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conceitual da plataforma.

O bioquímico
Hernan
Chaimovich:
novo desafio

O texto é assinado por
86 cientistas de diversos
países, entre eles os

da Universidade Estadual
de Campinas (Unicamp),
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com o mesmo significado,
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natureza” e “presentes da
natureza”, por exemplo.
“Muitos países ainda
lidam com conhecimentos
tradicionais e não
aceitam alguns termos
da ciência moderna.
Houve uma preocupação
de primeiro compreender
como populações
diferentes se relacionam
com a natureza”,
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diz Metzger.
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Experimento
com átomos de
sódio e lasers
no Cepof, em
São Carlos

Fusão
editorial

publicações científicas
com valor superior a
€ 5 bilhões. O grupo
alemão Holtzbrinck,

Revisores
remunerados

que detém a Macmillan,
terá participação de
53% na empresa
resultante da fusão.

Uma nova revista científica de acesso
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