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Professora recebe prêmio científico da Unesco

Notícia publicada na edição de 20/10/2012 do Jornal Cruzeiro do Sul, na página 008 do caderno B - o conteúdo da edição impressa na internet é atualizado
diariamente após as 12h.

A professora Marcia Barbosa, da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, em Porto Alegre, é uma das cientistas

agraciadas com o 15º Prêmio L"Oréal-Unesco para as Mulheres e a Ciência, anunciou a Unesco. "A professora Marcia

Barbosa  foi  premiada  pela  descoberta  de  uma anomalia  da  água,  que  poderá  levar  a  uma melhor  compreensão  do

mecanismo de dobramento de proteínas, que é essencial para o tratamento de certas doenças", indicou a Organização das

Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura. Marcia Barbosa recebeu o prêmio junto a outras quatro cientistas: a

japonesa Reiko Kuroda, a nigeriana Nneka Okeke, a americana Deborah Jin e a britânica Pratibha Gai. As cinco premiadas

receberão 100 mil dólares em uma cerimônia no próximo dia 28 de março de 2013, em Paris.

Pet shop é despejado após agressão a cães

Um dia após a divulgação das imagens de cães sendo maltratados em um pet shop de Engenho de Dentro, na zona

norte do Rio de Janeiro, o estabelecimento amanheceu fechado ontem. A prefeitura cancelou provisoriamente o alvará de

funcionamento da loja e o dono do prédio cancelou o contrato de aluguel. Uma placa anuncia que o imóvel está disponível

para ser alugado. Vizinhos contaram que clientes tentaram invadir e pichar a loja durante a madrugada. Uma viatura da PM

permaneceu nas imediações durante toda a manhã.

Homem é flagrado com 40 filhotes de papagaio

Um homem foi flagrado pela Polícia Militar em posse de 40 filhotes de papagaio durante uma blitz no final da noite de

quinta-feira, em Cidade A.E. Carvalho, na zona leste de São Paulo. Claudionor Pereira Santiago ocupava um Gol prata e foi

parado pelos policiais ambientais na altura do nº 1.500 da Avenida Imperador. Ao revistarem o porta-malas do veículo, os

policiais  encontraram  as  aves  presas  dentro  de  caixas  de  papelão.  Santiago  disse  que  recebeu  os  filhotes  de  um

desconhecido com o qual se encontrou na Ponte Aricanduva, na Marginal do Tietê. A intenção dele era revender as aves

em uma feira. Claudionor pagou fiança de um salário mínimo e foi liberado, porém responderá por crime ambiental.
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