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CONCURSOS

Museu Goeldi seleciona diretor
Estão abertas as inscrições para o cargo de diretor do Museu Paraense Emílio Goeldi, em Belém, vinculado ao Ministério da 
Ciência e Tecnologia (MCT). O prazo para o envio de proposta termina no dia 20 de maio.
Os candidatos devem enviar curriculum vitae, incluindo produção científica, e texto de até cinco páginas que descreva sua 
visão de futuro para o Museu Goeldi e a aderência do seu projeto de gestão com o plano diretor da instituição. 
Além da avaliação dos documentos, a seleção inclui apresentação pública do plano de gestão para a instituição e entrevista 
com o comitê  de  especialistas  nomeado pelo  ministro  Sergio  Rezende,  em local,  data  e  hora  a  serem previamente 
anunciados. 
Podem se  candidatar  pesquisadores  ou  tecnologistas  brasileiros,  ou  naturalizados,  que  atendam requisitos  como ter 
experiência administrativa, capacidade de tratar problemas políticos relacionados com o museu e capacidade de gestão, 
envolvendo atividades internas e externas de relacionamento com órgãos de financiamento e de governo.
Os documentos para candidatura devem ser enviados para Elói de Souza Garcia na Fundação Oswaldo Cruz/IOC, Pavilhão 
26 - 2º andar, na Avenida Brasil, CEP 21045-900, Rio de Janeiro (RJ), ou via eletrônica pelo e-mail egarcia@fiocruz.br . 
A  seleção,  que  dará  origem  a  uma  lista  tríplice,  é  realizada  por  comitês  de  busca  que  procuram  identificar,  nas 
comunidades  científica,  tecnológica  e  empresarial,  nomes  que  se  identifiquem com as  diretrizes  técnicas  e  político-
administrativas do museu. 
Ocomitê de seleção é presidido por Elói de Souza Garcia, da Fundação Oswaldo Cruz, e tem como membros Roberto 
Dall’Agnol,  da  Universidade  Federal  do  Pará,  Ana  Rita  Pereira  Alves,  do  Instituto  de  Desenvolvimento  Sustentável 
Mamirauá, Peter Mann de Toledo, do Instituto de Desenvolvimento Econômico, Social e Ambiental do Pará, e Marta Silvia 
Maria Mantovani, da Universidade de São Paulo.
Fonte:Agência FAPESP

Vaga para geólogo no Rio de Janeiro 
Empresa multinacional  espanhola  procura,  para trabalhar  no Rio  de Janeiro  (Botafogo),  um geólogo com no mínimo 
experiência prévia relevante na área de petróleo e inglês fluente. 
Atividades:
- Será responsável junto ao Geofísico  pela elaboração de modelos estáticos de reservatório  integrando a informação 
estrutural  dos  poços  e  dados  regionais.
- Elaboração de um modelo de interpretação petrofísica dos poços definindo os parâmetros a serem utilizados e realizando 
a  posterior  interpretação.
- Participar de tarefas de "Project Management" ajudando na elaboração de cronograma, arquivo de informação técnica e 
realização  de  informes  trmestrais  do  seguimento  do  projeto.
-  Interação  com engenheiros  de  produção  no  intuito  de  assisti-los  mediante  a  obtenção  e análise  de  dados  com a 
finalidade de realizar modelos dinâmicos de reservatório.
Conhecimentos técnicos:
-  Modelagem  geológica,  interpretação  sistêmica,  estudo  de  poços.
-  Geologia  geral,  geologia  estrutural,  sedimentologia,  petrofísica.
-  Desejável  experiência  prévia  em  operações  geológicas  e  estar  familiarizado  com  a  interpretação  de  dados.
-  Valorizado  experiência  prévia  com manejo de base de  dados,  software  de interpretação  Petrel,  Geoframe e Petrel 
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Schlumberger, SIG (ArcMap), Corel.
Maiores Informações:
Mariana Lobato - Consultora de Recrutamento - mlobato@swift-technical.com

