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ｷ  DICAS DA SEMANA

Oportunidades de Trabalho
Abaixo você vê sites e endereços de empresas que estão cadastrando currículos. Mesmo que você não esteja 
procurando emprego, por favor, encaminhe aos seus conhecidos.

BANCOS 
1. BANCO BNL enviar e-mail para: fun.cart@bnl.com.br 
2. BANCO FIAT enviar e-mail para: fiatrh@fiat.com.br 
3. BANCO HEXXA enviar e-mail para: rh@hexxa.com.br 
4. BANCO HSBC enviar e-mail para: rh-recrutamento@hsbc.com.br 
5. BANCO INDUSVAL enviar e-mail para: banco@indusval.com..br 
6. BANCO REAL enviar e-mail para: recrutamento@real.com.br 
7. BANCO SANTANDER enviar para: curriculum@santander.com.br 
8. BANCO SOGERAL enviar e-mail para: sgbrasc@uol.com.br 
9. BECTONDICKINSON enviar e-mail para: recrutamento@bd.com.br 
10. CITI CORP enviar e-mail para: rh.selecao@citicorp.com 

HOTELARIA 
1. ACCOR enviar e-mail para: recrutamento@accor..com.br 
2. HOTEL BLUE TREE enviar e-mail para: rh@bluetree.com.br 
3. HOTEL CABREUVA enviar para: diretoria@hotelcabreuva.com.br 
4. HOTEL TRANSAMERICA enviar: candidato@transamerica.com.br 

MÍDIA 
1. DM9DDB enviar e-mail para: trampo@dm9ddb.com.br 
2. EDITORA ÁGUIA enviar e-mail para: cv@editoraguia.com.br 
3. FOLHA DE SÃO PAULO enviar e-mail para: fspselecao@uol.com.br 
4. FOLHA METRO enviar e-mail para: rh@folhametro.com.br 
5. MTV enviar e-mail para: rh.mtv@mtvbrasil.com.br 
6. SBT enviar e-mail para: culo@sbt.com.br 

INDÚSTRIA 
1. 7COMM enviar e-mail para: rh@7comm.com.br 
2. AABB (CLUBE SOCIAL) enviar e-mail para: rh@aabb.esp.br 
3. ALGAR enviar e-mail para: talentoshumanos@algar.com.br 
4. APOLO enviar e-mail para: rh@tubosapolo.com.br 
5. ARTEB enviar e-mail para: selecao@arteb.com.br 
6. ARTHA enviar e-mail para: rh@arthabr.com 
7. AZALÉIA enviar e-mail para: rh@azaleia.com.br 
8. BASF enviar e-mail para: recursos.humanos@basf-sa.com.br 
9. BOM BRIL enviar e-mail para: selecao@bombril.com.br 
10. BOSCH enviar e-mail para: recruta..bosch.rbbr@br.bosch.com 
11. BOUCINHAS enviar e-mail para: rhboucin@boucinhas.com.br 
12. BRAHMA enviar e-mail para: gente@brahma.com.br 
13. BRASILATA enviar e-mail para: brasilata@brasilata.com.br 
14. CARAMURU ALIMENTOS enviar e-mail para: rh@caramuru.com 
15. CARGILL enviar e-mail para: recrutamento_cargill@cargill.com 
16. CCE enviar e-mail para: rh@cce.com.br 
17. CIMENTO ITAÚ enviar e-mail para: talentos@cimentoitau.com.br 
18. CERÂMICA SANTANA enviar para: rh@ceramicasantana.com.br 
19. DELL enviar e-mail para: Brasil_HR@Dell.com 
20. DOW enviar e-mail para: recrutamento@dow.com 
21. EMBRACO enviar e-mail para: rhembraco@embraco..com.br 
22. ESTRELA enviar e-mail para: dpessoal@estrela.ind.br 
23. FORD enviar e-mail para: selecao@ford..com 
24. GEMINI enviar e-mail para: rh@gemini.com.br 
25. GERDAU enviar e-mail para: rh-sp@gerdau.com.br 
26. GOODYEAR enviar e-mail para: recrutamento.amplant@goodyear.com 
27. GRADIENTE enviar e-mail para: rh@gradiente.com.br 
28. GRUPO ÁUREA enviar e-mail para: cv@grupoaurea.com.br 
29. INTELBRAS enviar e-mail para: rh@intelbras.com.br 
30. ITAMBÉ enviar e-mail para: rh@itambe.com.br 
31. KLABIN enviar e-mail para: recrutamento@klabin.com.br 
32. KOLUMBUS enviar e-mail para: rh-kb@kolumbus.com.br 
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33.. LUPO enviar e-mail para: rh@lupo.com.br 
34. MANAH enviar e-mail para: mercado@manah.com.br 
35. MARCOPOLO enviar e-mail para: inovarh@inovarh.com.br 
36. MOCOCA enviar e-mail para: rh@mococasa.com.br 
37. MONSANTO enviar e-mail para: talentos.novos@monsanto.com 
38. MOORE enviar e-mail para: selecao@moore..com.br 
39. MOSANE enviar e-mail para: rh@mosane.com.br 
40. OTIS enviar e-mail para: selecao@otis.com 
41. PANAMCO enviar e-mail para: bancodecurriculos@panamco.com.br 
42. PANCO enviar e-mail para: selfab@panco.com.br 
43. PERDIGÃO enviar e-mail para: rhvda@perdigao.com.br 
44.. PROBEL enviar e-mail para: drh@probel.com.br 
45. SABÓIA enviar e-mail para: selecao@saboia.com.br 
46.. SANTISTA TÊXTIL enviar e-mail para: selecao@santistatextil.com.br 
47. SCANIA enviar e-mail para: curriculo.br  @  scania.com   
48. SCHINCARIOL enviar e-mail para: rh@schincariol.com.br 
49. SKOL enviar e-mail para: gente@skol..com.br 
50. SONY enviar e-mail para: sonyrh@ssp.br.sony.com 
51. SONY MUSIC enviar e-mail para: talentos@sonymusic.com.br 
52. SPRINGER CARRIER enviar e-mail para: rh.springer@carrier..utc.com 
53. TECIDOS ELIZABETH enviar e-mail para: selecao@elizabeth.com.br 
54. TETRAPAK enviar e-mail para: recrutamento@tetrapak.com 
55. VICUNHA enviar e-mail para: selecao@elizabeth.com.br 
56. WICKBOLD enviar e-mail para: selecao@wickbold.com.br 

SERVIÇOS 
1. ASTER PETRÓLEO enviar para: recrutamento@asterpetroleo.com.br 
2. ATACADÃO enviar e-mail para: rh@atacadao.com.br 
3. BRADESCO SEGUROS enviar: recrutamento@bradescoseguros.com.br 
4. BRIGHTLINK enviar e-mail para: cvlink@brightlink.com.br 
5. DENADAI enviar e-mail para: rh@denadai.com.br 
6. DPASCHOAL enviar e-mail para: rh@dpaschoal.com.br 
7. DROGA VERDE enviar e-mail para: rh@drogaverde.com.br 
8. DROGARAIA enviar e-mail para: drh@drogaraia.com.br 
9. ERNST &YOUNG enviar e-mail para: recursos.humanos@br...eyi.com 
10. FLY GT enviar e-mail para: rh@flygt.com.br 
11. FNAC enviar e-mail para: recursos_humanos@fnac.com.br 
12. HUNTER BUSINESS enviar e-mail para: rh@hunterbusiness.com.br 
13. KPMG enviar e-mail para: rhkpmg@kpmg.com.br 
14. LEROY MERLIN enviar e-mail para: recrutamento@leroymerlin.com.br 
15. LOJAS ARNO enviar e-mail para: rh@lojasarno.com.br 

