo secretário de Planejamento do estado, Yenes de
Magalhães, durante seminário da Operação Arco Verde que reúne, em Cuiabá,
representantes de 13 ministérios e 19 municípios que figuram na lista dos 36
maiores desmatadores da Amazônia.
10 / 03 / 2009 Governo estuda uso de energia solar em chuveiros de casas do novo
programa habitacional
De acordo com a coordenadora da área de energia e meio ambiente da Secretaria de
Mudanças Climáticas do MMA, Vânia de Araújo Soares, o número de moradias que
terão aquecimento solar vai depender de uma avaliação da distribuição regional das
construções.
11 / 03 / 2009 Estudo liga aumento de calor a dor de cabeça
Pesquisador afirma que as pessoas que sofrem de enxaqueca devem ir ao médico
para identificar o que pode provocar os seus sintomas.
12 / 03 / 2009 EXCLUSIVO: Sítio de caçadores é desativado em Niterói (RJ)
Depois de uma vistoria na região onde foi localizada uma carvoaria irregular na
semana passada, o grupo encontrou o sítio.
12 / 03 / 2009 Estudo explica porque macacas cedem a chilique de filhotes
Segundo cientistas, macacas adotam o comportamento quando há estranhos
irritados por perto.
12 / 03 / 2009 Príncipe Charles veio ao Congresso tratar de questões ambientais, diz
Sarney
De acordo com a assessoria de imprensa da família real, o objetivo da viagem do
herdeiro da coroa britânica é promover a discussão sobre a preservação da floresta
amazônica.
09 / 03 / 2009 Governo de Rondônia nega autorização ambiental para Usina de Jirau
O governo de Rondônia informou que determinou a suspensão da autorização
ambiental porque a construção da usina irá provocar a inundação de uma área de
conservação ambiental.
09 / 03 / 2009 Cientistas identificam sete novas espécies de coral
Novas
espécies
foram
encontradas
no
Monumento
Nacional
Marinho
Papahānaumokuākea, nos Estados Unidos, a maior área marinha protegida do
mundo.
10 / 03 / 2009 EXCLUSIVO: Especialistas apresentam ações para exploração do
Aquífero Guarani
O parecer dos especialistas destaca as potencialidades e condições de uso dos
recursos, assim como propõe diretrizes para a sua utilização sustentável.
10 / 03 / 2009 Disney faz planos para cortar emissões de carbono
Parques e escritórios pertencentes ao conglomerado Walt Disney devem ter boa
parte de suas 300.000 t de lixo recicladas.
10 / 03 / 2009 Exercício físico é melhor antídoto contra lombalgia, dizem
especialistas
Lombalgias respondem pela segunda maior causa de dor no mundo, perdendo
somente para as dores de cabeça, segundo a OMS.

11 / 03 / 2009 Cientistas preveem aumento do nível do mar maior do que o
esperado
Pesquisadores afirmam que projeções anteriores não incluíam mudanças em calotas
polares.
11 / 03 / 2009 Tecnologia limpa gera receita recorde em 2008; perspectiva é boa
O relatório Clean Edge afirmou que as receitas globais das três principais tecnologias
limpas subiram para 115,9 bilhões de dólares em 2008, ante lucro anterior de 75,8
bilhões.
11 / 03 / 2009 'Empregos verdes' podem conter o desemprego global, diz ONU
A FAO disse que investimentos na restauração de florestas degradadas podem gerar
cerca de 10 mi de empregos.
11 / 03 / 2009 Elefantes usam truque para tomar água limpa no deserto
Os elefantes usam suas trombas para tocar a água levemente. Assim, os animais
conseguem sugar somente a água fresca e limpa que está por cima.
11 / 03 / 2009 DNA indica que sapos venenosos amazônicos têm origem nos Andes
Pesquisadores fizeram árvore genealógica de anfíbios. São conhecidas 353 espécies
desse tipo de sapo.
11 / 03 / 2009 MMA reúne especialistas dos países ricos em biodiversidade
Encontro, nesta quarta-feira (11), vai reunir Brasil, África do Sul, Bolívia, China,
Colômbia, Costa Rica, Equador, Filipinas, Índia, Indonésia, Madagascar, Malásia,
México, Peru, Quênia, República Democrática do Congo e Venezuela.
11 / 03 / 2009 Ministério Público deve entrar com nova ação na Justiça contra a
Usina de Jirau
Por causa de uma mudança no local de construção da usina, anunciada após o leilão,
o Ibama está reavaliando os impactos ambientais da obra.
