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Conjunção de Júpiter e Saturno - colaboração Global
 
(Comunicado por Josina Nascimento e Mariângela de Oliveira em 19/12/2020)
 

Recebemos da Profa.Mariângela do LNA o email com o texto que segue abaixo.
 
Mary Beth Laychak, Director of Strategic Communications do Canada-France-Hawaii Telescope, e seu colega
Sam  Barden convidam para uma possível colaboração na observação da conjunção do dia 21/12, numa
cobertura global do evento com telescópios o mais afastados entre si pelo planeta.
 
No link https://drive.google.com/file/d/1O1FNw4L7R8L0KU9-EzeQdm_WxO1BZbJ2/view?usp=sharing poderão
encontrar o PowerPoint deles sobre os objetivos e demais detalhes dessa empreitada, para seu
conhecimento.

Quem tiver interesse entrar em contato diretamente com eles:

"Mary Beth Laychak" <mary@cfht.hawaii.edu>
"Sam Barden" <barden@cfht.hawaii.edu>

Neste momento, não há ninguém da América do Sul participando!
 
 
 

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 "Comunicações 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
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E-mails de Contato

Presidência - Helio Jaques Rocha Pinto: presidenciasab@sab-astro.org.br
Vice-Presidência - Lucimara Pires Martins: vicepresidenciasab@sab-astro.org.br
Secretaria Geral - Daniela Borges Pavani : secretgersab@sab-astro.org.br
Secretaria da SAB - Maria Jaqueline Vasconcelos: secretsab@sab-astro.org.br
Tesouraria - Alex Cavaliéri Carciofi: tesourariasab@sab-astro.org.br

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