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"Hoje a gente não tem 
mais nenhuma garrafa 
PET na Vila Dois Rios", 
conta, orgulhosa, a 
professora Thereza Rosso, 
doutora em engenharia 
oceânica com análise 
em poluição em zonas 
costeiras e coordenadora 
do projeto juntamente 
com o professor Ricardo 
Gomes.

PROJETO TRANSFORMA LIXO EM ARTE E AJUDA 
NA CONSCIENTIZAÇÃO AMBIENTAL
Preocupados com a gestão de resíduos de garrafas PET da região oceânica de Ilha Grande, 
"Ecomuseu Recicla" cria interação entre a comunidade local e gera artesanato consciente

Criado em 2016 pelo diretor do Departamento Cul-
tural (Decult), Ricardo Gomes Lima, e fi nanciado 
pela Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado do 
Rio de Janeiro (Faperj), o Ecomuseu Recicla tem 
o objetivo de desenvolver uma rede local para reu-
tilização de resíduos de garrafas PET em artesana-
tos, utensílios e construções. Executado na Vila de 
Dois Rios, o projeto proporciona o recolhimento e 
limpeza das peças e a realização de ofi cinas de pro-
dução, envolvendo artesãos convidados, moradores 
da região e servidores da Universidade. O que antes 
tinha como destino rios, praias e fl orestas da Ilha 
Grande, hoje vira arte nas mãos deles. 

Além da produção de objetos de decoração 
e mobília, engrenados pelos bons resultados, 
também começaram a ser produzidas constru-
ções maiores, como canteiros, cercas e muros 

de garrafas PET, no Parque Botânico do Eco-
museu Ilha Grande. A ação proporciona a troca 
de conhecimentos e experiências com a comu-
nidade, em função da importância de um pro-
jeto como esse. “A ação foi muito bem recebida, 
com ela, ajudamos a comunidade local a desenvol-
ver um artesanato consciente”, afi rmou Thereza, 
coordenadora do projeto. 

Essa interação com a população da Vila Dois 
Rios resultou em uma parceria com o Museu de 
Arte Moderna de Resende. No próximo dia 12, o 
espaço recebe uma exposição das peças produzi-
das pelo Ecomuseu Recicla. A renda será revertida 
aos artesãos envolvidos. Além disso, serão realiza-
das ofi cinas de artesanato com materiais recicla-
dos, buscando capacitar mais pessoas e despertar o 
interesse pelo artesanato consciente.
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 �SEGUNDA, DIA 3 
 � SEMINÁRIO: às 18h, a Casa de Leitura Dirce 

Côrtes Riedel inicia o curso “Proust contra a 
Degradação”, com coordenação da professora 
Luciana Persice. São quatro encontros, sempre às  
segundas-feiras, até o dia 24. Os seminários se 
apresentam inicialmente como conversas sobre o 
livro de Joseph Czapski e suas surpreendentes con-
ferências sobre “Em Busca do Tempo Perdido”, de 
Marcel Proust. A entrada é franca, as inscrições são 
limitadas e devem ser feitas pelo site www.casa-
dirce.com.br. A Casa Dirce fica na Rua das Palmei-
ras, 82, Botafogo. Mais informações no local ou 
pelo telefone 2334-8227. 
 � ECOAR 2019: a Coordenadoria de Oficinas 

de Criação Artística (Coart), promove, entre os 
dias 3 e 7 de junho, o “Ecoar 2019”, que conta 
com atividades voltadas para a valorização do 
meio ambiente. O salão 1 e a Galeria da Passa-
gem receberão exposições, oficinas, palestras e 
aulas abertas. Confira a programação completa em:  
www.uerj.br/agenda/ecoar/.

 � SEMANA DA DIVERSIDADE: de hoje até o 
dia 7, a Faculdade de Educação da Baixada Flumi-
nense (FEBF) promove a III Semana da Diversidade 
e Pluralidade (SeDP), reunindo mesas de debates, 
oficinas, apresentações e sorteio de livros. Com 
o tema “Pensar a diferença e sua emergência na 
educação”, o evento tem o objetivo de transformar 
“muros” em instrumento de trabalho para pedagogos 
e professores. pensando a diferença na sociedade e, 
consequentemente, no ambiente escolar. A semana 
foi planejada para debater temas que dividem opi-
niões e que o pedagogo precisa estar preparado para 
lidar da melhor forma. A FEBF está localizada na 
Rua General Manoel Rabelo, s/n, Vila São Luís, 
em Duque de Caxias. Mais informações pelos sites 
www.febf.uerj.br/site e www.uerj.br/agenda/5917/  
ou pelo telefone 3651-8536.

 �QUARTA, DIA 5
 � SESSÃO DE CINEMA: às 18h30, em  

celebração à Semana do Meio Ambiente, o  
ProsaCine, exibe o filme “Enchente”, na Concha 
Acústica Marielle Franco. O longa retrata uma 
enchente ocorrida no Rio de Janeiro em 1996, 
quando o problema já era recorrente na cidade. 
Em seguida terá um debate com a participação 

do diretor e roteirista Paulo Silva, do professor 
Júlio César da Silva, com a mediação do pro-
fessor Alfredo Akira Ohnuma Jr., coordenador 
do Programa de Pós-Graduação em Engenharia  
Ambiental. A Concha Acústica está localizada no 
Campus Maracanã – Rua São Francisco Xavier, 524.  
A entrada é franca. 
 � CURSO DE EXTENSÃO: encerram-se hoje 

as inscrições para o curso de extensão "Italiano 
para Turismo: Um guia de sobrevivência e diver-
são na Itália", promovido pelo Instituto de Letras. 
Com o objetivo de oferecer à comunidade externa 
e interna uma modalidade de curso diferente, as 
aulas propõem a trabalhar três das quatro habili-
dades de base (fala, leitura e compreensão oral) 
para o seu uso em viagens, oferecendo aos alunos 
a oportunidade de desenvolver uma comunica-
ção elementar que lhes permita desfrutar melhor  
da Dolce Vita italiana durante uma viagem turís-
tica. Tudo isso através de uma metodologia lúdica.  
Mais informações pelo site www.cepuerj.uerj.br  
ou pelo telefone 2334-0639.

 �QUINTA, DIA 6
 � DEBATE: às 18h, na sala 10044, 10° andar, 

bloco F, o Centro de Tecnologia Educacional 
(CTE) promove o evento “Memória e arquivos 
universitários: a ditadura militar nos acervos da 
UERJ”. Serão exibidos vídeos de arquivos sobre 
a ditadura. Em seguida, haverá um debate com 
os professores Chico Alencar (Universidade da 
Cidadania/UFRJ), Inez Stampa (Arquivo Nacio-
nal / Memórias Reveladas e PUC-RJ), Lená 
Medeiros de Menezes e Sonia Wanderley (UERJ).  
Mais informações em www.cte.uerj.br.

 �SEXTA, DIA 7
 � FESTIVAL: a partir das 18h, o Teatro Odylo 

Costa, filho recebe o festival-manifesto universi-
tário “B4LL BÚRD14!” O evento defende a edu-
cação pública de qualidade e protesta contra o PL 
470/2019, cuja finalidade é acabar com as cotas 
raciais das universidades do estado do Rio do Janeiro  
(UERJ, UENF e UEZO). O line-up celebra a  
diversidade da música nos gêneros do rap, hip-
-hop, MPB, blues, jazz e soul, combinando 
a força da música com a luta do movimento 
negro. Entrada franca. O Teatro Odylo Costa, 
filho está localizado no Campus Maracanã –  
Rua São Francisco Xavier, 524.
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