IAG/USP abre vagas para três professores
O Instituto de Astronomia, Geofísica e Ciências Atmosféricas - IAG - da Universidade de São Paulo está com três vagas em 
aberto, duas para o Departamento de Geofísica e uma para o Departamento de Ciências Atmosféricas.
01  Professor  Titular,  referência  MS-6,  em  RDIDP  (dedicação  exclusiva),  junto  ao  Departamento  de  Geofísica.
Inscrições  abertas  pelo  prazo  de  180  dias,  a  partir  da  publicação.  Diário  Oficial  de  20/12/2008.
Edital 041/2008
01 Professor Titular, referência MS-6, em RDIDP (dedicação exclusiva), junto ao Departamento de Ciências Atmosféricas.
Inscrições  abertas  pelo  prazo  de  180  dias,  no  período  de  06/04  a  02/10/2009.  Diário  Oficial  de  31/03/2009.
Edital 009/2009
01 Professor Doutor, referência MS-3, em RDIDP (dedicação exclusiva), junto ao Departamento de Geofísica, área de 
conhecimento “Geofísica-Sismologia”.
Inscrições abertas pelo prazo de 60 dias, no período de 05/06 a 03/08/2009. Diário Oficial de 04.06.2009.
Edital 010/2009
Veja aqui a relação completa de vagas abertas para a Universidade de São Paulo.
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Ban anuncia visita à China para debater efeito estufa Segundo o Secretário-Geral da ONU, o mundo precisa de metas mais 
imediatas para combater o efeito estufa.

Mapa para a adaptação Cientistas e tomadores de decisão se reuniram na sede da Fapesp, nesta segunda-feira (20), para 
traçar mapa das vulnerabilidades da Grande São Paulo às mudanças climáticas. Objetivo é orientar políticas públicas de 
adaptação.

Distorções  ambientais Gilberto  Câmara,  diretor do  Inpe,  diz  que dado  do G8 de  que o desmatamento nas  florestas 
brasileiras responderia por 20% das emissões anuais de CO2 “deve estar equivocado”.

Itaipu: Brasil ainda não concluiu proposta que apresentará ao Paraguai, diz Lula O presidente paraguaio pede a revisão do 
tratado assinado à época da construção da usina e que determina que cada país tem direito a 50% da energia produzida. 

Justiça impõe exigências para fazenda no PA voltar a vender carne Entre as exigências à Agropecuária Santa Bárbara 
Xinguara,  estão a de conseguir  as licenças ambientais  das propriedades em dois  anos e a de regularizar  a situação 
fundiária delas em três anos.

Filhote de baleia encalha e morre em praia do ES Segundo a Secretaria do Meio Ambiente de Vila Velha, o animal chegou 
vivo à praia e se debatia muito na areia, mas morreu pouco depois.

Zoo de Goiânia investiga morte de animais Parque foi interditado e animais passarão por exames. Caso mais recente foi 
registrado no fim de semana.

Tartaruga George, de Galápagos, pode finalmente virar pai Foram encontrados cinco ovos em um ninho formado por uma 
das fêmeas que compartilham o espaço com a tartaruga gigante de 90 anos.

Porto Alegre/RS tem mais casas com animais de estimação, diz pesquisa Estudo mostra que 56% das casas da capital 
gaúcha têm animais. Levantamento foi feito em oito cidades.

IBGE e MMA lançam ZEE da Bacia do São Francisco O estudo faz um levantamento dos principais processos responsáveis 
pela  transformação  do  território  da  bacia  do  São  Francisco.  Lançamento  acontece  nesta  quarta-feira  (22).

Anunciados  finalistas  das  Sete  Novas  Maravilhas  da  Natureza O  Brasil  conta  com dois  participantes.  Divide  com a 
Argentina a nomeação das Cataratas do Iguaçu e com Venezuela, Suriname, Peru, Guiana, Guiana Francesa, Equador, 
Colômbia e Bolívia a indicação da Amazônia.

Poluição afeta inteligência humana desde útero materno O estudo realizado durante cinco anos com 249 crianças que 
viviam nos bairros de Harlem e Bronx, em Nova York, mostra que os hidrocarbonetos aromáticos policíclicos diminuem o 
coeficiente intelectual das crianças desde a gestação.

Agricultura aprova zoneamento da soja no Rio Grande do Sul O zoneamento é um trabalho de identificação das áreas e 
períodos de plantio mais apropriados para minimizar riscos climáticos. 

