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está mais quente, seco e ameaçado... (“Cerrado 
ameaçado”, edição 309).
Adriana Lipovetsky

Curcumina
Superinteressante a reportagem “A corrida 
para extrair os benefícios da curcumina” (dis-
ponível apenas no site da revista). Plantei re-
centemente três raízes.
Claudiane Weber

Vídeos
Muito legal a pesquisa descrita em “Um grão 
de terra para resolver um crime?”. Bom ver os 
resultados dos trabalhos dos cientistas sendo 
aplicados dessa maneira.
Italo Pereira

Obrigado por trazerem uma informação não 
muito comum nas capas dos jornais (“Pes-
quisadores sob ameaça. Como se proteger? – 
Resistência à ciência – episódio 1”). 
Tiago Cosmo da Silva 

Que trabalho fantástico, principalmente por-
que não trata a floresta como a vilã do agro-
negócio (“Modos de restaurar as florestas”). 
Mais floresta é igual a mais vida e bem-estar.
Helber Teles  

Excelente pesquisa em vídeo para nós, es-
tudiosos (“Poética da diáspora”), sobre a es-
critora Carolina Maria de Jesus. Em muito 
contribuiu para o meu conhecimento.
Maria do Carmo Belizário Rodrigues

Desinformação
Excelente estudo da Fundação Getulio Vargas 
(“No rastro da desinformação”, edição 309). 
As pessoas precisam aprender a questionar a 
fonte das informações que consomem.
Fernando Henrique de Souza

Pesquisar e ler ainda é a melhor opção para 
buscar a verdade.
Rosana Silva

Vacinação
Que bom que no final das contas a população 
não deu ouvidos a papo-furado (“Confiança 
nas vacinas”, edição 309).
Rogério Simões

Pós-graduação
Triste as informações da reportagem “Turbu-
lência no horizonte da pós-graduação” (edição 
309). Espero que a Capes consiga reverter 
essa decisão.
David Ferreira Lopes Santos

Açaí
Temos o dever de cobrar dos produtores de 
açaí mais responsabilidade com a Amazônia 
(“Desmatamento verde”, edição 309). 
Tâmara Abreu

Antropologia e arte 
Nosso país necessita avançar na história e na 
arte por meio dos museus e da museologia 
(“Conquista de território”, edição 301).
Alberto Martins

Bioma em risco
Moro no Cerrado mineiro e confirmo: cada dia 

Sua opinião é bem-vinda. As mensagens poderão ser resumidas 
por motivo de espaço e clareza.
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Reportagens que você lê no site de Pesquisa FAPESP
Secas mais intensas na Amazônia levaram à redução do peso de aves desde 1979

  bit.ly/igClimaAves

O patinho-de- 
-coroa-dourada: 
espécie perdeu 5% 
do peso em quatro 
décadas 
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