LOJAS 
1. RENNER enviar e-mail para: curriculo@lojasrenner.com..br 
2. LOJAS RIACHUELO enviar e-mail para: rh@lojasriachuelo.com.br 
3. LOJAS ZOGBI enviar e-mail para: rh@lojaszogbi.com..br 
4. MCDONALD'S enviar e-mail para: rh@bigmac.com.br 
5. MKS CONSULTORIA enviar e-ma il para: mksrh@originet.com.br 
6. MULTIPROFISSIONAL enviar e-mail para: rh@multiprofissional.com.br 
7. ODEBRECHT enviar e-mail para: adm.pessoal@odb.com.br 
8. OESP enviar e-mail para: selecao@oesp.com.br 
9. ONTIME enviar e-mail para: selecao@ontime.srv.br 
10. ORBITALL enviar e-mail para: recrutamento.rh@orbitall.com.br 
11. ORSA enviar e-mail para: rh@grupoorsa.com.br 
12. PÃO DE AÇÚCAR enviar e-mail para: pa.rh@paodeacucar.com.br 
13. QUILHAS enviar e-mail para: rh@quilhas.com.br 
14. RIO SCENARIUM enviar e-mail para: rio-scenarium@uol.com.br 
15. ROLDÃO REDECARD enviar e-mail para: rhredecard@redecard.com.br 
16. SOMA SEGURADORA enviar e-mail para: rh@somaseguradora.com.br 
17. SONAE enviar e-mail para: crescerh@sonae.com.br 
18. TECHNIGROUP enviar e-mail para: rh@technigroup.com.br 
19. TECNISA enviar e-mail para: selecao@tecnisa.com.br 
20. TELEFUTURA enviar e-mail para: rh@telefutura.com.br 
21.. VERA CRUZ enviar e-mail para: curriculos@veracruz.com.br 

TELECOMUNICAÇÕES 
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1. BCP enviar e-mail para: rhsp@bcp.com.br 
2. CAAD enviar e-mail para: rh@caad.com.br 
3. CANBRAS enviar e-mail para: recursos.humanos@canbras.com.br 
4. ERICSSON enviar e-mail para: rh@edb.ericsson.se 
5. HP enviar e-mail para: recrutamento_selecao@hp.com 
6. IBM enviar e-mail para: rhibm@br.ibm.com 
7. NEXTEL enviar e-mail para: recrutamento.selecao@nextel.com.br 
8. NORTEL enviar e-mail para: brzjobs@nortelnetworks.com 
9. SIEMENS enviar e-mail para: rhsm@curh.siemens.com.br 
10. VÉSPER enviar e-mail para: cvsp@vesper.com.br 

TRANSPORTES 
1. GUIA BRANCA enviar para: ggrhumanos@aguiabranca.com.br 
2. TAM enviar e-mail para: tamselecao@tam.com.br 
3. VIAÇÃO CAIEIRAS enviar e-mail para: rh@viacaocaieiras.com.br 

DIVERSOS 
1. AGN enviar e-mail para: rh@agn.com.br 
2. ALTONA enviar e-mail para: treinamento@altona.com.br 
3. AMERICEL enviar e-mail para: curriculo@americel.com.br 
4. AMTEC.NET enviar e-mail para: empregossaopaulo@amtec.net 
5. ARVIN MERITOR enviar e-mail para: rh.saopaulo@arvinmeritor.com 
6. AXARA enviar e- mail para: rh@axara.com.br 
7. COMMITMENT enviar e-mail para : arearh@commitment.com.br 
8. COMPUGRAF enviar e-mail para: curriculum@compugraf.com.br 
9. CONDEMAR enviar e-mail para: talentos@condemar.com.br 
10. CONDOR enviar e-mail para: rh@condor.com..br 
11. CONSULTERS enviar e-mail para: rh@consulters.com.br 
12. COONAI enviar e-mail para: rh@coonai.com.br 
13. COOPER PLUS enviar e-mail para: recrut.selecao@cooperplus.org.br 
14. COSELLI enviar e-mail para: rh@coselli.com.br 
15. CRAZ enviar e-mail para: rh@craz.com.br 
16. DBD enviar e-mail para: cv@dbd.com.br 
17. EMC enviar e-mail para: brazil_hr@emc.com 
18. ENESA enviar e-mail para: pessoal@enesa.com.br 
19. ESCOPO enviar e-mail para: rh@escopo.com 
20. EXPOSIÇÕES enviar e-mail para: selecao@exposicoes.com.br 
21. IGUAÇU enviar e-mail para: curriculos@iguacu.com.br 
22. KEPLER enviar e-mail para: rh@kepler.com.br 
23. KMCL enviar e-mail para: rh@kmcl.thyssenkrupp.com.br 
24. KRON enviar e-ma il para: rh@kron.com.br 
25. LAVORI enviar e-mail para: rh@lavori.com.br 
26. MD PAPÉIS enviar e-mail para: rh@mdpapeis.com.br 
27. MECANO enviar e-mail para: rh@mecano.com.br 
28. MERITORAUTO enviar e-mail para: rhlime@meritorauto.com 
29. MINERAÇÃO RIO DO NORTE enviar e-mail para: rh@mrn.com.br 
30. MPRH enviar e-mail para: selecao@mprh.com..br 
31. MSHIMIZU enviar e-mail para: rh@mshimizu.com.br 
32. PELLEGRINO enviar e-mail para: rh.pellegrino@dana.com 
33. RCC enviar e-mail para: rh@rcc.com.br 
34. ROLAND enviar e-mail para: rh@roland.com.br 
35. SONDA BRASIL enviar e-mail para: rhsp@sondabrasil.com.br 
36. VISION GROUP enviar e-mail para: curriculum@visiongroup.com.br 
37. YKP enviar e-mail para: rh@ykp.com..br 
38. YPORA enviar e-mail para: rh@ypora.com.br 
39. YSA YOKOGAWA enviar e-mail para: rh@ysa..yokogawa.com.br 
40. ZANCHI enviar e-mail para: curriculo@zanchi.com.br 