Plantação de seringueiras cresce 67% em dez anos em São Paulo A heveicultura foi a única das culturas tradicionais a 
resistir  ao avanço dos canaviais,  que registraram aumento de 81% na área plantada no período.  Milho,  soja e café 
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seguiram tendência inversa e perderam terreno.

Pesquisador da USP cria célula solar com 80% de eficiência O pesquisador Sérgio Hiroshi Toma construiu sua célula solar 
átomo por átomo, demonstrando uma das principais técnicas da nanotecnologia, que é a chamada fabricação "de baixo 
para cima".

Imagens em infravermelho confirmam impacto em Júpiter Nuvem brilhante que aparece nessa faixa de luz representa 
destroços do impacto flutuando na atmosfera.

Maior eclipse solar do século só pode ser visto na Ásia Este poderá ser o eclipse mais visto da história. Faixa com ocultação 
passa pela Índia e pela China.

Anomalia na força da gravidade será testada durante maior eclipse do século Geofísicos da Academia Chinesa de Ciências 
muniram-se dos mais precisos instrumentos já feitos e os distribuíram ao longo de seis cidades do sudeste da China, com 
o objetivo de testar a hipótese da ocorrência de flutuações anômalas na gravidade da Terra.

Plano atual não levará Nasa a Marte, diz novo diretor A Nasa espera concluir a construção da Estação Espacial de 100 
bilhões de dólares e aposentar a sua frota de ônibus espaciais no ano que vem.

Temporão veda uso de tudo o que contenha amianto nas dependências do Ministério da Saúde A inalação do produto é 
considerada extremamente nociva à saúde e pode causar várias doenças pulmonares.

Austrália inicia testes de vacina de gripe suína em humanos O teste consistirá em aplicar nos participantes duas injeções 
da vacina, num intervalo de três semanas.

Gripe suína já matou mais de 700 pessoas no mundo, diz OMS Cifra anterior, divulgada pela organização no último dia 6, 
era de 429 mortes relacionadas à pandemia da doença.

Panfletos e postos volantes orientam população sobre nova gripe Movimento aumentou em hospitais e postos de saúde do 
Sul e Sudeste. Situação é mais preocupante no Rio Grande do Sul, que teve 11 mortes.

Paraná e São Paulo confirmam mortes por gripe suína; total no Brasil sobe para 22 Segundo último balanço divulgado pelo 
Ministério da Saúde, na última quarta-feira (15), o Brasil tem 1.175 casos confirmados de gripe desde o dia 8 de maio.

Escolas indígenas serão reabertas em Roraima Os colégios foram fechados porque estão no estado do Amazonas, como foi 
detectado no último censo escolar. No entanto, um decreto presidencial permitiu que elas sejam reabertas.

Quilombo São Judas Tadeu tem terras reconhecidas pelo Incra Comunidade São Judas Tadeu fica situada no município de 
Bujarum, no Pará.

Incra e AGU pedem ao Supremo manutenção do decreto que garante terras aos quilombolas Segundo o movimento 
quilombola, existem cerca de 5 mil comunidades no país, mas até hoje cerca de 80 conseguiram o título de propriedade – 
que é coletivo, expedido em nome da comunidade – com base no Decreto nº 4887.

Na Índia,  Hillary  Clinton  se  demonstra  otimista  quanto  à  acordo  sobre  clima Washington  quer  chegar  a  um acordo 
internacional na conferência da ONU sobre aquecimento global, em dezembro em Copenhague, mas tanto Índia, como a 
China, se recusam a se comprometer com a imposição de metas para suas reduções de emissões de carbono.

Mudança climática torna os peixes cada vez menores Diferentes espécies de peixes perderam em média 50% de sua 
massa corporal no transcurso de 20 a 30 anos e que a massa total dos peixes atuais nas águas europeias caiu 60%.

Lobão: Petrobras terá posição privilegiada no pré-sal A região do pré-sal, uma faixa que se estende do Espírito Santo a 
Santa Catarina e que pode conter bilhões de barris de petróleo, foi descoberta em 2007 e deverá ficar sob um regime de 
partilha, que irá conviver com o sistema atual de concessão.

Brasil e Paraguai terão nova rodada de negociações sobre Itaipu A revisão do contrato entre os dois países vem sendo 
reivindicada pelo Paraguai há anos e foi uma das principais bandeiras de campanha de Fernando Lugo, eleito em 2008.