11 / 03 / 2009 EXCLUSIVO: Simulador virtual desperta consciência ambiental em
agricultores do Rio de Janeiro
Os efeitos da ação humana e da degradação dos recursos naturais poderá ser
visualizado em um cenário criado virtualmente.
12 / 03 / 2009 EXCLUSIVO: Regiões pobres recebem ações com objetivo de
promover o desenvolvimento de forma sustentável no Paraná
As principais medidas foram apresentadas em São Paulo, durante reunião dos
comitês de articulação do programa nos estados.
12 / 03 / 2009 Polícia Federal prende 72 por tráfico internacional de animais
Quadrilha atua em 9 Estados e pelo menos 3 países da Europa e chegava a negociar
até 500 mil animais por ano.
13 / 03 / 2009 EXCLUSIVO: Bahia apresenta os resultados do Programa Monitora,
voltado à qualidade da água dos rios
As informações levantadas permitem a aplicação de políticas públicas de controle de
poluição, recuperação de áreas degradadas e gestão de recursos hídricos.
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Edição 3724.Notícias de C&T.Serviço da SBPC
1. Reitor da Universidade Nacional do Peru quer incrementar parcerias na tríplice
fronteira
2. Agroecologia busca resgate da agricultura tradicional
3. Aterro sanitário provoca impactos ambientais em rios do Amazonas
4. SBPC Mirim muda rotina das crianças de Tabatinga (AM)
5. Sessão de pôsteres em Tabatinga revela estudos importantes para a região
amazônica
6. Ministro Sergio Rezende destaca avanços na integração com estados em ações de
C&T
7. Comissão de Educação da Câmara discute os temas prioritários do MEC
8. Ensino médio melhora em SP; fundamental fica estagnado
9. "Pai" do Idesp critica forma de divulgar dado
10. Ministro Carlos Minc debate na Coppe o Plano Nacional sobre Mudança do Clima
11. Cerrado será incluído no Inventário Nacional de Floresta
12. Embrapa manifesta-se contra o plantio de arroz transgênico
13. Sojicultor gaúcho vai à Justiça contra a Monsanto
14. Marco Aurélio Mello pede fim da reserva Raposa Serra do Sol
15. Engenheiro segue ''rio voador''
16. Instituto Nacional de Tecnologia é apontado como destaque em transferência
tecnológica
17. Além do limite
18. Ferramentas da supercana
19. Novo dino chinês recua origem das penas
20. Korbinian Brodmann.100 anos de citoarquitetura no córtex cerebral, artigo de
Marco Aurélio M. Freire
21. A grande contribuição de Darwin para a ciência
22. Universidade do Vale do Itajaí comemora 20 anos
23. Lançamento de selo pelos Correios em Porto Alegre homenageia Instituto de
Geociências (UFRGS) na pesquisa sobre geleiras
24. Instituto Mamirauá realiza seminário de avaliação do Pibic Jr.
25. “Ciência Hoje”: Desafios éticos das nanotecnologias
26. “Ciência Hoje On-line”: Alternativa subterrânea
27. Unesp realiza atividades para popularizar astronomia
28. Mast abre suas portas neste fim de semana
29. Universidade Federal do Rio Grande do Norte oferece mestrado em Direito
Edição 3723.Notícias de C&T.Serviço da SBPC
1. 1. Amazônia: desenvolvimento sustentável baseado em CT&I
2. 2. Reunião Regional de Tabatinga tem mais de dois mil inscritos
3. 3. Presidente da SBPC visita escolas em Tabatinga
4. 4. Amazônia e ciência, editorial de “A Crítica”
5. 5. Leopoldo De Meis recebe Prêmio Conrado Wessel
6. 6. MCT cria comitê de busca para subsidiar escolha do novo diretor do Ibict
7. 7. Senadora Ideli Salvatti é eleita presidente da Comissão Mista sobre Mudanças
Climáticas
8. 8. Ministério do Meio Ambiente vai incentivar geração de energia eólica
9. 9. Crise reduz emissão de CO2 industrial no país
10. 10. Inventário sobre emissão de gases será concluído este ano
11. 11. Mato Grosso extrapola 16 vezes o limite de poluição da OMS
12. 12. Protocolo de Montreal ajudou o de Kyoto

13. 13. Ícones da natureza em perigo
14. 14. Espécie sobrevive sem variedade genética
15. 15. Dados de desmatamento na internet