SITES GRATUITOS PARA CADASTRO DE CURRICULO 
1. www.bumeran.com.br 
2. www.ambc.com.br/rh 
3.. www.cst.com.br 
4. www.guiadeempregos.com.br 
5. www.multiempregos.com.br 
6.. www.respect..com.br 
7. www.selector.com.br 
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11. www.anunciosbrasil.com.br 
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EMPRESAS,TELEFONES E E-MAIL 
1. ACSER 3241-4969 acsersalvador@gmail.com 
2. ANIMA 3207-1566 www.anima-ba.com.br, aline.nurec@anima-ba.com.br 
3. FIRST RH 3451-0946 www.firstrh.com..br 
4. GELRE 3241-6975 selecao.salvador@gelre.com.br 
5. VIA PROMOTER 3243-2212 viapromoter@service.com.br 
6. NEW QUALITY               33411-887/37        newestagio@terra.com.br 
7. DIRETRIZ 3243-9867 pessoalmente 
8. ACS 3351-5470 pessoalmente 
9. ESTYLLOS 3341-2821 styllosrh@yahoo.com.br 
10. FOLKS 3341-2027 rh@folks.com.br 
11. NORRAL 3327-2236 norral@globo.com 
12. FLUÊNCIA 3341-6620 fluencia@cpunet.com.br 
13. SERH 2108-3777 liane.mota@serh.com.br 
14. ATIVA 3341-6620 recrutamento@ativa-ba.com.br 
15. GENTE 3264-0719 pessoalmente 
16. WORKTIME 3351-0048 vagas@worktime-rh.com.br 
17. ONLINE 3341-0983 rh@onlineconsultoria.com.br 
18. ACTUALLITY 3272-9140 actuallityrh@ig..com.br 
19. CONFIAR 3341-4141 confiarconsultoria@terra.com.br 
20. RECRUTAMENTO -recrutamento_vagas2006@yahoo.com.br 
21. TRADIÇÃO 3358-5800 samai.cunha@tradicao..com.br, selecaossa@tradicao.com.br 
22. CíRCULO 2101-5173 circulorh@acto.srv.br 
23. PERSONALITÉ 3271-2099 psicorh@uol.com.br 
24. LABORH 3345-5757 talentos@laborh.com.br 
25. TALENTOS 3342-9094 selecao@talentobahia.com.br 
26. FASE 3347-5250 rhfase@uol.com.br 
27. CONECTARH 3264-9724 conectarh@conectarh.com alexrh@atarde.com.br 
28. TELELISTAS cristiane.ba  @  telelistas.net  

ｷ CONCURSOS

Abertas  inscrições  para  o  mestrado  em Tecnologia  Ambiental  do  Instituto  de  Tecnologia  de 
Pernambuco (Itep)
Até 13 de novembro
São oferecidas duas linhas de pesquisa: "Gestão Ambiental" e "Contaminação e Degradação Ambiental".
Os interessados devem fazer a inscrição até o dia 13 de novembro na secretaria do Mestrado, no bloco C, na 
sede do Itep, na Av. Professor. Luiz Freire, 700 - Bloco C - Térreo - Cidade Universitária - Recife.
Mais informações pelos fones (81) 3272-4226/3272-4222 ou e-mail mestrado@itep.br
 
Unicamp inscreve em concursos para professor
Vagas em diversas áreas
A Unicamp recebe inscrições em concursos para provimento de cargos de professor titular e professor doutor 
em diferentes áreas do conhecimento.
Informações no site http://www.sg.unicamp.br/dca/concursos_docentes.htm

ｷ ÍNDICE DE NOTÍCIAS

ｷ AMBIENTE BRASIL

UE diz que falta ambição a EUA e Rússia em corte de emissões No entanto, esforços de países como Japão e 
Austrália foram reconhecidos na luta contra o aquecimento global.

Indefinição de meta brasileira frustra ONGs em Barcelona 'Perdemos mais uma oportunidade de mostrar 
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liderança' , disse Carlos Scaramuzza, diretor da ONG WWF-Brasil.

Al Gore lança 2ª parte de "Uma Verdade Inconveniente" O ex-vice-presidente dos Estados Unidos, que 
recebeu o Prêmio Nobel em 2007, depois da publicação do livro e de uma versão cinematográfica, apresenta 
estratégias claras para vencer a mudança climática.

Kilimanjaro sem neve Gelo na maior montanha da África, que tem resistido por mais de 11 mil anos, poderá 
sumir em menos de duas décadas, indica pesquisa.

Brasil não vai impor suas condições em Copenhague, diz Lula Em Londres, presidente disse que país chegará 
a Dinamarca com proposta única de ação.

Minc garante que Brasil terá 'meta forte' para corte de emissão O ministro, que já declarou ter como meta 
uma redução de 40 por cento das emissões estimadas até 2020, preferiu não especular qual seria a meta 
brasileira.

Europa espera que meta do Brasil de corte de CO2 seja realista Brasil ainda não definiu se apresentará 
metas em números, porcentagens ou apenas como uma lista de ações.

Comissão aprova parecer de projeto que cria Petro-Sal A Petro-Sal representará o governo nos comitês de 
gestão dos consórcios formados pelas empresas que irão participar da exploração do petróleo da camada 
pré-sal. 

Votação de parecer do marco regulatório do pré-sal deverá ocorrer na próxima semana Segundo o 
presidente da comissão especial da Câmara que analisa a matéria, deputado Arlindo Chinaglia, a votação 
deverá ser mesmo adiada em virtude de pedidos de integrantes da comissão.

Aneel coloca em audiência pública edital do Leilão da Usina de Belo Monte O leilão deve ser realizado no dia 
21 de dezembro.

Ministro diz que novas estradas Amazônia não sairão do papel Estradas seriam transversais à BR-319, mas 
poderiam acelerar desamatamento.

Ministério Público investiga extração de madeira em assentamento do Incra Acordo entre Incra e permitia a 
a Cooperativa de Assentados do Projeto de Assentamento Zumbi dos Palmares permitia a extração e a 
comercialização de madeira em Iaras (SP). 

Desmatamento na Amazônia cai 32% em setembro Por Estado, o levantamento mostra que, em Mato 
Grosso, a queda no índice de desmatamento foi de 38%. Em Rondônia, o índice caiu 22%; no Amazonas, 
33%; no Maranhão, 86%. O Estado do Pará apresentou aumento do índice de desmatamento de 4,7%.

Minc atribui queda do desmatamento a ações de inteligência e aumento da fiscalização Em setembro, o Inpe 
registrou 400 quilômetros quadrados (km²) de desmatamento na Amazônia, 31,8% menos que no mesmo 
mês de 2008.

Caranguejos trocam sexo por proteção, conclui estudo Pesquisadores australianos afirmam que em troca de 
sexo e outros benefícios, machos protegem suas vizinhas.

Na trilha dos répteis que sobraram Pesquisadores do Butantan mapeiam répteis no município de São Paulo e 
não encontram sinais de quase metade das espécies de serpentes registradas nos últimos cem anos.

Com 33,5ºC, Curitiba/PR bate recorde de calor no ano Umidade relativa do ar atingiu índice crítico de 30%; 
temperaturas devem se manter altas nesta quinta-feira.

Chuva deixa mais de 10,4 mil fora de casa no ES BR-101 está interditada na região do município de São 
Mateus. Governo liberou verba de cerca de R$ 50 milhões para áreas atingidas.