Lobão se reúne com autoridades americanas para tratar de cooperação na área energética O ministro de Minas e Energia 
terá um encontro com o senador Richard Lugar, especialista em temas de energia, para conversar sobre a cooperação 
energética bilateral.

Ministério  Público  pede ao STF suspensão das obras de hidrelétrica em Minas Gerais No entender do MP mineiro,  “o 
empreendimento possui enorme potencial degradador/poluidor e acarreta risco de grave lesão ao patrimônio ambiental 
brasileiro”.

Economia ecológica Especialistas de instituições de ensino e pesquisa da Amazônia apontam necessidade de o sistema 
econômico mundial se submeter às leis da natureza.
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Brasileiros são detidos na Bolívia por desmatamento A lei boliviana prevê pena de três meses a dois anos de prisão para o 
crime ambiental.

Animais do Zoológico de Brasília ganham tratamento especial Música clássica é usada para acalmar o elefante, que veio de 
um circo. Rinoceronte recebe massagens com escova duas vezes ao dia.

Aranha gigante da Amazônia vira 'pop star' em exposição no AM Caranguejeira tem 20 cm de diâmetro, mas pode chegar 
a 30 cm.

Ministério da Pesca vai ampliar maior projeto de maricultura no país O Projeto Pomar, desenvolvido há 10 anos no sul do 
estado do Rio e no norte de São Paulo, espera apenas o início da construção da Usina Angra III para instalar as duas 
primeiras fazendas demonstrativas que aumentarão a produção de vieiras e de bijupirás.

Programa Água Doce inaugura mais uma unidade em Alagoas O principal objetivo do Água Doce é garantir água potável a 
comunidades rurais difusas do semiárido, por meio de sistemas de dessalinização.

Criar reserva particular ficará mais rápido Sistema que reduz tempo de criação de reservas ecológicas privadas de três 
meses para 30 dias deve estar disponível a partir de agosto.

Bombeiros alertam para o risco de queimadas durante a seca Parque Nacional das Emas é região de risco em Goiás. 
Estiagem começa a tomar conta da região Centro-Oeste do país.

Fornecedora diz que só enviou plástico a empresa de brasileiro Brasileiro acusado pelo Ibama diz que suas empresas 
faliram e que ele trabalha agora como faxineiro.

Brasil se prepara para devolver lixo inglês e multa empresas Cerca de 1.600 toneladas de dejetos, incluindo fraldas sujas e 
camisinhas chegaram a portos brasileiros. Governo aplicou multas no valor de cerca de 800 mil reais a três empresas 
brasileiras. 

Avanços  da  nanotecnologia  trazem  novas  esperanças  para  enfrentar  câncer Nanotubos,  combinados  com  radiação, 
destroem células cancerosas. Nova forma de ressonância magnética detecta restos de tumor.

África do Sul inicia testes de vacina contra aids Depois de quase uma década negligenciando o problema, a África do Sul 
passou a viver uma crise.

Samsung prevê investir US$ 4,3 bilhões em pesquisa "verde" O plano da Samsung inclui redução de emissões de gases 
causadores do efeito estufa nas instalações produtivas da empresa em 50%, redução das emissões indiretas causadas por 
todos os produtos em 84 milhões de toneladas até 2013.

Astrônomos veem sinal  de novo grande impacto em Júpiter Se confirmado, impacto seria comparável  ao do cometa 
Shoemaker-Levy, avistado pelo Hubble em 94.

Parcerias  amazônicas No balanço da reunião  da SBPC,  em Manaus,  destaque fica  com a importância  de estabelecer 
parcerias entre instituições e setores para desenvolver a ciência na Amazônia.

Eclipse solar mais longo do século acontece na quarta-feira O Sol ficará completamente bloqueado pela Lua durante seis 
minutos e 39 segundos em uma zona pouco habitada do Pacífico, um recorde de duração para um eclipse que só será 
quebrado em 2132.

Agência brasileira quer verba privada em satélite geoestacionário O custo para a construção do satélite é de cerca de R$ 
600 milhões, valor que representa mais de duas vezes o orçamento médio anual da Agência Espacial Brasileira.

