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SALVANDO O PEIXE BOI 
Postado em 14/12/2011 às 02:22

A Tetra Pak iniciou em dezembro uma expedição de educação 

ambiental pelo Rio Uatumã, afluente da margem norte do Rio 

Amazonas (AM). O projeto “Protegendo a vida na Amazônia” tem 

o objetivo de levar informações sobre a preservação da fauna 

regional, principalmente dos peixes-bois, para cerca de 26 

comunidades ribeirinhas, onde vivem mais de oito mil pessoas. A 

ação, que será coordenada por um grupo de profissionais 

especializados do CPPMA (Centros de Preservação e Pesquisa 

de Mamíferos Aquáticos) da Vila de Balbina (AM), terá duração de 
quinze dias. Para apoiar o trabalho, a Tetra Pak disponibilizou um barco regional, totalmente 

adaptado para atender as necessidades da equipe, que realizará palestras e atividades lúdicas, 

direcionadas a todos os públicos, com enfoque principal nas crianças. Além da mensagem sobre 

a importância da preservação do peixe-boi, o monitor distribuirá cartilhas e panfletos informando 

sobre a importância de tratar corretamente o lixo gerado nas comunidades, evitando a 

contaminação dos rios. De acordo com Stella Maris Lazzarini, médica veterinária e coordenadora 

do CPPMA, a principal mensagem será sobre a preservação dos peixes-bois da Amazônia, que 

estão ameaçados de extinção, e a caça destes animais que prejudica a biodiversidade e o próprio 

ribeirinho. “Atualmente mais de 40 peixes-bois vivem no CPPMA, eles foram resgatados em 

situações de caça e foram reabilitados para que possam retornar à natureza. No entanto, a 

comunidade precisa ser conscientizada antes desta reintegração”, completa Stella. Segundo 

Fernando von Zuben (foto), Diretor de Meio Ambiente da Tetra Pak, mais duas expedições devem 

ser realizadas em 2012, mas as datas ainda não estão definidas por conta das épocas de seca 

do rio. 

MAIS PODERES AO CONGRESSO
Postado em 14/12/2011 às 02:18

O deputado Bernardo Santana de Vasconcellos (PR-MG) (foto) 

está empenhado na luta para aprovação da PEC 21500 e outras 

11 apensadas a ela. As proposições transferem de órgãos do 

Executivo para o Congresso Nacional a palavra final sobre a 

demarcação de terras indígenas, de quilombolas e de áreas de 

conservação ambiental permanente (unidades de conservação). A 

proposta está sendo analisada agora pela Comissão de 

Constituição e Justiça e de Cidadania (CCJC) da Câmara Federal, 

da qual Bernardo Santana (foto) é membro. O parlamentar 

conseguiu aprovar requerimento de sua autoria que pede a inclusão da PEC na pauta da CCJC, 

para votação imediata. Acordo entre os membros da Comissão prevê a votação da proposta para 

a volta do recesso do Congresso, em fevereiro.  

UM VISUAL MAIS MODERNO
Postado em 14/12/2011 às 02:17

O novo sistema de identidade visual da UFMG, que começa a ser usado a partir desta semana, 

moderniza a marca de utilização cotidiana lançada no início dos anos 1990 e recupera o uso 

solene do brasão, que volta a aparecer apenas em documentos específicos. A nova versão do 

logotipo faz referência à anterior, que lembra a relação afetiva da comunidade com a 

universidade, e aposta na sigla como elemento forte de identificação institucional. A nova marca 

utiliza tipografia com serifa - pequenos traços e prolongamentos que ocorrem no fim das hastes 

das letras - originária dos tradicionais desenhos com bico de pena, somada a outra de formato 

mais contemporâneo, próprio do meio digital. Como na marca adotada nos anos 90, o destaque é 

o ‘m’, em vermelho. A letra é usada em itálico, que lembra a escrita cursiva e representa o gesto 

e a criatividade. Os caracteres foram estilizados, para obter desenho exclusivo. Sob o ‘m’, 

retângulo vermelho, similar ao que compõe a fachada do prédio da Reitoria, remete a um 

elemento do cotidiano da universidade. 

A MELHOR VIRADA 
Postado em 14/12/2011 às 02:17
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