Por falta de quorum, comissão suspende votação de projeto que anistia desmatadores O relator da proposta 
na Câmara, deputado Marcos Montes, incluiu no texto a possibilidade de consolidação de áreas desmatadas 
até 31 de julho de 2006, dispensando os proprietários da obrigação de recompor a reserva legal.

Água da chuva é potável e faz bem ao homem, diz estudo Um comunicado da Universidade de Monash, em 
Melbourne, pesquisou 300 casas na cidade de Adelaida cujos proprietários utilizam a chuva como principal 
fonte de consumo de água.

Vacina contra malária deve estar pronta em cinco anos A terceira fase de testes clínicos da vacina está em 
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processo em Burkina Faso, Gabão, Gana, Quênia, Malawi, Moçambique e Tanzânia, com a participação de 16 
mil crianças com entre seis semanas e 17 meses.

Estudo derruba o mito da aspirina como prevenção Pesquisa britânica sustenta que a aspirina pode causar 
sangramentos internos sérios e não previne mortes por doenças cardiovasculares em pacientes sem 
indicação médica.

Laboratório verde nos Alpes No cantão de Valais, estado suíço que faz divisa com a Itália, uma cabana foi 
construída para testar tecnologias que minimizam o impacto ao meio ambiente.

Supercomputadores resolvem controvérsia sobre previsões climáticas Numa tentativa de superar a incerteza 
que a Camada Limite da Atmosfera insere nos modelos climáticos, pesquisadores se juntaram para construir 
um novo modelo do comportamento da camada na qual vivemos.

Lixo orbital vai aumentar custo das missões espaciais Estudo prevê que 'encontros próximos' em órbita 
poderão aumentar em 50% nos próximos 10 anos.

Equipes disputam prêmio da Nasa para criar elevador espacial Em vez de queimar combustível como os 
foguetes, elevadores elétricos poderiam subir e descer por um cabo.

Caso de suposto plágio envolve o nome da reitora da Universidade de São Paulo Grupo da UFRJ detectou 
cópia de imagens e trechos de artigo de 2003. Suely Vilela encerra mandato à frente da instituição paulista 
neste ano.

Sonda da NASA mostra "cauda" do planeta Mercúrio Uma tênue camada de gás e material particulado é 
esticada pela pressão da radiação solar, formando uma longa cauda, parecida com a de um cometa.

Monsanto repassa à Embrapa R$ 8,3 mi por transgênicos As sementes, colocadas no mercado em 2005, já 
renderam quatro repasses à Embrapa, somando R$ 20 milhões.

Gato contrai gripe suína nos EUA O animal de 13 anos aparentemente contraiu o vírus de um dos moradores 
da casa.

Nobel de Medicina diz que efeito da vacina contra gripe A será curto A recomendação de Harald zur Hausen é 
imunizar especialmente crianças e mulheres grávidas, por serem os mais ameaçados pelo vírus H1N1.

Ministro da Saúde participa de caravana de combate à dengue no estado de Pernambuco A caravana será 
um encontro entre representantes do Ministério da Saúde e gestores da saúde pública estaduais e 
municipais, durante o mês de novembro, para discutir estratégias de erradicação do mosquito da dengue.

Índios prometem "ações guerreiras" contra usina de Belo Monte/PA "Caso o governo decida iniciar as obras 
[...] a vida dos operários e indígenas estará em risco e o governo brasileiro será responsabilizado", diz 
trecho de uma carta assinada por 212 líderes indígenas e encaminhada ao presidente Lula.

Índios fazem curso para ajudar na proteção do meio ambiente em MS Proposta é transformá-los em 
multiplicadores de informação. Treinamento deve durar três meses.

Países denunciam 'desmantelamento' de acordo climático Reunião em Barcelona é última rodada de 
negociações antes da cúpula amniental de Copenhague.

Rússia lança satélites europeus de estudo do clima 
O SMOS deve recolher sinais de rádio emitidos pelas águas e que permitirão determinar as mudanças 
produzidas no ciclo das águas pelo aquecimento do planeta e outras mudanças climáticas.

Greenpeace exibe faixa pelo clima na Sagrada Família A faixa de mais de 600 metros quadrados dizia: 
'World leaders make the climate call'" ("Líderes mundiais, tomem a decisão de salvar o clima", em tradução 
livre).

Merkel vai a Washington para preparar cúpula do clima Objetivos é preparar o encontro sobre o clima em 
Copenhague. Chanceler alemã deve permanecer dois dias nos EUA.

Governo do Nepal prepara reunião contra aquecimento global no Everest Mudanças climáticas causam o 
derretimento das gelerias do Himalaia. Objetivo é que o assunto seja debatido em Copenhague, no próximo 
mês.

ONU pressiona EUA a cortar gases-estufa para impulsionar acordo Os EUA alegam que estão engajados no 
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acordo da ONU. Os países desenvolvidos afirmam que os países pobres também precisam fazer mais até 
2020 para reduzir suas emissões.

Sem verba, 1º projeto de sequestro de CO2 brasileiro espera Copenhague Não há dinheiro para bancar o 
projeto, instalado no litoral norte do Paraná, pelas quatro décadas em que ele deveria funcionar. 

Área no litoral do Paraná antes devastada já tem onças-pardas Uma década depois do começo do primeiro 
projeto de sequestro de carbono do Brasil, organizado pela SPVS, os 1.500 hectares que eram pasto viraram 
densa vegetação.

Japão usa tecnologia polêmica para 'enterrar' gases-estufa Segundo o chamado método pós-combustão, gás 
é introduzido num contêiner que o mistura com outros líquidos solventes. E submetido a altas e baixas 
temperaturas, o CO2 se separa e se converte num líquido.

Exportações de etanol do Brasil devem cair em 09/10, diz Cosan As intensas chuvas e a preferência das 
usinas em produzir açúcar, por conta dos elevados preços da commodity, estão entre os motivos por trás da 
queda das exportações.

Governo mantém data para leilão de Belo Monte Hidrelétrica será construída no Rio Xingu, no Pará, e será a 
segunda maior do País.

Comissão interamericana vai analisar impactos sociais de usinas do Madeira e Belo Monte Cerca de 40 
entidades ambientalistas nacionais e internacionais, que pediram a realização da audiência pública, esperam 
que a comissão investigue supostas violações ao meio ambiente e aos direitos humanos.

Protetores pregam castração de cães e gatos contra abandono A entidade defensora do bem-estar dos 
animais, no entanto, recomenda a todos os donos que castrem seus pets e que a reprodução da raça fique 
restrita a criadores profissionais.

Milhares de peixes aparecem mortos no litoral do Pará Secretaria de Meio Ambiente do estado vai analisar a 
prejudicadas pelas chuvas, que também danificaram 112.300 edificações, nos 28 municípios água. Ibama 
deve enviar técnicos ao local nesta terça-feira.

Seis cidades do ES decretam situação de emergência O levantamento, divulgado nesta segunda-feira (2), 
contabiliza mais de 680 mil pessoas atingidos.

Ministérios se desentendem sobre meta ambiental Enquanto o ministro Carlos Minc defende a redução de 
40% das emissões até 2020, os os ministros da Casa Civil, Ciência e Tecnologia e Relações Exteriores têm 
resistência à proposta e a consideram inadequada para o momento.