Após 40 anos, ida à Lua ainda gera produção de ciência É difícil avaliar agora o legado positivo de um programa da época 
da Guerra Fria cujo principal objetivo era uma demonstração de poderio tecnológico. Uma restrita classe de humanos, 
porém, nunca questionou o valor da ida à Lua: a dos geólogos e astrônomos.

Nasa pretende voltar à Lua em 2020 com novas naves e veículo lunar Nos EUA, pesquisadores trabalham para viabilizar o 
Constellation. Sondas robóticas ajudam equipe a mapear locais de pouso.

Mais  uma cidade do RS decreta emergência devido à gripe suína; Estado tem 11 mortes Barra do Quaraí ainda não 
confirmou nenhum caso da doença, porém faz divisa com Uruguaiana, que já havia decretado situação de emergência 
devido ao aumento de casos de gripe suína e o registro das mortes no município.

Pinheiros da Alemanha podem virar vítimas do aquecimento global O pinheiro silvestre (Picea abies) ocupa um terço das 
florestas na Alemanha, sendo muito usado como matéria-prima na indústria madeireira. Mas os efeitos do aquecimento 
global colocam em risco a existência da árvore.

Movimento denuncia que retirada de moradores da região da Usina de Santo Antonio não está sendo pacífica A denúncia é 
do Movimento dos Atingidos por Barragens, que alega que os moradores não são conscientizados de seus direitos e estão 
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sendo “expulsos” do lugar.

Empresas terão que acatar o "desmatamento zero" Além de interromper o desmatamento, os fazendeiros terão de fazer a 
regularização ambiental e fundiária dos imóveis, em alguns casos em prazos mais rígidos que os sugeridos pelo MPF na 
proposta geral encaminhada ao setor.

Festas de comunidade quilombola são atrações para turistas em Goiás Cerca de 320 pessoas moram na vila dos Kalunga, 
de origem africana. Além da cultura, região conta com cachoeiras para turismo ecológico.

Amazônia vai ganhar “museu vivo” Criado em janeiro, o Museu da Amazônia deve começar a ser instalado em espaço 
permanente em março de 2010, numa área de 10 mil metros quadrados de verde amazônico.

Aves silvestres são apreendidas pela PRF em Sergipe Bichos eram transportados de forma irregular na BR-101. Segundo 
PRF, dupla pretendia revender os animais.

Proibição de animais nos parques de Belo Horizonte gera polêmica Em alguns parques, brinquedos e bicicletas também 
não são permitidos. Fundação diz que medida é baseada em normas da Vigilância Sanitária.

Cadastro de cães de Curitiba chega a mil registros Serviço controla população de animais e estimula guarda responsável. 
Veterinários conveniados farão instalação de microchips em pets.

Grã-Bretanha  diz  que  responsáveis  por  exportação  de  lixo  ao  Brasil  podem ser  punidos Representante  de  Agência 
Ambiental  disse que o governo britânico já está em contato com as autoridades brasileiras  para que os contêineres 
encontrados nos portos de Santos (SP), Rio Grande (RS) e na alfândega de Caxias do Sul (RS) sejam repatriados.

Vendedor  de  livros  de  MG constrói  casa  com pneus  usados Alvimar  Araújo  gastou  cerca  de  R$  1  mil  para  erguer 
construção. Próximo passo é fazer biblioteca com latas de alumínio.

Ibama  vai  aplicar  multa  na  empresa  que  importou  contêineres  com  lixo A  multa  a  ser  paga  pela  importadora  e 
transportadora dos 25 contêineres repletos de lixo doméstico encontrados em Santos na última sexta-feira (17) deve ser 
definida nesta segunda-feira (20).

Especialista alerta para risco do sedentarismo Em Minas, aumentou número de homens que não praticam exercícios. 
Pesquisa foi feita pelo Ministério da Saúde, por telefone.

Pesquisadores da Embrapa alertam que consumo de frutas e hortaliças diminui risco de doenças crônicas O hábito de 
comer frutas e hortaliças que, atualmente, está muito abaixo do total recomendado pela OMS, que é de 400 gramas por 
pessoa, no mínimo, por dia. O consumo médio por brasileiro é de apenas um terço dessa quantidade recomendada pela 
entidade.

Tremor de 5 graus de magnitude abala Equador Tremor foi sentido "com intensidade" na cidade de Guayaquil, a mais 
povoada do país, e em Portoviejo, na província de Manabí.

