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MAQUA LANÇA APLICATIVO PARA MAPEAMENTO
DE BOTOS, GOLFINHOS E BALEIAS
Colaboradores recebem informações sobre as espécies em tempo real
e ajudam na coleta de carcaças no mar

De acordo com o Maqua, as notificações são
enviadas em tempo real para especialistas da
Uerj. Em pouco tempo, eles entram em contato para esclarecer dúvidas, ajudar na identificação da espécie ou atender ao encalhe. O
colaborador ainda terá acesso a uma pagina
com todas as contribuições dele, marcadas
em um mapa, onde também consta o histórico de notificações de outras pessoas.
Segundo o professor do Maqua José Laílson Brito Junior, algumas destas espécies
correm o risco de extinção e precisam ser
acompanhadas de perto. "É fundamental que
a gente saiba em quais partes da costa estes
animais são mais frequentes e como eles se
comportam no meio ambiente. No caso dos
animais mortos, fazemos uma série de estudos genéticos e de conhecimento sobre hábitos das espécies", informou.
Há 26 anos realizando este tipo de trabalho, o Maqua conta com uma rede de
colaboradores formadas por banhistas,
surfistas, profissionais do Corpo de Bombeiros, Marinha, entre outros. A expansão

desse trabalho evoluiu junto com a tecnologia, desde os tempos em que eram usados
cartazes com telefones fixos.
"Agora temos uma ferramenta eficiente e
específica para isso. Pretendemos divulgar
e ampliar ainda mais essa rede que tornou o
trabalho da Uerj referência em conservação
no Rio", disse Laílson.
Em um futuro próximo, o objetivo é que o
aplicativo também sirva para notificação de
lixo no mar e identificação de outras espécies. O Projeto Grael está ajudando na divulgação do aplicativo que está para download
gratuito na App Store e na Play Store.
Foto: Divulgação aplicativo

Os botos, golfinhos e baleias ganharam
um novo aliado na luta pelo conhecimento
e conservação das espécies. Criado pelo
Laboratório de Mamíferos Aquáticos e Bioindicadores (Maqua) da Uerj, o aplicativo
“De Olho no Mar” permite que qualquer
pessoa envie notificações sobre o avistamento destes animais no oceano, além de
carcaças para o recolhimento. Com a ferramenta, será possível agilizar e facilitar o
trabalho da extensa rede de colaboradores
que o Laboratório acumulou em 26 anos de
trabalho na costa do Rio.

Tela inicial do aplicativo:
agora qualquer pessoa
pode se juntar à rede de
colaboradores do Maqua
e enviar instanteamente
informação sobre os animais,
mortos ou vivos, avistados no
mar e nas praias

FACULDADE DE ODONTOLOGIA COMEMORA
50 ANOS COM JORNADA ACADÊMICA

Além de especialistas da área, o evento recebeu o ex-técnico de vôlei Bernardinho
avaliação externa. Os três últimos anos foram
muito difíceis, mas, como os atletas e as equipes que o Bernardinho dirigiu, nós somos lutadores e vamos continuar brigando", afirmou. O
diretor da faculdade, Ricardo Fischer, destacou
que a trajetória de sucesso ao longo de meio
século de existência se deve ao esforço conjunto de professores, técnicos e alunos. "Somos
a número 1 do Rio. E vamos procurar, com
muita união, ser cada vez mais uma referência,
não só estadual, mas nacional. É a nossa grande
meta", disse Fisher.
O nascimento da FO foi lembrado pelo endodontista Ermelindo Radetic, um dos homenageados na jornada. Professor da primeira turma,
a partir de 1968, ele contou que o curso começou pequeno, com 12 estudantes sobressalentes
do vestibular de Medicina. "Fomos montando
as clínicas e, em 1971, já estávamos no prédio
atual, o Edifício Paulo de Carvalho".
O presidente do CANS, Denis Nogueira
Machado, se emocionou ao falar da faculdade,
sobretudo ao destacar a importância da abertura aos cotistas: "Não é todo rapaz pobre que
pode fazer odontologia, mas aqui no Rio existe
uma universidade plural, inclusiva e popular.
E hoje estou realizando um sonho, aqui representando os alunos, neste momento de luta e
de vitória", revelou.
Fotos: Flávia Astorga

A Faculdade de Odontologia (FO) promoveu,
nos dias 7 e 8 de junho, a 33ª edição da sua
Jornada Acadêmica. O evento, organizado pelo
Centro Acadêmico Nelson Siqueira (CANS),
sob orientação de professores e direção, também marcou o início das comemorações dos 50
anos da unidade. Pesquisadores de excelência
foram convidados a apresentar as últimas atualizações sobre temas relevantes na área e profissionais que marcaram a história do curso na
Uerj foram homenageados.
A cerimônia de abertura, realizada na Capela
Ecumênica, contou com a presença do ex-técnico de vôlei, Bernardo Rocha de Rezende - o
Bernardinho, em uma palestra motivacional.
Trazendo na bagagem a consagração alcançada
à frente das seleções feminina e masculina, o
campeão ressaltou a importância da disciplina
cotidiana e do constante aprendizado: "Se não
formos capazes de fazer com excelência as
pequenas tarefas do dia a dia, não chegaremos
às grandes conquistas. E quando vocês chegarem lá - se formando na graduação, por exemplo - continuem no 'learning mode' sempre",
recomendou aos universitários.
Presente há 33 anos na FO, o diretor do Centro
Biomédico, Mário Sérgio Carneiro, disse sentir orgulho da unidade. "A gente vê o crescimento dessa faculdade, inclusive nos índices de
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de Odontologia, Ricardo
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