Lula anuncia crédito de R$ 225 milhões para cooperativas de reciclagem De acordo com o presidente, o 
crédito estará disponível durante os próximos dois anos e terá como principal objetivo financiar a construção 
de locais adequados para o processo de reciclagem.

Marina defende regra para pré-campanha na lei eleitoral Na tentativa de fechar alianças, a ex-ministra do 
Meio Ambiente tem se concentrado no PSOL.

Mancha de vazamento de óleo no Mar de Timor alcança a Indonésia O vazamento já cobre mais de 10 mil 
quilômetros quadrados e se aproxima da área protegida do Mar de Savu, onde vivem várias espécies 
ameaçadas de tartarugas, golfinhos e baleias.

Agricultor transforma fazenda em museu no Paraná Ele preserva equipamentos antigos como alambique 
centenário. Proprietário gosta de colecionar objetos em Paraíso do Norte.

Pensamento negativo melhora memória e senso crítico Além disso, pessoas de mau humor se mostraram 
mais capazes de defender suas ideias por escrito.

Estudo vincula depressão a alimentos industrializados Pesquisa conclui que pessoas com dieta mais saudável 
correm menos risco de ter doença.

Dia Mundial contra a Pneumonia: doença mata uma criança a cada 15 segundos A vacina contra a doença 
existe desde o ano 2000, mas está disponível apenas em países ricos.

Cientistas provocam queda de neve em Pequim Nuvens foram borrifadas com substância química para trazer 
chuva sobre plantações de trigo prejudicadas por meses de seca.
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Hotel espacial anuncia que começará a funcionar em 2012 Por 3 milhões de euros para uma estadia de três 
noites,      os hóspedes verão o sol nascer 15 vezes por dia e percorrerão uma volta ao mundo a cada 80   
minutos.

Cientistas desvendam o genoma do porco doméstico Porcos e pessoas têm várias características 
semelhantes, e os suínos são muitas vezes usados em pesquisas.

Brasil pode convencer África a aceitar transgênicos, diz assessora dos EUA Segundo a bióloga Nina Fedoroff, 
assessora especial de ciência da secretária de Estado Hillary Clinton, trata-se de usar a colaboração 
internacional entre pesquisadores como forma de fortalecer a ação conjunta sobre temas controversos, como 
os transgênicos.

Vietnã anuncia novo foco de gripe aviária O Vietnã é o segundo país do mundo mais afetado pela gripe 
aviária entre seres humanos, atrás apenas da Indonésia.

Dia de Finados é marcado por campanha de combate à dengue nos cemitérios do DF Técnicos de vigilância 
ambiental orientaram os visitantes a não acumular água em vasos, dentro da campanha de combate à 
dengue.

EUA identificam pela 1a vez H1N1 em suínos criados para venda Os animais afetados foram identificados no 
estado de Indiana, disse o Departamento, citando que tanto os suínos como os seus tratadores 
recuperaram-se completamente do vírus. 

EUA cobram meta de pobre sem mostrar as suas, acusa africano Representantes de cerca de 30 países 
fizeram em Barcelona uma discussão política antes do último encontro de negociadores pré-Copenhague, 
que acontece nesta semana na cidade espanhola.        

Merkel busca estreita cooperação com EUA contra mudança climática A chanceler alemão afirmou que a luta 
contra a mudança climática será um dos temas-chave em sua visita a Washington nesta semana.

Especialistas defendem mais envolvimento de países em ações para reduzir emissão de gases Na conferência 
de Copenhague, os 192 países membros da Organização das Nações Unidas participantes buscarão um novo 
acordo mundial para reduzir as emissões de gases causadores de efeito estufa.

País reduzirá dependência de gás natural da Bolívia Com 183 quilômetros de extensão, o Gasduc III vai fazer 
do entroncamento de dutos na Baixada Fluminense o principal hub de gás do País, com distribuição do 
combustível produzido no Espírito Santo e na Bacia de Campos, além das importações de gás natural 
liquefeito, para São Paulo, Belo Horizonte e Região Sul.

Caso de Belo Monte será apresentado em Washington nesta segunda-feira Nesta segunda-feira (2), a 
Comissão Interamericana de Direitos Humanos realizará na capital americana, uma audiência pública para 
tratar do impacto causado pelas grandes barragens na América Latina no que se refere a direitos humanos e 
meio ambiente.

Equador quer ganhar dinheiro para não explorar petróleo na Amazônia Países devem pagar pela conservação 
do recurso, defende Rafael Correa. Quito quer receber cerca de US$ 350 milhões ao ano pela iniciativa.

Pesquisador quer aprimorar medição de emissão de carbono pela Floresta Amazônica Para o pesquisador do 
Inpa e do Programa de Grande Escala da Biosfera-Atmosfera na Amazônia, Júlio Tota, a atual absorção de 
carbono pela floresta pode ser inferior à estimativa de grande parte da comunidade científica internacional.

Ibama registra 28 casos de acidentes com bichos-preguiça em Pernambuco Eles foram recuperados desde 
julho deste ano em Caetés e Abreu e Lima. Principal causa é a devastação das matas da região.

Crescimento desorganizado afeta paraíso de Darwin Em Galápagos, espécies observadas por cientistas 
correm perigo. Introdução de espécies como ratos e gado ameaça os animais nativos.

Polícia apreende 2.500 caranguejos e 75 pássaros silvestres na região metropolitana do Rio Os animais 
estavam sendo comercializados em feiras livres no município de São Gonçalo.

Alimentação correta evita obesidade em cães Doces, refrigerantes e biscoitos são perigosos para a saúde dos 
animais. Segundo veterinário, bichos também precisam fazer caminhada.

41 aves são apreendidas em rinha de galos no RS Lutas entre os animais eram realizadas em galpão. 
Policiais também apreenderam sacolas usadas no transporte dos galos.
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Chuva deixa mais de 2 mil pessoas fora de casa no Espírito Santo Segundo a Defesa Civil, 287 mil pessoas 
foram afetadas no estado. No total, 31 mil casas foram atingidas por alagamentos em 25 municípios.

Plataformas de petróleo danificadas incendeiam-se no Mar do Timor Vazamento a 250 km do litoral da 
Austrália já dura dois meses. Maré negra ameaça maior parque marinho do Sudeste Asiático.

Sustentabilidade cresce nas empresas e atrai profissionais Independentemente da formação, o consenso é 
que o profissional que quer fazer carreira como diretor de uma área de sustentabilidade precisa ter 
especialização e conhecimento do negócio.

Novo laser para glaucoma pode dispensar colírios A trabeculoplastia seletiva a laser é indicada para 
pacientes com glaucoma primário de ângulo aberto - o tipo menos grave, mas responsável por 80% a 90% 
dos casos.

Cremes anticelulite têm resultados modestos em testes A Pro Teste (Associação Brasileira de Defesa do 
Consumidor) comparou a eficácia dos cremes de várias marcas disponíveis no mercado.