Canadá: incêndios florestais deixam 17 mil pessoas desabrigadas Incêndios devastaram até agora mais de 300 hectares, 
indicaram neste domingo (19) os Bombeiros.

Coreia do Sul usará cães clonados em alfândegas Autoridades anunciaram que grupo de seis cães farejadores clonados 
passará a atuar em aeroporto. 

Clima: G8 não levou em conta alertas de cientistas Para Rajendra Pachauri, ganhador do Prêmio Nobel da Paz de 2007, os 
resultados da recente reunião de cúpula do G8 em L'Aquila põem em evidência "uma espécie de dicotomia".

Modelo  do  pré-sal  pode  dar  preferência  à  Petrobras Na  prática,  ao  construir  as  regras  do  pré-sal,  o  governo  terá, 
obrigatoriamente,  de mudar dispositivos da Lei do Petróleo.  Por essa lei,  que quebrou o monopólio  da Petrobras no 
governo Fernando Henrique Cardoso, a exploração de jazidas deve ser feita mediante contratos de concessão precedidos 
de licitação pública.

Assentamento da Usina Santo Antônio agrada a ribeirinhos, mas falta de título de posse preocupa O assentamento, para 
onde foram levadas as famílias que antes viviam da pesca e do cultivo dos seus próprios alimentos, foi custeado pela 
concessionária Santo Antônio Energia, que vai gerir a usina nos próximos 30 anos depois que ela ficar pronta.

Construção das usinas Jirau e Santo Antônio aquece economia de Porto Velho Com 400 mil habitantes e cerca de 3% de 
coleta de esgoto, a capital de Rondônia se prepara para passar por obras que vão desde a melhoria de vias públicas até de 
saneamento básico.

Floresta monitorada Instituições  de  pesquisa  do  Brasil  e  da Alemanha construirão  em 2010 torre de  monitoramento 
meteorológico  de  300 metros  de  altura  em plena Floresta  Amazônica.  Objetivo  é compreender  papel  do  bioma nas 
mudanças climáticas, aprimorando os modelos.
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Sem plano de  manejo,  BR-319 não será asfaltada,  declara  Minc Os ambientalistas  e  vários  cientistas  temem que o 
asfaltamento da BR-319 leve à destruição de uma das áreas mais preservadas da floresta. O ministro dos Transportes, o 
amazonense Alfredo Nascimento, é o grande incentivador da obra.

'Invasão'  de escorpiões assusta moradores de Salvador/BA A cada 100 habitantes da região,  seis  já foram picados. 
Ministério da Saúde vai visitar os locais e orientar a população.

Mariposa causa interferência em sonar de morcego e escapa da morte Insetos emitem ultrassom que impede mamífero de 
localizá-los no ar. Sem a defesa, animais correm 400% mais risco de ser devorados.

Minc: luta ambiental não pode ser 'briga de gato e rato' Segundo o ministro do Meio Ambiente, a fiscalização e o combate 
à impunidade ambiental não podem ser desprezados. "Mas isso é insuficiente, tem que valorar a boa prática".

Brasil  ganha  certificação  empresarial  para  conservar  biodiversidade A  certificação,  idealizada  por  organizações  não 
governamentais,  tem por objetivo ser um instrumento de gestão para reconhecimento de iniciativas empresariais  em 
defesa da biodiversidade.

Marcelândia/MT assume compromisso com a gestão ambiental O município recebeu a visita da caravana do Mutirão Arco 
Verde Terra Legal, levando à população mecanismo para facilitar a regularização ambiental e fundiária, entre outras ações 
para promover a produção sustentável e o desmatamento zero.

Marina Silva é aplaudida de pé ao convocar juventude a lutar pelo meio ambiente A senadora participou do 51º Congresso 
Nacional da União Nacional dos Estudantes. Ao final de sua palestra, os participantes gritavam “Marina guerreira, exemplo 
para a juventude e referência brasileira”.

Empresa britânica  acusada por  Ibama de  exportar  lixo  é  de  brasileiro Julio  Cesar  Rando da Costa  defendeu-se  das 
acusações dizendo que a responsabilidade pelo lixo enviado ao Brasil é de fornecedores britânicos com os quais as suas 
empresas trabalham.

