
ESTRATÉGIAS MUNDO 

■ Ação contra a Aids 
em Moçambique 

O Brasil vai transferir tecno- 
logia de produção de remédios 
contra a Aids para Moçambi- 
que. Um protocolo assinado 
entre os dois países, na visita 
do presidente Luiz Inácio Lu- 
la da Silva à África, prevê ain- 
da investimentos nas áreas de 
educação, capacitação técnica 
e valorização dos direitos das 
vítimas da doença. Moçambi- 
que já encomendou ao Insti- 
tuto Farmaguinhos, da Funda- 
ção Oswaldo Cruz, o projeto de 
um laboratório para a pro- 
dução de genéricos. O gover- 
no brasileiro será responsável 
pelo assessoramento técnico 
e pela supervisão da implan- 
tação da fábrica. Moçambique 
tem 2 milhões de portadores 
do HIV, num universo de 19 
milhões de habitantes. • 

■ A cidade da 
biotecnologia 

Foi inaugurado em Cingapu- 
ra um complexo de pesquisas 
biológicas que deverá abri- 
gar mais de 1.500 pesquisa- 
dores (Nature, 6 de novem- 
bro). A Biópolis, como está 
sendo chamada, custou US$ 
290 milhões ao país, que 

também anunciou a criação 
de um Centro de Medicina 
Molecular, com início de ope- 
rações previsto para janeiro. 
O novo centro será admi- 
nistrado por uma instituição 
governamental e terá a mis- 
são de converter as pesqui- 
sas em práticas de saúde. O 
primeiro projeto, na área de 
medicina regenerativa, en- 
volve a manipulação de célu- 
las-tronco. • 

■ Ambições espaciais 
da Coréia do Sul 

Em 2015, a Coréia do Sul quer 
estar entre os dez países mais 
desenvolvidos em tecnologia 
espacial. O primeiro satélite 
coreano foi lançado em 1999 
a bordo de um foguete nor- 
te-americano. Levava a bordo 
uma câmera de observação 
da Terra e um sensor para es- 
tudos oceanográficos. No mes- 
mo ano, foram lançados cinco 
satélites de comunicação. Ago- 
ra, a Coréia se dedica aos pro- 
jetos do foguete KSLV-1, pro- 
gramado para voar em 2006, 
e dos satélites Kompsat-2 
(que será lançado em 2005), 
Stsat-2 (2006) e do Coms-1 
(2008). Entre 2010 e 2015, 
mais cinco satélites coreanos 
devem entrar em órbita.      • 

Ciência na web 
Envie sua sugestão de site científico para 
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www.genomenewsnetwork.org/sequenced_.genomes/ 

genome_guide_pl.shtml 
Um guia com a maior parte dos genomas dos 
organismos já seqüenciados, incluindo os brasileiros. 
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www.prod.eesc.sc.usp.br/producao/gmme 
Informações sobre pesquisa e 
aplicação de técnicas voltadas 
para a melhoria e mudança organizacional. 
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www.bioline.org.br/ 
Interessante serviço com revistas 
científicas de pafses em desenvolvimento, 
quase todas gratuitas. 
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