
 
 
Para: Todas as entidades amadoras já cadastradas para o IYA 2009 Brasil 
Ref: Carta-circular informativa # 002/2007 
 
Caros colegas, 
 
Acreditamos que todos vocês tenham recebido nossa primeira Circular, emitida no mês 
passado, e que a essa altura já estejam planejando as primeiras conversas com os membros 
de suas associações sobre as possíveis Atividades do IYA 2009 nas suas comunidades. 
 
Nesta segunda Circular, gostaria de comunicar uma primeira medida organizacional que 
visa dar apoio a todos vocês nos seus trabalhos de planejamento. Efetivo a partir de 
01/06/2007, o CNAA (Comitê Nacional para a Astronomia Amadora) estará sendo dividido 
em seis Comitês Regionais, cada um deles sob a coordenação de um membro do atual 
CNAA e dos quais qualquer um de vocês poderá participar, caso assim o deseje. 
 
Evidentemente, não existe nenhuma conotação hierárquica entre as funções do atual CNAA 
e dos futuros Comitês Regionais: os trabalhos executados serão semelhantes. Porém, a 
grande extensão do território brasileiro e a sua ampla diversidade cultural são fatores que 
recomendam essa descentralização organizacional, de forma tal que os clubes e associações 
que irão efetivamente executar as Atividades do IYA 2009 em suas cidades possam receber 
o melhor suporte das centrais brasileira e mundial, bem como para criarmos um canal de 
comunicação rápido e eficiente com as mesmas. 
 
O critério para a distribuição considerou o número de clubes existentes em cada região. 
Assim, os seguintes membros do CNAA passam a ser responsáveis pela organização das 
novas Coordenações Regionais: 
 
Região Sul (Estados de RS, SC, PR): 
 
Alexandre Amorim (GEA- Grupo de Estudos Astronômicos de Florianópolis) 
Email para contato: costeira1@yahoo.com 
Telefones para contato: (48) 3236-1926 ou (48) 9618-3063 
 
Região Sudeste 1 (Estado de SP): 
 
Antonio Carlos da Silva (CASP – Clube de Astronomia de São Paulo – SP (Capital) 
Email para contato: antoniocds@gmail.com 
Telefones para contato: (11) 3361 4418 ou (11) 8105 8647 
 
 
 



Região Sudeste 2 (Estado do Rio de Janeiro): 
 
José Carlos Diniz (NGC-51 e CANF) 
Email para contato: diniz.astro@terra.com.br 
Telefones para contato: (21) 2264 1687 ou (21) 9984 6741 
 
Região Sudeste 3 (Estados de MG e ES): 
 
Cristóvão Jacques (CEAMIG – Centro de Estudos Astronômicos de Minas Gerais - BH) 
Email para contato: cjacqueslf@yahoo.com.br 
Telefone para contato: (11) 8294 0256 
 
Região Nordeste (Estados de BA, SE, AL, PE, PB, RN, CE, PI, MA): 
 
Adriano Aubert S. Barros (CEAAL – Centro de Estudos Astronômicos de Alagoas - AL) 
Email para contato: adrianoaubert@yahoo.com.br 
Telefones para contato: (82) 3341 5069 ou (82) 9981 5724 
 
Região Norte / Centro-Oeste (DF, GO, TO, MT, MS, AM, PA, AC, AP, RO, RR) 
 
Antonio Carlos Coêlho (CAsB - Clube de Astronomia de Brasília – DF) 
Email para contato: anccoelho@uol.com.br 
Telefones para contato: (61) 9989 4433 ou (61) 3274 4433 
 
Nos próximos dias, cada um de vocês estará recebendo uma comunicação do responsável 
pela região onde o seu clube se encontra, e a partir daí, ele estará sendo o seu canal 
primário de comunicação com a organização do IYA 2009 Brasil. Nessa oportunidade, cada 
um de vocês, caso o deseje, poderá solicitar a ele a inclusão do seu nome (como 
responsável pela sua associação) para integrar o Comitê Regional respectivo. Esperamos a 
adesão e a colaboração de todos ! 
 
Independentemente dessa nova estrutura, é claro que continuarei, com o maior prazer, à 
inteira disposição de cada um de vocês através do email:     iya.br.amateur@gmail.com  
 
E, na próxima Circular Informativa, estarei anunciando a estrutura dos serviços de suporte e 
de preparação de materiais de apoio que iremos prover para todos os clubes inscritos no 
IYA 2009. 
 
Muito obrigado...e céus claros ! 
  
Tasso Napoleão 
National Node, IYA 2009 Brasil - Coordenador geral para a astronomia amadora 
 
 
Em tempo: Aproveito para informar que, na edição de junho da revista “Astronomy Brasil”, 
encontra-se a primeira de uma série de matérias sobre a realização do IYA 2009. Essas 
reportagens deverão continuar a ser publicadas mensalmente até 2009. 


