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Visão sobre os transgênicos
Um levantamento feito pelo Ibope, encomendado
pelo Conselho de Informações sobre Biotecnologia

O físico norte-americano

(CIB), mostra que a maioria dos brasileiros (80%)
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dos transgênicos compilados por órgãos como a
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contribui para a cura de doenças e 51%, para o
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que começou a ser
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complexo e envolve embates políticos e ideológicos.
“É preciso que empresas e pesquisadores
saibam esclarecer as dúvidas da população com
o respaldo da ciência”, recomenda Colli.
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Acesso à nuvem computacional da USP
A Universidade de São Paulo (USP) abriu

PESP, o pesquisador proponente pode

on-line oferecido pela USP poderá custar

acesso a seu serviço de computação em

incluir na rubrica ‘serviços de terceiros’,

de 30% a 50% menos que o valor co-

nuvem, o InterNuvem USP, para utilização
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brado por empresas como o Google”,
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Diplomacia científica no Oriente Médio
O Synchrotron-light for

radiação para investigar

diversas áreas, incluindo
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and Applications in the
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projeto mostra que
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a ciência é uma ótima
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do Sesame, em evento
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respaldo científico e visão

realizado em julho no

Israel e Irã na mesma

em Campinas. Anos atrás,

poética”, declarou ao
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jornal New York Times
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Smith ao site SciDev.net.

três pesquisadores do
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Chicago. Em nota à
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imprensa, Ronald
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Centro Brasileiro de
Pesquisas Físicas (CBPF),
disse que Cronin era
“uma pessoa inspiradora”.
“Quando dava palestras,
tinha sempre o cacoete
de esfregar um dedo no
outro. Os amigos sabiam
que isso era um sinal de
que deveriam prestar
atenção no que diria a
seguir”, escreveu
Shellard, que conheceu
Cronin no Observatório
Pierre Auger.

Construção do
Sesame em 2014:
fonte de luz
síncrotron entrará
em operação
até dezembro na
Jordânia
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