Encontrados mais 25 contêineres com lixo no Porto de Santos e material já chega a 670 toneladas A chefe regional do 
Ibama, de São Paulo,  Ingrid  Oberg, considera necessária  uma investigação para se constatar a participação  de uma 
quadrilha internacional de exportação de lixo.

Ônibus espacial Endeavour liga-se à Estação Espacial Antes da conexão, o comandante do Endeavour, Mark Polansky, 
guiou o ônibus espacial numa cambalhota.

Sexo dos barbeiros Pesquisadores destacam que, apesar de ser conhecido como vetor da doença de Chagas há cem anos, 
pouco se sabe sobre a biologia sexual do inseto.

SBPC encerra reunião em Manaus e diz que Amazônia é prioridade para pesquisa no Brasil “A ciência é fundamental no 
processo de desenvolvimento da região e tem que ser feita por pessoas daqui”.

OMS decide parar de contar casos de gripe suína Entidade informa que passará a concentrar sua atenção na atualização de 
informações de países afetados recentemente, a fim de acompanhar a disseminação do vírus da gripe A pelo globo.

Ministério da Saúde pede ajuda ao Exército para conter a nova gripe Secretaria de Saúde diz que RS é 'porta de entrada' 
do vírus Influenza. País soma 11 mortes no Rio de Janeiro, São Paulo e Rio Grande do Sul.

OMS atrasa envio de vacina contra H1N1 para o Butantã Com isso, produção da vacina específica ainda este ano no Brasil 
está descartada, diz assessoria.

ｷ JORNAL DA CIÊNCIA

Edição 3811.Notícias de C&T.Serviço da SBPC
1. Brasil e México querem criar centros de Nanotecnologia e Biotecnologia
2. TCU libera retomada das obras de Angra 3
3. Melhores teses de doutorado do país recebem premiação
4. MEC quer unificar idade para a 1ª série
5. Consequências da unificação do vestibular, artigo de Eduardo de Carvalho Andrade
6. Mestres e doutores, para quê?, artigo de Aguinaldo Alemar
7. Pesquisador do CBPF fará parte do conselho editorial de publicação da Royal Society
8. Justiça devolve passaportes de geólogos presos
9. Inpe recebe supercâmera que vigiará Amazônia do espaço
10. Ministério muda Código Florestal sem o Congresso
11. Ministro de Minas e Energia diz que atrasos nas licenças para hidrelétricas prejudicam o país
12. Países ricos 'precisarão de US$ 10 bi para ajudar pobres a lidar com mudanças climáticas'
13. Um novo começo para a não proliferação, artigo de Mohamed ElBaradei
14. BNDES faz novas exigências para crédito a frigoríficos
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15. Nike quer limitar compra de couro da Amazônia
16. Carne com crime, artigo de Miriam Leitão
17. Etanol global
18. Aids mata macacos na Tanzânia
19. Celular vira microscópio
20. Um passo em direção à imortalidade, artigo de Fernando Reinach
21. Polo de Florestas cria Centro de Inteligência em Minas
22. Fontes alternativas de energia em debate na Universidade Federal de Uberlândia (UFU)
23. XIV Congresso Brasileiro de Sociologia começa na próxima semana
24. Federal de Ouro Preto realiza V Simpósio de Sistemas de Informação e Engenharia de Produção
25. Seminário do Museu da Vida fala do Brasil através de caricaturas
26. “Ciência Hoje On-line”: Epilepsia em xeque
27. “Ciência Hoje”: Brasileiros interpretam a evolução
28. Laboratório de Virologia Comparada e Ambiental do IOC seleciona bolsista
29. Universidade Federal de Mato Grosso (UFMT) tem vagas para professor substituto

