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FSG inscreve para vestibular
Abrem hoje as inscrições para o vestibular de inverno
da Faculdade da Serra Gaúcha (FSG). São 12 opções
de curso. Os interessados podem se inscrever até 17
de junho pela internet, no site www.fsg.br, ou até 21
de junho, na sede da FSG. A prova está marcada para
22 de junho. Informações pelo fone (54) 2101.6000.
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QUARTA-FEIRA, 5 DE MAIO DE 2010

GENTE Thaisa Storchi Bergmann reside em Porto Alegre, onde se formou em Física e se especializou

TRADICIONALISMO

Cientista caxiense na ABC

Rodeio Crioulo
começa
sexta-feira

RICARDO CHAVES

Astrônoma descobriu
buraco negro agindo em
uma galáxia próxima
quando estudava nos EUA

MAIS

Caxias do Sul – O parque da Festa da Uva sedia a partir desta sextafeira o 22º Rodeio Crioulo Nacional,
Além de Thaisa,
promovido pela prefeitura e 25ª Rea Academia
gião Tradicionalista. A festa segue
VANIA MARTA ESPEIORIN
Brasileira de
até 16 de maio, com atividades artísCiências (ABC)
ticas e provas campeiras como tiro
conta desde
de laço e gineteada. Os competidoCaxias do Sul – Uma das cadei2007 com
res concorrem a uma picape Saveiras da Academia Brasileira de Ciro, oito motocicletas e R$ 45 mil em
ências (ABC), no Rio de Janeiro, foi
outro caxiense
dinheiro. Os ingressos para o rodeio
ocupada ontem pela astrônoma e
na condição
custam R$ 3 (de segunda a quartaastrofísica caxiense Thaisa Storchi
de membro,
feira) e R$ 4 (quinta a domingo). FiBergmann, 54 anos. Por seu trabao pesquisador
liados de CTGs têm entrada franca.
lho, publicações e conquistas, Thaie engenheiro
O estacionamento custa R$ 5.
sa foi indicada para a ABC na área
químico Roberto
A 25ª RT informa ainda que a code Física. Como acadêmica, terá sob
Fernando de
munidade terá espaço para acampar
sua incumbência a função de disseSouza. Ele
durante o rodeio. Os interessados
minar a ciência com mais intensidaintegra a ABC
devem contatar a entidade para fade entre as novas gerações.
representando a zer a reserva do terreno. Além de es– Os membros da ABC esperam da
área de Ciências paço para as barracas, o parque disgente, a partir de agora, uma atuação
põe de toda a infraestrutura, como
política voltada a promover a ciência
Químicas.
banheiros e restaurante. As reservas
principalmente para os jovens. Fico
podem ser feitas pelos telefones (54)
feliz porque é um reconhecimento NA ACADEMIA
9909.1050, 9909.1051 e 9909.1049.
da comunidade científica em rela- Estudiosa deverá divulgar a ciência entre os jovens. ‘Será uma grande responsabilidade’, acredita
A programação completa do roção ao nosso trabalho, mas é também uma grande responsabilidade
Thaisa foi levada à Astronomia a mericano Cerro Pololo, no Chile. Ao tificante descobrir algo que contri- deio está disponível nos sites www.
– considera Thaisa.
partir do convite um professor. Ele perceber o fato, entrou em êxtase e buirá com a ciência – relata Thaisa. caxias.rs.gov.br e www.25rt.com.br.
Ser astrônoma não constava nos era apaixonado pela área e conse- achou que nem era verdade. Refez
Depois de muitas noites passadas
planos da caxiense, mas a curiosi- guiu fazê-la também se encantar. as observações e a descoberta esta- fora de casa para observar o céu, a
CAPACITAÇÃO
dade e a vontade de pesquisar o que Enquanto fazia o
va clara e em suas filha dos caxienses Ladyr Dinarte
surgia em sua volta sempre a seduzi- pós-doutorado na
mãos.
Storchi, 83, e Iria Cesa Miliani Storram, desde pequena. Ciências é uma área de Astrofísica
–
Desenvolvi chi, 76, acredita que tinha o vírus
A área
disciplina que ela começou a curtir nos Estados Unimeu trabalho pela da ciência consigo desde pequena,
científica é
no antigo ginasial, cursado no Colé- dos, estudando as
ciência, mas acabei quando brincava com seus laboraárdua. Não
gio Madre Imilda. Mesmo gostando galáxias (conjunto
tendo sorte. Essa tórios de Química e Biologia. Para
se chega aos
