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Amazônia
É interessante e equilibrada a matéria
“A presença da pesquisa estrangeira
na Amazônia”; da Ciência e Cultura
(ano 56 – nº1).  Se existe uma área
onde há necessidade de uma boa e
sadia política nacionalista sem “xeno-
fobismos”, mas que leve em conta a
importância estratégica da região
para o Brasil - não só no que se refere
à pesquisa científica - é a Amazônia.
O governo Lula poderia muito bem
“engendrar” uma reforma adminis-
trativa que reunisse, em uma única
pasta, as ações do governo federal
para região, e entregá-la à ministra
Marina Silva, que poderia fundir a
nova pasta à sua pasta atual, passando
a ser um Ministério da Amazônia e
Meio Ambiente.
Atenciosamente,

Josadac Bezerra dos Santos
Recife - PE

Artigo
Sou jornalista, recém formada
pela Ufes, e escrevo de Vitó-
ria/ES para fazer uma sugestão
um tanto intrometida. Recebo a
revista Ciência e Cultura e gosto
muito do seu conteúdo. Assim,
preparei uma matéria, que estou
enviando para vocês e não foi

publicada em lugar nenhum.Na
verdade, não deixa de ser uma
espécie de avaliação, já que o jor-
nalismo científico me parece um
grande e delicioso desafio. Meus
parabéns à publicação e toda
equipe. Admiro de verdade o tra-
balho de vocês. 
Cordialmente,

Luciane Agnez

Resenha
Sou da Universidade para o
Desenvolvimento do Estado e da
Região do Pantanal (Uniderp),
situada em Campo Grande/MS
onde atuamos em todas as áreas do
conhecimento, no nível de ensino
da graduação, e oferecemos vários
cursos de pós-graduação (inclu-
sive mestrados). Solicitamos
informações para enviar a resenha
de uma obra sobre a " Conserva-
ção da Biodiversidade da Alta
Bacia do Paraguai" de diversos
autores. Desde já agradecemos.
Atenciosamente,

Profa. Dra. Mercedes Abid Mercante
Coordenadora em Exercício do Programa

de Pós-Graduação em Meio Ambiente e
Desenvolvimento Regional

As sugestões de pauta e artigos são sub-
metidos à avaliação do conselho edi-
torial, para possível aproveitamento.

Fotografias
Li sobre D. Pedro II (ano 55 - n. 4 -
p. 60 e 61) nesta maravilhosa revista
e fiquei curioso para saber mais sobre

o imperador. Qual é o roteiro na
cidade de São Paulo e Rio? Desde já
fico muito grato com a resposta de
vocês. Muito obrigado.       

Renê

Números atrasados
Em dezembro tive a oportunidade
de associar-me à SBPC e partici-
par de um de seus eventos, que
considerei maravilhoso. Agora,
grande surpresa foi receber a
revista Ciência e Cultura, cheia de
informações. Realmente sinto-
me honrada em fazer parte da
SBPC. Aproveito o ensejo para
perguntar se há algum dos exem-
plares anteriores disponíveis, que
vocês possam enviar-me. 
Atenciosamente,

Milena Pereira

Parabéns
Li a revista da SBPC, publicação
trimestral, e adorei o modo com
que abordam as matérias. É uma
leitura gostosa.

Miriam Luzia Nogueira Martins de Sousa
Fortaleza-CE
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Nota da redação: O conteúdo das cartas
pode ser reduzido, por problema de es-
paço.Requisições e consultas são, fre-
qüentemente, respondidas diretamente
por e-mail. Os textos da revista podem
ser lidos, em sua versão eletrônica, no
endereço: http://cienciaecultura.bvs.br