16. 16. Despertar estressante
17. 17. Da ideia ao produto, da academia para o mercado, texto de Oswaldo
Massambani e J. Ricardo G. Mendonça
18. 18. O Inmetro e o Desenvolvimento Nacional, artigo de Wanderley de Souza
19. 19. Lula planeja instituto de combate à pobreza na África para 2011
20. 20. Formado no exterior, aluno não consegue validar diploma
21. 21. Escolas públicas do Rio têm 25 mil analfabetos funcionais
22. 22. Governo de SP recolherá livro didático que traz dois Paraguais
23. 23. Aprendizado com qualidade, artigo de Maria Helena Guimarães de Castro
24. 24. FAP do Rio Grande do Norte lançam edital de apoio à difusão e popularização
da C&T
25. 25. Espírito Santo incentiva atividades para ensino de Astronomia e Ciências
26. 26. SP sedia Seminário Crise Econômica Mundial: Impactos na América Latina
27. 27. “Ciência Hoje”: Menstruação.outra perspectiva é possível
28. 28. “Ciência Hoje On-line”: Pacientes internautas
29. 29. Inovação é tema de curso na Paraíba
Edição 3722.Notícias de C&T.Serviço da SBPC
1. Logística: um desafio para a realização da Reunião Regional da SBPC em
Tabatinga
2. Academia Brasileira de Ciências (ABC) aguarda decisão sobre nova sede
3. Comissão de C&T do Senado ouve ministro Sergio Rezende nesta quarta-feira
4. Sistema de Informações reunirá indicadores para Fundações de Amparo à
Pesquisa
5. Prazo para pedir subvenção econômica vai até final do mês
6. Savana aumenta 170% até 2100 na Amazônia, diz Inpe
7. Alcântara: Um programa bloqueado, artigo de Roberto Amaral
8. EUA e Brasil alinhados no quesito “importância dos biocombustíveis”
9. A comunicação como grande área do conhecimento, artigo de José Marques de
Melo
10. Adiado prazo para envio do Plano Institucional de Formação de Quadros
Docentes
11. Professores de instituições baianas terão bolsas para fazer doutorado fora do
estado
12. Amazonas avalia programas da Fapeam e CNPq
13. Para brasileiros, desvalorização do professor é principal problema da educação
14. Livro da rede estadual tem dois Paraguais
15. Mundo aquecido, resenha de José Augusto Pádua
16. Sumiço de ilha de 20 mil metros quadrados intriga biólogo e governo do Rio
17. Memórias e valores inspirados na mata ciliar, artigo de Carlos R. Spehar
18. O último navio negreiro
19. Velocirraptor em miniatura
20. Dino marinho tinha a mordida mais potente
21. Cérebro envelhece aos 27 anos
22. Psicoterapia para vítimas de violência
23. “Ciência Hoje On-line”: Degelo do Ártico pode ocorrer até 2100
24. 31ª Olimpíada Brasileira de Matemática
25. V Olimpíada Brasileira de Biologia recebe inscrições
26. Palestras em Santa Catarina divulgam Astronomia para a comunidade
27. Facepe recebe inscrições para bolsas de iniciação científica

28. 2º Simpósio Latinoamericano sobre Métodos Físicos e Químicos em Arqueología,
Arte e Conservação do Patrimônio Cultural
29. Bahia vai sediar congresso internacional de Software Livre
Edição 3721.Notícias de C&T.Serviço da SBPC
1. Reunião da SBPC no interior do Amazonas começa nesta terça-feira
2. Cientistas pressionam por reposição do orçamento
3. MEC garante que orçamento será 100% executado
4. Em muitas escolas, aulas são só ficção
5. Secretária de Educação do Tocantins é reeleita presidente do Consed
6. Capes divulga resultado sobre novos cursos de pós
7. Fernando Costa vence consulta para reitor da Unicamp com 60,97% dos votos
8. Macaé terá novo campus da UFRJ
9. MCT celebra 24 anos com palestras sobre “A Construção do Conhecimento
Científico-Tecnológico”
10. Ministro Sergio Rezende apresenta Prime e destaca institutos científicos no Rio
Grande do Norte
11. A crise é a hora de taxar o petróleo e salvar o clima
12. Passo acelerado
13. Ecologia econômica
14. Supremo julgará proteção às cavernas
15. Câmara promove chat com relator da medida provisória das terras da Amazônia