Fabricantes de cremes anticelulite refutam resultados de testes Teste da Associação Brasileira de Defesa do 
Consumidor mostrou que os cremes têm eficicácia modesta.

Pequim amanhece com neve artificial para aliviar a seca Esta não é a primeira vez que a China recorre a 
métodos artificiais para provocar ou aumentar a neve, já que em fevereiro último, depois de mais de 100 
dias de seca, o Exército foi mobilizado para que um avião da força aérea liberasse 400 litros de nitrogênio 
líquido.

Obama anuncia fim de lei que proíbe entrada de pessoas com HIV no país Além dos EUA, cerca de outros 12 
países também praticam essas restrições contra turistas e imigrantes contagiados com o vírus HIV.

"Complete a bateria": baterias poderão ser reabastecidas com carga Um novo tipo de bateria para veículos 
elétricos poderá ter o eletrólito descarregado trocado na hora, sem necessitar de esperar pelo 
recarregamento tradicional.

Gripe suína ainda provoca mortes e suspensão de aulas O Brasil      deverá conviver com a pandemia de H1N1   
até uma provável nova onda da doença, no inverno de 2010.

Saúde indígena esbarra em dificuldades logísticas e burocráticas, diz Funasa Avião com equipe que fazia 
vacinação nas aldeias caiu na quinta-feira. Diretor diz que vacinação reduziu mortalidade infantil entre 
índios.

Gripe entre os Yanomami da Venezuela foi notificada junto à OPS Seriam mil casos suspeitos de gripe suína 
atendidos até agora em Mavaca, Ocamo, Platanal e comunidades vizinhas de acordo com informações de 
orgnaizações indigenistas da Venezuela. 

26 / 10 / 2009 Plantio em encostas vai ser legalizado 

Alteração no Código Florestal é consenso entre pastas do governo

27 / 10 / 2009 EXCLUSIVO: Estudo revela que Floresta Amazônica pode estar absorvendo menos carbono 

As constatações foram defendidas por pesquisador em sua tese de doutorado no Programa de Pós-
Graduação em Clima e Ambiente.

27 / 10 / 2009 Aprovados zoneamentos para as culturas do eucalipto, pinus e mamona 

O pinus será plantado em áreas dos estados do Paraná, de Santa Catarina e do Rio Grande do Norte. 

28 / 10 / 2009 Respiração boca a boca reduz chances de sobrevivência 

O consenso será publicado nos principais periódicos internacionais de cardiologia em outubro de 2010, mas 
já vem sendo discutido em vários países, incluindo o Brasil. 

29 / 10 / 2009 Tubarão branco de 3 metros é capturado com marcas gigantes de mordidas 

Marcas foram feitas provavelmente por um tubarão de mais de 5 m. Ataque aconteceu na ilha turística de 
North Stradbroke, na Austrália.

26 / 10 / 2009 Dupla inventa filtro para capturar CO2 de indústria 
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Eferas de cerâmica desenvolvidas por químicos da UFMG têm potencial para filtrar a substância nas 
chaminés das fábricas e transformá-la em insumo industrial.

28 / 10 / 2009 Ambientalistas protestam contra revisão do Código Florestal 

No governo, os ministérios do Meio Ambiente e da Agricultura ainda não se acertaram sobre as mudanças na 
legislação.

27 / 10 / 2009 Denúncias atribuem danos ambientais a parques eólicos no Ceará 

Entre os problemas estão a devastação de dunas, o aterramento de lagoas, interferências em aquíferos, a 
destruição de casas e conflitos com comunidades de pescadores.

27 / 10 / 2009 Estudo da OMS relaciona uso do celular com câncer 

Uso do telefone celular pode ter relação com vários tipos de câncer, segundo um estudo feito pela 
Organização Mundial da Saúde (OMS).

26 / 10 / 2009 Dono de área desmatada ganha mais seis meses para cumprir legislação 

Governo amplia prazo para entrega de plano de recomposição de reserva; quem não foi notificado terá 3 
anos.

27 / 10 / 2009 Homem é preso com 14 cobras amarradas ao corpo na Noruega 

O curioso carregamento foi descoberto quando o homem foi revistado depois que os funcionários da 
alfândega encontraram uma tarântula em sua mala. 

29 / 10 / 2009 São Paulo sedia o maior encontro de agricultura sustentável da América Latina 

Especialistas de vários países vão discutir a sustentabilidade na agricultura e a economia verde. 

28 / 10 / 2009 EXCLUSIVO: Dissertação de mestrado aponta falhas em gerenciamento de lixo em hospital 
de Brasília 

Os acidentes aconteceram com materiais cortantes como agulhas, lâminas e bisturis utilizados por pacientes.

29 / 10 / 2009 Temperatura global sobe 'mais rápido que o previsto', alerta economista 

Previsões realizadas por cientistas em 2001 tornaram-se obsoletas. Humanidade pode sofrer 'colapso' e 
desaparecer em 30 ou 40 anos.

28 / 10 / 2009 Indústria foi o setor que mais contribuiu para poluição do meio ambiente 

Entre as atividades industriais que mais poluíram o ambiente estão a indústria de produtos minerais, com 
59%, seguida da química, com 55%, e a metalurgia, com 40% das emissões.

27 / 10 / 2009 Depois do pré-sal, Brasil poderá explorar petróleo também no subsal do pós-sal 

Segundo a Petrobras os volumes recuperáveis estão entre 10,6 bilhões e 16 bilhões de barris equivalentes 
(petróleo e gás). Caso o volume seja confirmado após o processo de avaliação das descobertas, as reservas 
brasileiras dobrariam.

28 / 10 / 2009 Câmara aprova projeto sobre mudança do clima 

O relator apresentou várias mudanças. Entre elas, a que estabelece que o governo terá que definir metas 
quantificáveis e verificáveis quanto à redução na emissão de gases do efeito estufa. 

29 / 10 / 2009 EXCLUSIVO: Debates sobre mudanças climáticas continuam para definição da posição 
brasileira em Copenhague 

Participam do encontro, estudiosos, representantes de organizações não-governamentais, organizações 
sociais, governos e empresários.

29 / 10 / 2009 Cientistas apontam teoria alternativa sobre morte dos dinossauros 

Impacto de objeto celeste sugerido por cientista seria o maior já conhecido em toda a história terrestre.

26 / 10 / 2009 EXCLUSIVO: Fórum de Legisladores em Copenhague converge para COP-15 

Após mais de 2 anos de discussão, o Fórum de legisladores da GLOBE International composto por cerca de 
25 países, realizou sua última reunião em Copenhague nos dias 24 e 25 de Outubro, visando fechar a 
posição de todos os parlamentos presentes para apresentarem uma proposta comum na COP-15 em 
Dezembro.
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30 / 10 / 2009 Prazo para agricultores se adequarem às regras ambientais não é a melhor saída, diz 
Stephanes 

Uma comissão com técnicos dos Ministérios da Agricultura, do Desenvolvimento Agrário e do Meio Ambiente, 
sob a coordenação da Casa Civil, acaba de formatar, após cerca de 15 reuniões, um documento com as 
posições convergentes e divergentes dos três ministérios sobre a legislação ambiental.