Edição 3810.Notícias de C&T.Serviço da SBPC
1. Secretário do MCT reforça necessidade de promoção da inovação no país
2. Reitores da rede federal discutem em Brasília interação com sociedade
3. Edital oferece R$ 14,9 milhões para pesquisas estratégicas ao Sistema Único de Saúde
4. Fapemig e Fapesp lançam edital conjunto
5. Fapesb apoia pesquisa de excelência e ingresso de doutores na Bahia
6. FAP do Espírito Santo tem novo diretor-técnico científico
7. Prorrogados os prazos do Programa de Subvenção Econômica, da Finep
8. Lula vai criar secretaria para crédito de carbono
9. Fórum discute avanços da Política Nacional de Educação Ambiental
10. Comissão de Meio Ambiente da Câmara aprova 18 projetos no primeiro semestre
11. Ceitec quer monitorar frota de carros do país
12. Filtro para poluentes invisíveis
13. Museu Exploratório de Ciências organiza Olimpíada Nacional de História do Brasil
14. Equipe brasileira ganha quatro medalhas e menção honrosa na Olimpíada Internacional de Física
15. Justiça suspende mudança na carreira de professor da USP
16. Mais negligenciada
17. Teste rápido
18. Homicídio é a causa de 46% das mortes entre adolescentes
19. Um terço dos cânceres de mama sem tratamento não evolui
20. Nuvem de poeira 'faz volta ao mundo em 13 dias'
21. Alemanha ganha museu interativo sobre mudanças climáticas
22. Museu Parque do Saber, em Feira de Santana (BA), comemora os 40 anos do homem na Lua
23. “Ciência Hoje”: Um nome fundamental
24. “Ciência Hoje On-line”: Pato-mergulhão: termômetro ambiental
25. Programa Fulbright-Sergio Vieira de Mello está com inscrições abertas até 15 de agosto
26. Departamento de DST e Aids do Ministério da Saúde divulga edital para seleção de artigos
27. Revista Latinoamericana de Ciências da Comunicação recebe artigos para próximas edições
28. Encontro Regional de Matemática Aplicada e Computacional (Ermac) 2009
29. Inscrições abertas para mestrado no INPI

Edição 3808.Notícias de C&T.Serviço da SBPC
1. SBPC começa gestão que irá até julho de 2011
2. Encontro da SBPC em Manaus termina com Amazônia em pauta
3. Renúncia fiscal poderia render R$ 200 milhões por ano para a Amazônia
4. Inpe estuda peso do desmatamento nas emissões totais e uso de terras degradadas
5. Vencedora do concurso Cientistas de Amanhã ganha, de surpresa, estágio no Inpa
6. Os rios voam, coluna de Miriam Leitão
7. Economia ecológica
8. Academia Brasileira de Ciências (ABC) ganha nova sede
9. Agência quer verba privada em satélite geoestacionário
10. Inova-PE vai impulsionar política de C&T em Pernambuco, afirma ministro
11. Lula já prepara anistia aos desmatadores
12. Devastação e abandono prosperam na BR-319
13. Em defesa das hidrelétricas, artigo de José Goldemberg
14. País só fará vacina da gripe suína em 2010, diz governo
15. É importante monitorar a epidemia, artigo de Fernando Reinach e Beatriz Tess
16. Capes investe R$ 820 milhões em bolsas e no fomento à pesquisa
17. Desempenho de alunos no ensino a distância é semelhante ao presencial
18. Bônus para professores ganha força no país
19. Desempenho na educação garante receita no Ceará
20. “Brasil deve ser mais ambicioso”, afirma responsável pelo Programa Internacional de Avaliação Comparada (Pisa)
21. MEC pagou por escolas que ficaram no papel



22. Reforma universitária, meia-entrada e reconstrução de sede são prioridades do novo presidente da UNE
23. Enem inscreve mais de 4,5 milhões de candidatos
24. Brasil bem acima do Equador
25. Corrida espacial em marcha lenta
26. Após 40 anos, ida à Lua ainda gera ciência
27. Sonda fotografa os locais de pouso das missões Apollo
28. “Ciência Hoje On-line”: O luar que nos fascina, coluna de Adilson de Oliveira
29. “Ciência Hoje”: A poética da comunicação entre as espécies

ｷ MUNDOGEO

ｷ SCIENCE

Surface  geochemical  expression  of  bedrock  beneath  thick  sediment  cover,  Curnamona  Province,  South  Australia
Adrian  J.  Fabris,  John  L.  Keeling,  and  Roger  W.  Fidler
Geochemistry:  Exploration,  Environment,  Analysis.  2009;  9(3):  p.  237-246
http://geea.lyellcollection.org/cgi/content/abstract/9/3/237?ct=ct

Gold  exploration  using  till  at  Petajalehto,  northern  Finland
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