16. O IDH e o chuchu, artigo de Marina Silva
17. Arte engajada
18. Honra ao Atlético: nome de abelha
19. Superobservatório "migra" para os EUA
20. Carbono no coração da galáxia
21. Energias em alta
22. Robôs apaixonados, artigo de Marcelo Gleiser
23. Fraudes e fraudes, artigo de Marcelo Leite
24. Experimento desliga área cerebral e faz rato perder o medo de gato
25. Biblioteca Mário de Andrade deve reabrir no 2º semestre deste ano
26. “Ciência Hoje On-line”: As primeiras eleitoras do Brasil
27. Incubadora da Coppe seleciona negócios inovadores e repassa investimento de
R$ 14,4 milhões a fundo perdido
28. Instituto Oswaldo Cruz recebe inscrições para doutorado em Biologia Parasitária
29. Universidade Federal do Pampa abre concurso para professor
Edição 3720.Notícias de C&T.Serviço da SBPC
1. Reunião Regional da SBPC: “Barco da Ciência” parte neste sábado para Tabatinga
2. Brasil e Alemanha estreitam relações na área ambiental
3. Conselho Científico Consultivo sobre Cooperação Internacional do MCT reúne-se
nesta segunda-feira
4. Consecti e Confap realizam fórum conjunto
5. João Carlos de Souza Maia assume a FAP de Mato Grosso
6. FAP do Rio Grande do Sul tem novo diretor presidente
7. Faperj: R$ 21,5 milhões para a infraestrutura de instituições de pesquisa
fluminenses
8. Congresso tem papel importante na diversificação da matriz energética brasileira,
diz senador
9. Soluções a conta-gotas
10. Demanda por água vai se agravar
11. Ciência enfrenta política em encontro sobre clima

12. Cinzenta previsão
13. O boi e a ovelha, ora, quem diria..., artigo de Washington Novaes
14. Cnen emite licença parcial para construção de Angra 3
15. Angra cria primeiro grande depósito de lixo nuclear
16. Lixo desgovernado causa sufoco no espaço
17. Prêmio Latinoamericano de Popularização da Ciência e Tecnologia recebe
inscrições
18. Pax Transgênica, artigo de Rafael Cruz e Sérgio Leitão
19. Caminho das Índias, artigo de Luciano Rezende Moreira
20. Número de inscritos nos treinamentos do Portal de Periódicos da Capes dobra em
2008
21. Inclusão muda perfil de curso da USP
22. Fapesb lança edital com RS 500 mil para melhoria do ensino nas escolas públicas
23. Roche paga US$ 46,8 bilhões para ter 100% da Genentech
24. SUS terá tratamento integral de câncer
25. “Ciência Hoje”: Rabiscando a eletrônica com o grafeno
26. “Ciência Hoje On-line”: As muitas faces e facetas de Darwin
27. Bahia: Cortejo em homenagem a Darwin é este sábado
28. Mast lança nova oficina de ciências: ‘a ASTROmania’
29. Tome Ciência, neste fim de semana: Alternativas energéticas em combustão
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Equipes técnicas do governo federal procuram reforços na área de geotecnologia
Oportunidades de Trabalho
Novo site mostra dados sobre a degradação florestal na Amazônia brasileira
Imagens de Satélite e Sensoriamento Remoto
Assembleia Legislativa do Mato Grossso aprova aposentadoria para topógrafos
Agrimensura, Cartografia e Cadastro
Nova publicação da Esri ensina como usar análise geográfica na área de saúde
pública
Geoprocessamento e GIS
Tecnologia PPP: um posicionamento absoluto e preciso com receptores GNSS
GNSS (GPS, Galileo, Glonass e Compass)
Agência geoespacial dos EUA certifica as imagens do satélite TerraSAR-X
Imagens de Satélite e Sensoriamento Remoto
Curso integrado de Grass e Quantum GIS acontece na Universidade de Évora
Portugal
Threetek oferece curso sobre conceitos de cartografia básica
Geoprocessamento e GIS
Fragmento de foguete para lançamento de satélites GPS ameaça a estação espacial
GNSS (GPS, Galileo, Glonass e Compass)
Yahoo lança ferramenta para compartilhamento de localização no Facebook

GeoWeb, GIS Móvel e Web Mapping
Estudo sobre indicadores ambientais e gestão urbana está disponível na internet
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