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AMBIENTE ■ ■ Dentro de intercâmbio, estudantes e profissionais do Comitê
Pardo se dirigem a Santiago em novembro em busca de novos conhecimentos

rodrigokampf@gazetadosul.com.br

Uma expedição ao Chile vai
comparar os ecossistemas dos
oceanos Atlântico e Pacífico. Santa-cruzenses se preparam para ir a
Santiago, a capital chilena, no dia
11 de novembro. Nessa viagem,
promovida pelo Departamento
de Biologia e Farmácia da Universidade de Santa Cruz do Sul
(Unisc), o grupo de estudantes e
profissionais da área aprenderá de
forma dinâmica os conteúdos ensinados em sala de aula. Esse projeto faz parte de um processo de
internacionalização da Unisc, que
foca em promover esta interação
dos alunos de Santa Cruz com universidades de outros países.
Sob a coordenação dos professores Eduardo Lobo Alcayaga e Jair Putzke, os integrantes da
Rede de Educação Ambiental do
Comitê Pardo (Grupo Redenção)
– que estudam a Bacia Hidrográfica do Rio Pardo – vão conhecer as estruturas dos cursos biológicos da Universidade de Santiago de Chile (Usach). Segundo
Lobo, a escolha desse grupo para
a viagem se deu por ser formado
por pessoas da área e que têm o
interesse em ajudar o ambiente
em que vivem. “Vão para o Chile aqueles que participam ativamente do grupo e demonstram interesse em adquirir esses novos
conhecimentos”, afirma. Essa é a
segunda edição da expedição (a
primeira foi em 2010).
O professor explica que a primeira etapa dessa viagem de estudos já foi realizada. “No começo de outubro fomos ao litoral gaúcho identificar os distintos tipos de ecossistemas, as espécies de flora e fauna associadas e os principais impactos antrópicos e naturais”, salienta. No
próximo mês, o mesmo grupo
vai ao Chile comparar os resultados obtidos no Rio Grande do
Sul. O professor afirma que pela
experiência obtida na expedição

■ ■ Atividade

ocorreu na tarde de ontem na Câmara de Vereadores

Comdica realiza audiência
pública para prestar contas
■ ■ Eduardo

O Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente (Comdica) promoveu na tarde
de ontem uma audiência pública
para prestar contas sobre a aplicação dos valores doados por pessoas físicas e jurídicas ao Fundo
Municipal dos Direitos da Criança e Adolescentes. O encontro
ocorreu na Câmara de Vereadores
e reuniu entidades que executam
projetos sociais e aqueles que destinam recursos para o fundo.
De acordo com o presidente do
Comdica, Alcir Bampi, essa foi a
segunda audiência deste ano. O
objetivo é garantir a transparência do processo de destinação e
aplicação dos recursos a toda a comunidade. “Mostramos que todos
os recursos foram empregados na
defesa e garantia dos direitos dos
menores”, afirma Bampi.
O presidente conta que cerca
de 33% do valor arrecadado foi
destinado aos recursos humanos,
como pagamento de psicólogos.
O restante foi dividido entre reforma, construção, manutenção,
equipamentos e materiais didáticos e pedagógicos. O Comdica
discute as diretrizes das políticas

Lobo coordena o grupo que vai participar da viagem

Novas experiências
Segundo o professor Eduardo Lobo Alcayaga, a primeira edição da expedição ao Chile foi um sucesso, trazendo ótimos resultados para os participantes e para a Unisc. “O conhecimento
dos aspectos do manejo ambiental costeiro e o intercâmbio de
pesquisadores fortalecem o grupo de estudantes e profissionais
envolvidos nesta expedição”, destaca. A viagem de estudos, intitulada Manejo Ambiental de Recursos Costeiros: do Atlântico
ao Pacífico, voltará a Santa Cruz no dia 18 de novembro, possivelmente trazendo experiências para serem colocadas em prática nos trabalhos realizados na Bacia do Rio Pardo. ■

Fomos ao litoral
gaúcho identificar
os distintos tipos de
ecossistemas, as espécies
de flora e fauna associadas
e os principais impactos
antrópicos e naturais

Eduardo Lobo Alcayaga
Professor de Biologia

de 2010 os resultados são bem
distintos. “No Oceano Pacífico,
que banha o Chile, as praias são
diferentes. Lá o mar é mais fundo, o que muda muito o ecossistema costeiro.”
Além da comparação entre os
oceanos, o grupo de alunos será
recepcionado pelo reitor da Usarch, visitará os laboratórios da fa-
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Encontro aborda o gaúcho na literatura
O encontro mensal Conversas sobre Leituras, do Programa de Pós
Graduação – Mestrado em Letras da Universidade de Santa Cruz do
Sul (Unisc), terá mais uma edição amanhã. Na sala 1002, às 16h30, a
atividade discutirá as representações do gaúcho na literatura rio-platense. Como convidado para abordar o assunto, o publicitário e professor Rafael Guimarães, que é doutor em literatura comparada pela
Universidade Federal do Rio Grande do Sul (Ufrgs). Sua apresentação
deverá contar com a leitura de algumas narrativas canônicas da literatura gauchesca rio-platense, destacando os momentos de continuidade e ruptura na representação das relações entre o gaúcho e o cavalo.
O Conversas sobre Leituras é aberto à comunidade. ■

culdade, participará de conferências e realizará diversas visitas a
centros de preservação ambiental do país. Esse intercâmbio entre as duas universidades, conta o
professor, faz parte do Programa
de Manejo de Recursos Naturais
e Tecnologia Ambiental (Manta).
“Ele foi criado em 2009 para elaborar projetos de pesquisa, subsidiar os intercâmbios e facilitar
as trocas de informações entre os
dois países”, ressalta. ■
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Grupo da Unisc vai ao Chile
comparar os ecossistemas
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públicas na área da infância e da
adolescência e orienta e fiscaliza
entidades que realizam ações de
proteção e cuidado.
As entidades que prestaram
contas foram: Associação Comunitária Pró-Amparo do Menor
(Copame), Casa da Criança, Associação de Pais e Amigos dos
Excepcionais (Apae), Associação
de Judô em Santa Cruz (Ajusc),
Associação Educação Positiva,
Associação Santa-Cruzense de
Pessoas Portadoras de Deficiência Física (Aspede), Centro Marista Nossa Senhora da Boa Esperança, Centro Social, Cultural
e Educacional Gideões, Grupo
de Apoio à Brigada Militar, Grupo de Apoio à Polícia Civil, Instituto Humanitas e Liga Feminina
de Combate ao Câncer. ■