26 / 10 / 2009 Avanço da 'inteligência social' dos cães chama a atenção da ciência 

Rara capacidade de compreensão é fruto da evolução. Esperteza dos cachorros é investigada na 
Universidade Duke.

28 / 10 / 2009 Especialista recomenda vegetarianismo contra a mudança climática 

Metano liberado por vacas e porcos é 23 vezes mais potente que o CO2.
Consumo mundial de carne poderá dobrar até 2050, diz ONU.

26 / 10 / 2009 Defensor da teoria evolutiva quer convencer criacionistas para explicar darwinismo 

O biólogo britânico Richard Dawkins tenta, em seu mais novo livro, converter os "negadores da história", 
como ele chama os criacionistas, à verdade da evolução, e municiar gente racional para argumentar contra o 
criacionismo.

26 / 10 / 2009 EXCLUSIVO: Automobilismo brasileiro dá o primeiro passo rumo ao campeonato sustentável 

Na última semana, em entrevista coletiva, os organizadores do evento anunciaram que a partir de 2010 os 
carros passarão a utilizar etanol como combustível oficial.

27 / 10 / 2009 EXCLUSIVO: Consumo consciente gera economia nas escolas públicas de São Paulo 

A redução do consumo médio de água já chegou a 37%, segundo dados da Companhia de Saneamento 
Básico do Estado de São Paulo, Sabesp. 

30 / 10 / 2009 Dermatologistas discutem mudança de classificação do protetor solar para medicamento 

Segundo o cancerologista Marcos Montenegro, os participantes acreditam que é possível obter redução na 
incidência de câncer de pele não melanoma, a partir da alteração de classe farmacêutica do protetor solar, 
bem como mudança de hábitos e comportamentos da população.

30 / 10 / 2009 Lula assina decreto que regulamenta venda de terras da União na Amazônia 

O titular fica proibido de negociar as áreas de até quatro módulos fiscais por dez anos. Para as áreas com 
até 15 módulos fiscais, o prazo é de três anos. 

29 / 10 / 2009 EXCLUSIVO: Regulamentação da água é prioridade para subcomissão que trata o tema no 
Senado 

A subcomissão deve abordar ainda a transposição do rio São Francisco e a necessidade de uma 
regulamentação específica.

28 / 10 / 2009 EXCLUSIVO: Rio de Janeiro terá novas tecnologias para medir qualidade do ar 

Será realizado um inventário e diagnósticos para previsão dos níveis de poluição.

30 / 10 / 2009 Lula assina decreto que regulamenta venda de terras da União na Amazônia 
28 / 10 / 2009 Ainda não é possível afirmar se surto de meningite em Porto Seguro foi contido, diz médico 

A cidade disponibilizou atendimento de 24 horas nos postos de saúde para prestar assistência aos casos 
suspeitos de meningite. 

30 / 10 / 2009 EXCLUSIVO: Decisão da justiça mantém macaco prego em cativeiro no Rio de Janeiro 

A manutenção do macaco prego em cativeiro foi julgada procedente na última terça-feira, 28.

26 / 10 / 2009 EUA barram tratado em Copenhague, diz diplomata 

Segundo o embaixador argentino, Raúl Estrada-Oyuela, os EUA não estão prontos, e não há acordo possível 
sem o maior poluidor do planeta.

28 / 10 / 2009 Aumenta estimativa sobre emissão de gases de efeito estufa 

O setor que mais emitiu gases de efeito estufa foi a indústria, com 56%; seguido do setor de energia, com 
54%.
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29 / 10 / 2009 Ingrediente do curry pode agir contra o câncer, indica estudo 

Publicado na revista "British Journal of Cancer", o estudo revela que a curcumina é capaz de destruir as 
células do câncer de garganta, abrindo caminho para novos tratamentos. 

26 / 10 / 2009 Dia para o Clima mobiliza milhares de manifestantes em todo o mundo 

O objetivo do manifesto, ocorrido no sábado (24), era "despertar" os políticos para que se preparem da 
melhor forma possível para esta conferência, que será precedida por uma cúpula europeia nos dias 29 e 30 
de outubro.

26 / 10 / 2009 Senado dos EUA revela mais detalhes de projeto de lei ambiental 

A lei democrata daria aproximadamente 30 por cento das licenças de poluição livre a empresas elétricas e 
outros cinco por cento a empresas que comercializam carvão.

30 / 10 / 2009 Secretaria do Ambiente do Rio começa demolição de construções em área de proteção 

De acordo com a estimativa da secretaria, o empreendimento deve ter exigido investimentos de R$ 1,5 
milhão e a construção ocupa uma área de 1.250 metros quadrados.

27 / 10 / 2009 STJ julga ação de indenização contra Itaipu 

Os produtores alegam prejuízos que teriam tido nos últimos 25 anos em consequência das alterações 
microclimáticas decorrentes da formação do lago da hidrelétrica, que é a maior do mundo.

ｷ JORNAL DA CIÊNCIA

Edição 3882 - Notícias de C&T - Serviço da SBPC
1. Regional alagoana da SBPC promove reunião
2. Petrobras investe R$ 1,8 bilhão em projetos de inovação tecnológica
3. CNPq, Ministério da Saúde e FAPs investem R$ 22,7 milhões na Rede de Pesquisa em Dengue
4. Cientistas do Hemisfério Sul estudam doenças esquecidas
5. Governo deixa meta de CO2 para depois
6. Cientistas do mundo todo participam de evento no Inpe sobre mudanças climáticas
7. Amazônia perdeu 400 km² de floresta em setembro
8. Modernização agrícola e dinâmica tecnológica, artigo de José Eustáquio Ribeiro Vieira Filho
9. Brasília recebe fórum franco-brasileiro de educação e pesquisa 
10. Seminários de avaliação reúnem 2,7 mil dirigentes
11. "Escola pública não é lugar de religião", diz Roseli Fischmann
12. Antropólogo Claude Lévi-Strauss morre aos 100 anos
13. Brasil celebra antropólogo, mas esquece lição política
14. USP precisa de ao menos 70 obras nos próximos 4 anos
15. Expansão da UnB começa em 2010
16. Fapemig divulgada lista de contemplados com bolsas 
17. Sistema de rastreamento de bovinos chega à fase final
18. Na trilha dos répteis que sobraram
19. Pesquisadores elaboram lista de plantas que só existem na Chapada Diamantina
20. Microrganismos mudam função do sistema imune
21. Saudades da mata, artigo de Marcelo Leite
22. Reitora da USP é acusada de plágio em estudo sobre vírus
23. CBPF receberá medalha Pedro Ernesto na Câmara Municipal do Rio de Janeiro
24. Enquete ajuda a criar nova agência de notícias de ciência
25. Minas recebe exposição internacional "Experimentar a Matemática"
26. "Ciência Hoje On-line": Assim caminhou a humanidade, coluna de Roberto Lent
27. Corumbá sedia 2º Simpósio de Geotecnologias no Pantanal
28. IV Simpósio Brasileiro de Geofísica em Brasília
29. Inpa lança edital para pós-doutorado em entomologia

