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Parabéns
Só queria compartilhar com vocês a mi-
nha reação quando recebi a revista Ciên-
cia e Cultura em casa. Ela estava em
meio a uma pilha de papéis, contas e
outras revistas. Eu estava indo em dire-
cão à sala de estar e durante o “reconhe-
cimento geral” dos papéis, abri a C&C
em uma página qualquer. Comecei a ler e
continuei lendo, encantada com a quali-
dade gráfica e de conteúdo. Tão interes-
sante que nem notei que, depois de dois
artigos, eu ainda estava em pé com a pilha
de documentos na mão!! Hoje, pegando
a revista novamente, li a sessão de cartas
e faço minhas as palavras do meu queri-
do Moacyr Scliar: Parabéns !! Continuem
este trabalho incrível e muito boa sorte !

Cristiane Casale

A revista Ciência e Cultura é um ótimo
exemplo para quem busca o conheci-
mento. Ela é saborosa de ler, qualifica as
discussões com o seu rigor científico e
não se limita a apresentar fatos, mas
aprofunda-os. Além de sua excelente
diagramação é uma referência de con-
sulta e fonte de subsídios. Parabéns à re-
vista, sinônimo do que há de melhor
em São Paulo.

Arnaldo Jardim, deputado estadual

Gostaria de parabenizá-los pelo esmero
com que elaboram as edições da revista,
contribuindo sobremaneiramente com a
classe acadêmica deste país e com o públi-
co em geral. A abordagem e a maturidade
dos temas enseja grande prazer em com-

partilhar esses conhecimentos profícuos.
Marcelo Vianna, administrador

e estudante de Ciências Sociais - UFF

Acusamos o recebimento da Revista Ciên-
cia e Cultura do ano 54 Nº2, e parabe-
nizamos pela qualidade gráfica, edição e
iniciativa de distribuição da revista.
Nossos agradecimentos e votos de esti-
ma e alta consideração. Cordialmente,

Francisco de Assis Barreto de Sousa
Presidente da Federação das Associações

do Comércio, Indústria e Agropecuária do Ceará

Carlos, acabo de receber o último nú-
mero de Ciência e Cultura. Parabéns. O
projeto vingou. Você está conseguindo
recuperar o diálogo entre as ciências e os
cientistas de distintos campos. Parabéns
também para sua competente equipe de
assessores e auxiliares. Abraços 

Sergio Adorno 
Núcleo de Estudos da Violência/USP

Meio ambiente 
Os estuários do Brasil estão sendo destruí-
dos na maioria do nosso litoral, pondo em
risco, não só as coleções biológicas mas,
também, sufocando todos os aspectos cul-
turais ligados às atividades extrativistas es-
tuariais. Quero aproveitar esse espaço, ao
qual muitos especialistas têm acesso, para
começarem a fazer artigos e textos sobre
esse importante ecossistema que ora está
se afogando no desenvolvimento covarde
dos nossos centros urbanos.

Sérgio Ramos, professor da Faculdade 
de Tecnologia e Ciência-Itabuna-Bahia e 

presidente da Ordem-Organização pró-defesa e
estudo dos manguezais da Bahia.

Nietzsche 
Confirmamos a recepção da revista Ciên-
cia e Cultura. A mesma já está a disposi-
ção da nossa diretoria, mas, particular-

mente, me chamou a atenção o artigo de
José Carlos Bruni que aborda “O tempo
da cultura em Nietzsche”. Parabéns pelo
artigo. Cordialmente,

Cláudio Bezerra Pradela,
Secretário Executivo da UCBC

Tempo
Carlos, li a nova revista da SBPC sobre
o Tempo. Para quem gosta de velejar, o
Tempo é a primeira coisa a ser consulta-
da. Mas para velejar é preciso ter Tem-
po, porque o vento é lento — quando
há, na nossa costa. É preciso ter Tempo
também para sair daqui até o mar. Mas
encontrei Tempo para te mandar este
email de cumprimentos por esta revista
e pelas anteriores que realmente são uma
contribuição extraordinária ao intelecto.
Uma leitura boa, de primeira. Um ótimo
aproveitamento do Tempo, escasso. Por
falar nisto, precisamos encontrar Tempo
para nos encontrarmos, ainda que ape-
nas para falar do Tempo, o que não é
pouco. Forte abraço

Ademerval Garcia, Abecitrus

Divulgação
… Minha segunda indicação é a revista
Ciência e Cultura, uma publicação da So-
ciedade Brasileira para o Progresso da
Ciência (SBPC), que começou a ser edi-
tada em 1949 mas que, a partir de 2002,
passou a ser publicada em português e em
novo formato. 
O número de julho/setembro de 2002 é
dedicado ao tema “violência” que é analisa-
do por vários especialistas através de no-
ve artigos e por uma Nota de Apresentação
que, além de introduzir a questão, ainda
disponibiliza quase cem referências biblio-
gráficas clássicas sobre o assunto. …
(coluna de Ozorio Fonseca, no
Jornal do Comércio, de Manaus)
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