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Notícias Toda a Unesp

Docente da UNESP São Vicente participa de programa
na TV Record.
A apresentadora esteve no Campus em São Vicente.

[27/01/2014]

No dia 19 de novembro de 2013 recebemos na UNESP São Vicente a

apresentadora e modelo Juju Salimeni, que visitou o Laboratório de Biologia e
Ecologia de Crustáceos, do CRUSTA. Na ocasião houve a gravação de cenas para
o Programa "Legendários", mais especificamente do quadro "Você faz o que eu
faço?", onde a apresentadora recebe um desafio a ser superado. No caso, o
desafio foi feito por um catador de caranguejo dos manguezais paraenses. Numa

primeira fase a apresentadora deveria buscar um especialista para conversar e obter informações sobre o assunto, tendo
sido escolhido o Prof. Marcelo Pinheiro, da UNESP/CLP, por estudar o caranguejo-uçá (Ucides cordatus) desde 1998.

 

 Em dezembro de 2013 também foram feitas imagens externas, filmadas pela apresentadora com o Sr. Fausto, um catador
de caranguejo experiente do Município de Quatipuru, no Pará, região conhecida por possuir o segundo maior contínuo de
manguezais do mundo. Na ocasião a equipe foi acompanhada pelo doutorando Mauro Tavares (PG Ciência Animal - UFPA),
co-orientado pelo Prof. Marcelo Pinheiro, que também trabalha com aspectos relacionados ao potencial extrativo do
caranguejo-uçá. "Foi uma ótima oportunidade de divulgar as dificuldades de extração deste recurso pelos pescadores
tradicionais, com valorização desta atividade perante a comunidade que aprecia esta iguaria", diz Tavares. Além disso,
destaca Pinheiro, "o tamanho comercial dessa espécie (8cm de largura de carapaça) ocorre com cerca de 10 anos e a
atividade extrativa tem promovido redução da sustentabilidade de seus estoques, com perda de até 50% do total
extraído, em função do transporte inadequado em caminhões".

O quadro foi ao ar no Programa "Legendários" do dia 25/01 (sábado), na TV Record, podendo ser assistido pelos
interessados clicando aqui: 
http://noticias.r7.com/legendarios/videos/juju-salimeni-encara-desafio-de-pegar-caranguejos-direto-do-
mangue/idmedia/52e46ce00cf24212acd9b36b.html.

 

Prof. Dr. Marcelo A. A. Pinheiro

           

Notícias recentes

24/01/2014 - [Reingresso para Portador de Diploma de Nível Superior.]

02/12/2013 - [Docentes do CLP/SV oferecem disciplina em inglês.]

19/11/2013 - [Os poetas do CLP.]
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