Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações – MCTI
Coordenação Geral de Comunicação Social – CGCS/AEAI

COMITÊ DE BUSCA HOMOLOGA INSCRIÇÕES PARA O CARGO DE DIRETOR DO INPE
O Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (INPE), unidade de pesquisa
vinculada ao MCTI, tem 9 interessados ao cargo de Diretor. As inscrições
foram aprovadas pelo Comitê de Busca, instituído pelo Ministro da Ciência,
Tecnologia e Inovações (MCTI). São eles: Augusto José Pereira Filho; Cleber
Souza Corrêa; Clezio Marcos De Nardin; Darcton Policarpo Damião; Gilberto
Câmara Neto; Luís Eduardo Antunes Vieira; Nilson Gabas Júnior; René Nardi
Rezende; Victor Pellegrini Mammana. A próxima etapa do processo
consistirá nas apresentações públicas dos planos de gestão e visão de
futuro para a instituição e entrevistas individuais com os candidatos. A data
de realização será divulgada oportunamente. Em razão da pandemia da
Covid-19, as apresentações públicas serão realizadas por videoconferência.

EMPRESAS PODEM SE INSCREVER EM CATÁLOGO DA INDÚSTRIA AEROESPACIAL BRASILEIRA
Dentro do programa de Cooperação Econômica, Industrial e
Tecnológica Brasil – Suécia, o Ministério da Ciência, Tecnologia
e Inovações (MCTI) recebe até 31 de agosto inscrições de
empresas do setor aeroespacial interessadas em fazer parte do
Brazilian Aerospace Industry Catalogue (Catálogo da Indústria
Aeroespacial Brasileira). O catálogo será em inglês e tem o
objetivo de promover a inovação aeroespacial, com
participação do governo, empresas, academia e centros de
pesquisa, além de aproximar players, empresas e entusiastas
do setor. A ficha de inscrição pode ser acessada aqui. Outras
informações podem ser obtidas na Coordenação-Geral de
Tecnologias Estratégicas e de Produção do MCTI, pelo telefone
(61) 2033 7040 ou nos e-mails setap@mctic.gov.br e
cgep@mctic.gov.br.

AEB PARTICIPA DE ENCONTRO DOS CHEFES DAS AGÊNCIAS ESPACIAIS DO BRICS
A Agência Espacial Brasileira (AEB), uma autarquia vinculada ao Ministério da
Ciência, Tecnologia e Inovações (MCTI), participou, na quarta-feira (15), do
Meeting of the Heads of BRICS Space Agencies (Encontro dos Chefes das
Agências Espaciais do BRICS). No evento, foram destacados os laços de amizade
existentes entre os cinco países e a nova fase de relacionamento, visando a
identificação de oportunidades de Cooperação no uso pacífico do Espaço
Exterior em benefício das respectivas sociedades. Em âmbito brasileiro, o evento
reuniu o presidente da AEB, Carlos Moura, o assessor de Cooperação
Internacional, Alessandro Carvalho, o diretor de Planejamento, Orçamento e
Administração, Aluísio Camargo, e o 3º secretário do Itamaraty, Pedro M.
Sloboda. Além de representantes do MCTI e da Embaixada do Brasil na Rússia.
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CEMADEN APONTA SECA EM VÁRIAS REGIÕES DO BRASIL, PRINCIPALMENTE, NOS ESTADOS DO ACRE E
RIO DE JANEIRO
O Boletim Mensal de Impacto em Atividades Estratégicas para o
Brasil, referente ao trimestre junho-julho-agosto, elaborado pelo
Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais
(Cemaden) – unidade de pesquisa do Ministério da Ciência,
Tecnologia e Inovação (MCTI) – divulgado na quinta-feira (16),
aponta o cenário de intensificação de seca, em relação ao mês de
maio, principalmente nos estados do Acre e do Rio de Janeiro. O
boletim mensal apresenta a Avaliação das Ocorrências e Alertas
para Desastres Naturais (inundações, enxurradas e movimento de
massa) para o mês de junho 2020 e o Diagnóstico e Cenários dos
eventos extremos (secas e inundações) e seus impactos em diferentes setores econômicos do Brasil.

OUTROS DESTAQUES
LIVE QUARTAÀSQUATRO VAI DEBATER PAPEL DAS BIBLIOTECAS, LEITURA E GESTÃO NA PÓS-PANDEMIA
A próxima QuartaàsQuatro, live promovida semanalmente pelo Instituto Brasileiro de Informação em
Ciência e Tecnologia (Ibict), unidade de pesquisa do MCTI, acontece na próxima quarta-feira, dia 22,
às 16 horas, no canal do Ibict no Youtube. O tema desta edição é "Informação e Infodemia na PósPandemia: Biblioteca, Leitura e Gestão", com a participação de Glòria Pérez-Salmerón (IFLA), Emir
Suaiden (Unb) e Cecília Leite (Ibict). A epidemia do novo coronavírus trouxe novos desafios
informacionais. Durante o bate-papo, os participantes abordarão diversos temas como o problema
das informações falsas e o papel das bibliotecas e da leitura no mundo pós-pandemia.

EM VÍDEO, PRESIDENTE BOLSONARO FALA DO MEDICAMENTO NITAZOXANIDA
O presidente da República Jair Bolsonaro, em sua live realizada nesta quintafeira (16), destacou medicamentos que fazem parte de seu tratamento contra
a Covid-19. Um deles é a nitazoxanida, fármaco identificado entre 2 mil
substâncias, usando inteligência artificial, no Centro Nacional de Pesquisa em
Energia e Materiais (CNPEM), organização social vinculada ao MCTI, como
tendo potencial para combater a replicação do novo coronavírus. O MCTI
iniciou dois protocolos de testes com o medicamento, um deles para pacientes
com sintomas de pneumoniae outro voltado a pessoas com sintomas iniciais
de gripe. Com a participação de 500 voluntários os pesquisadores poderão publicar os resultados dos estudos e determinar a
eficácia da nitaxozanida no tratamento da Covid-19. Participe da ação #500VoluntáriosJá na sua região!
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