da disciplina, ela fez vestibular para de bilhões de estredescoberta é resul- a família, a opção pela área causou
Arquitetura em Porto Alegre.
tado de um gran- um pouco de estranheza. Agora, o
las) ativas, Thaisa
resultados de
Nos primeiros seis meses de estu- fez uma importante
de esforço. A área marido Renan Bergmann e os filhos
Bento Gonçalves – O programa
maneira fácil
dos na Universidade Federal do Rio descoberta: a exiscientífica é árdua. Bruno, 27, Frederico, 25, e Arthur, 13, ProJovem Trabalhador abriu inscriGrande do Sul (UFRGS), percebeu tência de um buraNão se chega aos estão acostumados com o trabalho ções hoje. Ele oferece capacitação
que seu negócio não era projetar co negro em atividade (engolindo resultados de maneira fácil. Leva da mãe. Bruno e Frederico, inclusive, profissional para pessoas com idaprédios e demais espaços mas, sim, matéria) numa galáxia próxima.
tempo até se chegar ao nível de uma nasceram quando Thaisa fazia seu des entre 18 e 29 anos, desemprepesquisar o que o céu e as estrelas
As observações da pesquisadora contribuição original. Mas, quando doutorado, nos anos 1980.
gados ou membros de família com
escondem.
eram feitas do Observatório Intera- o retorno vem, é maravilhoso. É gravania.espeiorin@pioneiro.com renda mensal per capita de até um
salário mínimo.
A iniciativa prevê 400 vagas para
Bento
Gonçalves, em cursos nos seTRAJETÓRIA PROFISSIONAL
tores agroextrativista, metalmecânico, de transportes, da madeira e
■ 1977: concluiu a graduação em Física (bacharelado) pela UFRGS
móveis e do turismo e hospitalidaPesquisadora e professora da UFRGS, Thaisa desen■ 1980: completou o mestrado em Física pela Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro
de. Cada aluno receberá bolsa no vavolveu
sua
carreira
com
os
pés
radicados
na
Capital,
■ 1987: terminou o doutorado em Física pela UFRGS
lor de R$ 100, além de alimentação,
mas recorda até hoje da infância e da juventude vividas
■ 1991: encerrou o pós-doutorado na Universidade de Maryland (EUA) e no Instituto do
transporte e material.
em Caxias. Lembra do tempo que frequentou os bailes
Telescópio Espacial, estabelecendo várias colaborações
do Clube Juvenil e as piscinas do Juventude, e estudou
Atividades
no Colégio Sacré-Coeur de Marie, no Madre Imilda e
no Instituto de Educação Cristóvão de Mendoza. Sem■ É professora associada do Instituto de Física à CAPES, ao CNPq e a revistas científicas
INSCRIÇÕES
pre que pode, volta para rever amigos e parentes:
da UFRGS, no Departamento de Astronomia, e Astrophysical Journal, Astronomical Journal,
– Caxias do Sul é uma cidade ímpar e de bom nível
Monthly Notices of the Royal Astronomical
chefe do grupo de pesquisa em Astrofísica
■ Onde: Secretaria de
que mora em meu coração. Tenho orgulho de ser naSociety, Astronomy e Astrophysics, Ciência
■ Presta assessoria ao Laboratório Nacional
Desenvolvimento Econômico (no
tural desta terra.
Hoje e Revista da FAPESP
de Astrofísica (em especial ao Projeto
prédio da prefeitura).
E os parentes caxienses não escondem a felicidade
■ Tem experiência na área de Astrofísica, com
Gemini), sendo atualmente membro do
■ Quando: de hoje até o dia 19.
por saber que Thaisa faz parte da ABC. Tia e madrinha
ênfase em Astrofísica Extragalactica, atuando
Comitê Supervisor da AURA (Association
Os horários de atendimento são de
de Thaisa, a aposentada Odilla Milani Amoretti mosprincipalmente nos seguintes temas: galáxias
of Universities for Research in Astronomy)
segunda a sexta-feira, das 9h às
tra-se contente:
ativas, galáxias starburst, buracos negros
para o Observatório Gemini. Também presta
11h45min e das 14h às 18h, e nos
– Estou orgulhosa por ela ser tão inteligente, dedicasupermassivos; região nuclear de galáxias;
assessoria científica à Fundação de Amparo à
sábados, das 9h às 16h (sem fechar
da e capaz. Todo mundo aqui está muito faceiro.
população estelar e gás emissor.
Pesquisa do Estado de São Paulo (FAPESP),
ao meio-dia).
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