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Informes da Diretoria

1. Comunidade científica envia carta ao MCTIC cobrando prioridade à pesquisa básica

A SAB e outras 70 entidades científicas brasileiras apoiam carta enviada pela SBPC e a ABC,  quarta-feira passada, dia 29 de abril, ao ministro
Marcos Pontes. A carta chama a atenção do ministério ao negligenciamento latente do apoio do mesmo à pesquisa básica. O documento pode
ser lido no link abaixo:

http://www.jornaldaciencia.org.br/wp-content/uploads/2020/04/Of.-079-carta-conjunta-SBPC-ABC-ao-Ministro-Marcos-
Pontes-ref.-Portarias-nº-1122-e-1329-MCTIC.pdf

Informes da Comunidade

1.  Prêmio L'Óreal-UNESCO-ABC "Mulheres na Ciência"

(Comunicado por Beatriz Barbuy em 26/04/2020) 

• Abertura das inscrições: 08 de março de 2020.
• Encerramento das inscrições: 08 de maio de 2020.
• Seleção pelo Júri: julho de 2020 (a ser confirmado).
• Anúncio das vencedoras: agosto de 2020 (a ser confirmado).
• Cerimônia: outubro de 2020.

Mais detalhes: https://www.paramulheresnaciencia.com.br/regulamento/

2. LNA em Dia - Edição 52

(Comunicado por Giuliana Capistrano em 29/04/2020)

Prezados(as),

A 52ª edição do LNA em Dia, a revista eletrônica do LNA, foi publicada. O informativo divulga as novidades para os usuários do Laboratório
Nacional de Astrofísica e dos observatórios gerenciados (OPD, SOAR, Gemini e CFHT).

Nesta edição:

LNA

1.    Situação do OPD em tempo de Covid-19
2.    LNA tem novo Diretor
3.    Projeto Centelha
4.    2019 BRICS Astronomy Working Group (BAWG) and Workshop
5.    Workshop de espectroscopia de alta resolução
6.    Projeto executivo do prédio do LNA no Parque Científico e Tecnológico de Itajubá
7.    ECHARPE
8.    SPARC4
9.    Prime Focus Spectrograph – Segunda fase de integração do cabo de fibras iniciada

OPD

1.    Novo foco magnético nos telescópios do OPD
2.    Implementações no TCSPD
3.    Primeiros testes do Sistema de Automação do Espectrógrafo Cassegrain



4.    Monitoramento do periastro de eta Carinae em tempos de pandemia Covid-19
5.    Primeiras observações interferométricas Speckle no OPD

Gemini

1.    Gemini 2020B – Estatística de submissão de propostas
2.    Novos membros da Comissão de Programas do Gemini
3.    Gemini Norte e Sul continuarão com operações científicas suspensas até novo aviso
4.    Página web do Gemini de cara nova

SOAR

1.    Balanço de operações do Telescópio SOAR

Leia pelo ISSUU. Acesse: https://issuu.com/lnaemdia/docs/lnaemdia_52

3. Office of Astronomy for Development (IAU-OAD) lança novas chamadas para financiamento de projetos

(Comunicado por Eduardo Monfardini Penteado em 30/04/2020)

Está aberta a chamada anual de propostas para o ano de 2020 do *Office of Astronomy for Development *(OAD). Serão consideradas propostas
de projetos que usam a astronomia como uma ferramenta para abordar questões relacionadas ao desenvolvimento sustentável. O prazo para
submissão, Fase 1, é 31 de maio de 2020.

Mais informações disponíveis no site:

http://www.astro4dev.org/aboutiauoad/cfp/
<http://www.astro4dev.org/aboutiauoad/cfp/?
fbclid=IwAR2tUcUet99Uc8gXD7snGGh_CQpdMsx49EAgTEc19pPgzLTV_IrTSXpVdGs>

Devido aos tempos sem precedentes que vivemos, OAD está lançando também uma chamada extraordinária adicional para propostas
relacionadas ao COVID-19.

Serão considerados projetos que usem astronomia para mitigar alguns dos efeitos do COVID-19. O prazo para apresentação de propostas para
essa chamada extraordinária é 15 de maio de 2020, e os resultados serão anunciados cerca de duas semanas depois.

Para mais informações:

http://www.astro4dev.org/call-for-covid-19-related-proposa…/
<http://www.astro4dev.org/call-for-covid-19-related-proposals/?fbclid=IwAR3TDEocUWDsviQoGIti4e3AZ-
bHqIcW12E9UTvzoX1kUS87r4EUlJwSpRQ>

4. Marcha Virtual pela Ciência 

(Comunicado pela SBPC em 19/04/2020)

Muito importante o engajamento do máximo possível de sócias/os.

Marcha Virtual pela Ciência - 2020
Data: 7 de maio
 
Caros colegas das sociedades científicas,
 
O ano de 2020 trouxe para o mundo inteiro um desafio de enormes proporções: vencer a pandemia causada pelo coronavírus.  Esta é uma luta
de toda a humanidade, e a ciência é uma das principais armas e a esperança de todos está depositada nela.
 
A proposta que apresentamos aqui é para que realizemos, no próximo dia 7 de maio, a  Marcha Virtual pela Ciência no Brasil – 2020 . Ela
ocorrerá ao longo de todo o dia e será constituída por algumas atividades nacionais comuns e por outras ações definidas e organizadas por
estado ou região ou, ainda, por setores específicos (áreas profissionais, sindicais, empresariais, comunitárias etc). A Marcha terá como temas
principais os maiores desafios da ciência brasileira atualmente: ajudar a vencer a pandemia da COVID-19 e conquistar recursos adequados para
a pesquisa, educação, saúde e desenvolvimento sustentável.
 
