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Transamazônica
Sobre a entrevista de Roberto Araújo (“Os 
limites de um sonho amazônico”, edição 309), 
estava mesmo faltando um estudo aprofunda-
do sobre o impacto negativo daquele projeto 
megalomaníaco.
Alexandre Octavio

Florestas
Tem gente lucrando e agindo ativamente 
pela destruição (“Tecnologia a serviço das 
florestas”, edição 309). Tem tecnologia que 
dê jeito nisso?
Luiz Salles de Carvalho

Modernismo centenário
Maravilhoso saber da exposição “Modernismo 
à mostra” (disponível apenas no site da revis-
ta). Parabéns a todos que se dedicaram a ela. 
Geani Zole

Elisabeth Bik 
Quando a ciência é mercantilizada, o “jeitinho” 
dado por alguns espertalhões aparece (“No 
rastro das fraudes científicas”, edição 310).
Gilberto Cavalheiro Vieira

Comércio de artigos
Oba. Que chegue logo ao Brasil (“Cerco ao co-
mércio de trabalhos acadêmicos”, edição 310).
Fernanda Ferreira

Guerra do Paraguai
Ciência e história andando juntas (“O terror das 
doenças na Guerra do Paraguai”, edição 309).
Mesaque Almeida

Gabriel Cohn
Um de nossos gigantes, Gabriel Cohn (“Racio-
nalidade e justiça como bússola”, edição 310).
Katarina Peixoto

Destruição do Cerrado
“Ameaçado” é uma palavra inapropriada para 
o título da reportagem “Cerrado ameaçado” 
(edição 309). A destruição já é realidade e 
não mais um prenúncio, mesmo que ainda 
não seja total.
Laura Mendes

Vídeo
Que maravilha ter conhecido essa história da 
escritora Carolina Maria de Jesus (“Poética 
da diáspora”). 
Doralice Seixas 

Sua opinião é bem-vinda. As mensagens poderão ser resumidas 
por motivo de espaço e clareza.
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Informações que você lê no site de Pesquisa FAPESP
Automação aliada à manipulação genética do relógio biológico poderia  
aumentar a produtividade de lavouras e economizar insumos

  bit.ly/igCronoCultura

Fazenda vertical 
Pink Farms, em  
São Paulo: produção 
de verduras com 
iluminação artificial 
pode ser otimizada
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