Edição 3881 - Notícias de C&T - Serviço da SBPC

1. Secretários de CT&I de todo o Brasil reúnem-se para lançamento da 4ª CNCTI
2. Pesquisadores que atuam na formação de professores receberão adicional
3. "Vamos ter a Fuvest do MEC", diz Fernando Haddad
4. Ensino a distância sofre resistência
5. Governo Lula se reúne para tentar definir meta do clima
6. País pode cortar 35% de CO2, diz estudo
7. Brasil busca novo marco em negociação de clima
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8. União Europeia não fixa valor em acordo do clima
9. Sem verba, projeto de sequestro de CO2 espera Copenhague
10. Cientistas discutem no Inpe os desafios dos países em desenvolvimento frente às mudanças climáticas
11. Sociedade Botânica do Brasil anuncia resultado de eleições
12. Ary Plonski é re-eleito presidente da Anprotec
13. 13° Prêmio Nacional de Empreendedorismo Inovador reconhece destaques do setor
14. Internacionalização é foco de empresas inovadoras
15. Seminário faz acompanhamento de edital sobre pesquisador na empresa
16. Finep prorroga inscrição para o edital do setor de petróleo e gás natural
17. De Angra ao Nordeste, a volta das usinas nucleares
18. Energia nuclear: Brasil é pressionado a aceitar inspeções intrusivas
19. Belo Monte de problemas, artigo de Sônia Barbosa Magalhães e Francisco Del Moral Hernandez
20. Brasil pode convencer África a aceitar os transgênicos, afirma assessora de ciência dos EUA
21. Clélio Campolina e Rocksane Norton vencem consulta à comunidade universitária da UFMG
22. Universidade Federal do Triângulo Mineiro (UFTM) assume complexo de paleontologia em Peirópolis
23. Cresce o movimento em torno de radares meteorológicos
24. Lixo eletrônico em excesso
25. Cápsulas nanoscópicas
26. Satélite medirá ciclo da água
27. "Ciência Hoje On-line": Construções mais seguras e ecológicas
28. Abertas inscrições para o mestrado em Tecnologia Ambiental do Instituto de Tecnologia de Pernambuco 
(Itep)
29. Unicamp inscreve em concursos para professor

ｷ MUNDOGEO

Prefeitura de São Paulo publica edital para construção do monotrilho
Infraestrutura Copa 2014

Esri publica novo livro sobre GIS como apoio a projetos de infraestrutura
Geoprocessamento e GIS

MundoGEO realiza pesquisa sobre o mercado brasileiro de receptores GNSS
GNSS (GPS, Galileo, Glonass e Compass)

DigitalGlobe anuncia novo acordo com a Microsoft no setor de imagens de alta resolução
GeoWeb, WebGIS e Web Mapping

Autodesk fala sobre Cidades Digitais durante o congresso brasileiro de tecnologia da informação para os 
municípios
Agrimensura, Cartografia e Cadastro

Agência Espacial Europeia lança dois novos satélites de observação da Terra
Imagens de Satélite e Sensoriamento Remoto

Governo federal realiza balanço do Mutirão Arco Verde Terra Legal
Agrimensura, Cartografia e Cadastro

Congresso GeoLivre 2009 aborda gestão corporativa e geotecnologias em software livre
Geoprocessamento e GIS

Correções em tempo real para Sirgas já são realidade no Brasil, Uruguai e Venezuela
GNSS (GPS, Galileo, Glonass e Compass)

Seminário Google Maps e Earth para Empresas conta com a presença de especialistas da Google
GeoWeb, WebGIS e Web Mapping

Embrapa recebe currículos para vaga de bolsista de pós-doutorado em sensoriamento remoto
Mercado de Trabalho

Embrapa recebe currículos para vaga de bolsista de pós-doutorado em sensoriamento remoto
Mercado de Trabalho

Threetek anuncia o lançamento da versão 10.3 do software Geomatica
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Imagens de Satélite e Sensoriamento Remoto

Centro de Informações do Galileo convida comunidade de GNSS para evento no Brasil
GNSS (GPS, Galileo, Glonass e Compass)

Prefeitura de Rio Preto aumenta arrecadação com a implantação da geotecnologia
Geoprocessamento e GIS

Nova enquete: Qual ferramenta corporativa do Google é mais usada em sua organização?
GeoWeb, WebGIS e Web Mapping

Treinamento inédito no Brasil conta com a presença de palestrante internacional
Imagens de Satélite e Sensoriamento Remoto

Jornadas sobre software aberto para sistemas de informação geográfica acontece em Évora
Portugal

Logica participa de evento sobre as mais novas tendências das redes inteligentes
Geoprocessamento e GIS

Lançamento de navegador do Google para celulares derruba ações da Garmin e TomTom
GNSS (GPS, Galileo, Glonass e Compass)

Pesquisa da MundoGEO identifica crescimento no uso das ferramentas geográficas do Google pelas empresas
GeoWeb, WebGIS e Web Mapping

Topógrafo entra para o Livro dos Recordes com projeto de maior precisão poligonal
Agrimensura, Cartografia e Cadastro

Antes de aproveitar o feriadão, veja as oportunidades no setor de geotecnologia
Mercado de Trabalho

Curso sobre fundamentos do software Erdas Imagine 9.3 acontece em novembro
Geoprocessamento e GIS

ｷ SCIENCE

Cooperation and individuality among man-eating lions
    Justin D. Yeakel, Bruce D. Patterson, Kena Fox-Dobbs, Mercedes M. 
    Okumura, Thure E. Cerling, Jonathan W. Moore, Paul L. Koch, and 
    Nathaniel J. Dominy
    PNAS. published 2 November 2009, 10.1073/pnas.0905309106
    http://www.pnas.org/cgi/content/abstract/0905309106v1?ct=ct

Glacier loss on Kilimanjaro continues unabated
    L. G. Thompson, H. H. Brecher, E. Mosley-Thompson, D. R. Hardy, and B. 
    G. Mark
    PNAS. published 2 November 2009, 10.1073/pnas.0906029106 Open Access
    http://www.pnas.org/cgi/content/abstract/0906029106v1?ct=ct

Desulfosporosinus youngiae sp. nov., a spore-forming, sulfate-reducing 
bacterium isolated from a constructed wetland treating acid mine drainage
    Yong-Jin Lee, Christopher S. Romanek, and Juergen Wiegel
    Int J Syst Evol Microbiol. 2009;  59(11): p. 2743-2746
    http://ijs.sgmjournals.org/cgi/content/abstract/59/11/2743?ct=ct

Caldanaerovirga acetigignens gen. nov., sp. nov., an anaerobic xylanolytic,
alkalithermophilic bacterium isolated from Trego Hot Spring, Nevada, USA
    Isaac D. Wagner, Sibtain Ahmed, Weidong Zhao, Chuanlun L. Zhang, 
    Christopher S. Romanek, Manfred Rohde, and Juergen Wiegel
    Int J Syst Evol Microbiol. 2009;  59(11): p. 2685-2691
    http://ijs.sgmjournals.org/cgi/content/abstract/59/11/2685?ct=ct

John Abelson
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