Este ano a Marcha será virtual.

Estamos propondo quatro eixos principais em torno dos quais suas atividades se organizem:
 
#FiqueEmCasaComCiência: a importância do isolamento social, recomendado pela OMS, sociedades científicas e da área da saúde,
cientistas, médicos e especialistas;
 
#CiênciaéInvestimentoEssencial: a crise da ciência no Brasil e a redução drástica dos recursos para CT&I, em particular recursos que
ajudem no enfrentamento da grave crise sanitaria e econômica;
 
#EducaçãoeDemocracia: o desmonte dos sistemas de educação, em particular pela ação da Emenda Constitucional 95, e as ameaças
antidemocráticas à liberdade de ensino e pesquisa;
 
#PactoPelaVida: a necessidade de enfrentar a crise econômica com medidas emergenciais e de longo prazo, que apoiem, em particular, as
camadas mais pobres e vulneráveis da população e reduzam a desigualdade social e econômica do país.
 
A grade proposta de programação comum para todo o país, no dia 7/5, é a seguinte:
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1.      10h30-12h: Painel nacional sobre a pandemia da COVID-19
2.      Meio-dia: Tuitaço
3.      15h-16h30: Painel nacional sobre a ciência brasileira e seu financiamento
4.      18h: Tuitaço
 
Em horários variados poderão ser feitas inserções curtas com depoimentos sobre o enfrentamento da pandemia e em defesa da ciência. Serão
produzidos por  pesquisadores de todas as áreas, intelectuais, empresários, trabalhadores, artistas, pessoas representativas de entidades e
setores da sociedade civil, parlamentares, jornalistas, ativistas,  autoridades, estudantes e pessoas em geral.
 
Nos demais horários. ao longo do dia, cada estado (ou região) ou setor específico poderá organizar outras atividades para alcançar e envolver o
seu público-alvo (como lives, paineis, palestras, entrevistas, exibições culturais, depoimentos, documentários, etc)  com temas relacionados com
os 4 grandes eixos propostos. Em cada estado, a SBPC está buscando organizar comitês locais para a organização da Marcha.
 
Estamos convidando, portanto, sua entidade, universidade, IFES, instituição científica, ONG, empresa,  etc, e a você mesmo, para se integrar e
participar desta Marcha Virtual importante para a ciência brasileira e para o enfrentamento da crise atual do país.
 
Solicitamos que se manifestem sobre a possibilidade de contribuir das seguintes formas:
 
1.      Na ampla divulgação da Marcha em sua área ou região de atuação;
2.      Na participação em Comitês Locais (ou por setor) para a organização da Marcha;
3.      No apoio à  infra-estrutura local, em particular na comunicação;
4.      Na participação na programação local ou setorial;
5.      No apoio à gravação e difusão de vídeos e inserções curtas relacionadas com a Marcha.
 
Por favor, nos informem para o email presidencia@sbpcnet.org.br sobre a disposição de sua entidade ou instituição de participar da Marcha e
para adicionar comentários ou sugestões.
 
No início desta próxima semana enviaremos material de divulgação nacional emais detalhes sobre as programações nacional e locais, na medida
em que forem sendo definidas.
 
Muito obrigado e abraços,
 
Ildeu de Castro Moreira – Presidente da SBPC                                             
 
Cláudia Linhares Sales - Secretária da SBPC
 
Luciano  Mendes de Faria Filho - Secretário Regional da SBPC-MG

 
Ouvidoria da SAB
Este é um canal de comunicação entre a Diretoria da Sociedade Astronômica Brasileira e seus associados/a. A finalidade principal desta Ouvidoria
é receber  manifestações dos associados como sugestões, reclamações e denúncias.

Você pode se manifestar entrando em contato com nossa Ouvidoria atraves do e-mail:
ouvidoriasab@sab-astro.org.br

A Ouvidoria é composta por:

1 - Daniela Mourão (UNESP)

2 - Denise Gonçalves (OV/UFRJ)

3 - Fernando Roig  (ON)

4 - Walter Maciel (IAG/USP) - Coordenador

Formato para publicar no Comunicações da SAB

O formato das notícias a serem publicadas no "Counicações da SAB" deve ser o que segue. Informamos que não serão editadas ou compostas
mensagens com base em links ou textos, não serão editadas tabelas ou imagens. Deve ser informada a sessão de publicação (Informes,
Oportunidades, Eventos). Arquivos ou imagens associadas devem ser enviadas preferencialmente como links, ou arquivos anexados em pdf.

     
 Título: XXXXXX
(Comunicado por XXXX em xx/xx/xx)
       
Texto do que se deseja divulgar: XXXXX

As contribuições devem ser enviadas para o e-mail:comunicacoessab@sab-astro.org.br

E-mais de Contato

Presidência - Reinaldo de Carvalho: presidenciasab@sab-astro.org.br
Vice-Presidência - Helio Jaques Rocha Pinto: vicepresidenciasab@sab-astro.org.br
Secretaria Geral - Ramachrisna Teixeira : secretgersab@sab-astro.org.br
Secretaria da SAB - Alan Alves Brito: secretsab@sab-astro.org.br
Tesouraria - Lucimara Martins: tesourariasab@sab-astro.org.br

Gerais
Diretoria: diretoriasab@sab-astro.org.br
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Secretaria da diretoria: secsab@sab-astro.org.br
Suporte ao Portal: suporte@sab-astro.org.br
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