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CLP expõe stand no último dia da Virada Ambiental
de São Vicente
O CLP promoveu o contato entre a população e a universidade.

[01/11/2013]

No dia 18 de outubro foi dado início à primeira Virada Ambiental do município de São
Vicente, onde dentre as participações a UNESP-CLP esteve presente.

A programação que começou na sexta-feira (18), com a abertura oficial nas
dependências da universidade e no sábado (19), com o recolhimento de lixo no mar
através do apoio de embarcações particulares, teve como ponto central a exposição na

praça 22 de janeiro, no bairro da Biquinha, que aconteceu no domingo (20).

Foi em um domingo de sol e com a cidade cheia que a praça da Biquinha foi preenchida com diversos stands sobre os mais variados
assuntos e, entre eles, o stand da UNESP, que divulgou seus projetos de extensão como o Cursinho Comunitário Pré-Vestibular,
coordenado pela Profa. Dra. Alessandra da Silva Augusto, o projeto “Salvando e Aprendendo com o Megalobulimus”, coordenado pela
Profa. Dra. Iracy Léa Pecora., o “Museu itinerante de Biologia Marinha – MIBIM”, da Profa. Dra. Renata de Britto Mari e o projeto de
“Educação Ambiental sobre Manguezais”, do Prof. Dr. Marcelo Pinheiro. Os bolsistas de Apoio Acadêmico e Extensão – BAAE I
confeccionaram e distribuíram brinquedos de materiais recicláveis para as crianças que visitaram o evento.

 

 A exposição atraiu olhares de diversas idades, despertando a curiosidade sobre o acervo de animais do MIBIM e os caracóis que
subiam nas paredes dos aquários do projeto de conscientização com o Magalobulimus. Os monitores presentes no stand puderam
informar e conscientizar a população sobre a diferença entre a espécie exótica do caracol Achatina fulica e o nativo
Megalobulimus paranaguensis, a importância da reciclagem, o conhecimento dos ecossistemas marinhos, com ênfase no manguezal e
a sua importância ecológica, e dos animais que habitam a costa paulista, ressaltando sempre a necessidade de preservação dos
ambientes e de suas espécies. Foi aberto, dessa maneira, mais um caminho entre universidade e comunidade de São Vicente.

 

 A I Virada Ambiental de São Vicente foi coordenada por André Cavallero, Presidente da Associação Múltipla de Esportes Radicais e
Meio Ambiente, e teve a participação do Campus do Litoral Paulista da UNESP, a Prefeitura Municipal de São Vicente, SABESP, ONGs,
entidades filantrópicas e a Secretaria do Verde e do Meio Ambiente.

 

Marina Fagundes Lopes

Tweetar 0            
Curtir Seja o primeiro de seus amigos a curtir isso.

Notícias recentes

23/10/2013 - [1ª Virada Ambiental de São Vicente.]

21/10/2013 - [3º CONCURSO DE POESIAS DO CLP 2013]

17/10/2013 - [CRUSTÁCEOS SOB AMEAÇA DE EXTINÇÃO.]
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