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dade que deixaram de lado as questões sociais 
do entorno da capital.
César Pereira 

  
Brasília em si pode ser bonita, mas hoje é 
perceptível como sua urbanização datada 
tornou-se excludente para quem é classe mé-
dia e baixa. 
Pedro Coelho

Excelente o vídeo “O que é e como funcionam 
os algoritmos?” para quem quer expandir um 
pouco mais a mente sobre tecnologias e seus 
impactos na sociedade.
Alex Mello

Que mulher maravilhosa a Silvia Pimentel 
(“O direito das mulheres”). Uma verdadeira 
feminista.
Julia Silva Flores

Games na escola
Ótimo material (“Games digitais na sala de 
aula”, edição 313). Vou usar nas minhas aulas.
Vagner Roberto

Integridade científica
Excelente estudo retratado na reportagem “O 
impacto das revistas e conferências predató-
rias” (disponível apenas no site da revista), 
que ajuda a identificar o problema e a buscar 
caminhos para resolvê-lo.
Roger Bonsaver

Dunas do Velho Chico
Sensacional a reportagem “O Velho Chico e 
seu pequeno deserto” (edição 313). Escutei 
também a entrevista da geóloga Patrícia Mes-
colotti, da Unesp de Rio Claro, no programa 
Pesquisa Brasil, na rádio USP. 
Renata Ferreira

Vídeos
Tive oportunidade de ver vários dos projetos 
que concorreram para ser a capital do Brasil. 
Sem dúvida, a Brasília de Lúcio Costa e Oscar 
Niemeyer é um marco na arquitetura mundial 
(“Brasília poderia ter sido diferente”). É ver-

Sua opinião é bem-vinda. As mensagens poderão ser resumidas 
por motivo de espaço e clareza.
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Reportagem que você lê no site de Pesquisa FAPESP
Análises de árvores de cinco continentes indicam que o aquecimento global 
deve reduzir a capacidade das plantas de absorver carbono da atmosfera
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