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Nota da redação: O conteúdo das cartas pode ser
reduzido, por problema de espaço.Requisições e
consultas são, freqüentemente, respondidas di-
retamente por e-mail. Os textos da revista podem
ser lidos, em sua versão eletrônica, no endereço:
http://cienciaecultura.bvs.br

Boa leitura

Li a publicação trimestral da SBPC, a
revista Ciência e Cultura e adorei o mo-
do como as matérias são abordadas. É
uma leitura gostosa! 

Miriam Luzia Nogueira Martins de Sousa 
Estudante universitária, Fortaleza

Santos Dumont

Gostaria de parabenizar a equipe res-
ponsável pela composição da revista
Ciência e Cultura, particularmente as
matérias sobre Santos Dumont, e ain-
da as seções de Prosa e Poesia (número
3, julho de 2003).
Aproveito a oportunidade para ofere-
cer meus préstimos como eventual co-
laborador da revista, especialmente
quando os temas forem relacionados à
literatura brasileira. Sou mestre e dou-
torando em Teoria Literária e Literatu-
ra Comparada (FFLCH/USP) e pro-
fessor do ensino médio.
Atenciosamente

Jean Pierre Chauvin

Juazeiro

Meu nome é Joana Singh. Sou dentis-
ta brasileira e estou morado nos EUA,
preparando uma apresentação sobre a
planta brasileira chamada juazeiro
(Z.joazeiro). O meu trabalho é sobre a

ação do juazeiro sobre a bactéria causa-
dora da cárie (S.mutans).
Recentemente achei informação sobre
um trabalho publicado na revista
Ciência e Cultura. 
Gostaria de saber como posso ter aces-
so a esse artigo.
Obrigada.

Joana Singh
Marquette University- Milwaukee - WI

Incor

Parabenizo a redação pela qualidade
da revista Ciência e Cultura, cujo
conteúdo é do maior interesse das
entidades e organizações que traba-
lham com pesquisa e desenvolvi-
mento, como o Incor.
Aproveito a oportunidade para solici-
tar a gentileza de a revista inserir meu
nome em seu mailing de imprensa.

Rita Amorim
Assessora de Imprensa

Instituto do Coração (Incor-HC/FMUSP)

Genética
Parabenizo o prof. Vogt pelo último
número de Ciência e Cultura, ótimo e
excelente tanto na forma como no
conteúdo. Aproveito para convidar
para uma visita ao endereço www.
geneconserve.pro.br, um jornal dedica-
do à conservação e manipulação dos
recursos genéticos das culturas
brasileiras com enfoque na mandioca.

Nagib Nassar
Professor titular de Genética da 

Universidade de Brasília

Gestão das águas
Gostaria de parabenizar Carlos J.
Saldanha Machado e sua equipe pe-
lo trabalho “Gestão das águas”, pu-
blicado na edição número 4 desta
importante revista. Minha iniciativa
se deve ao fato de militar há 28 anos
na prática, na otimização de recur-
sos, em especial, da água potável.
Apesar de ser um tema vital, muito
se fala, escreve, porém, pouco se faz
em função de nossa cultura de des-
perdício, do modelo de gestão das
águas, do corporativismo, dos para-
digmas, etc,  para evitar problemas
seríssimos com sua escassez. Gostaria
de me solidarizar com essa causa e
oferecer meus préstimos. Minha es-
pecialidade é elaborar e executar pro-
jetos de gestão da distribuição de
água potável.
Atenciosamente

Eneas Ripoli
SCS Servicos e Tecnologia

www.poupeagua.com.br

Gestão das águas

Somos pesquisadores no campo do
envelhecimento humano na cidade
de Belo Horizonte. Como podere-
mos encaminhar-lhes artigos para
apreciação e possível publicação?

Patrícia Luíza Costa
Paulo Guilherme Santos Chaves

Academia de Polícia Civil de Minas Gerais
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