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rganizada pelo Centro Brasil da Universidade de 
Tübingen a “Zoologische Exkursion nach Brasilien” faz 
parte da programação da “Temporada da Alemanha no 
Brasil” que iniciou em maio de 2013 e termina em maio 
desde ano. Entre os diversos eventos culturais e 
educacionais que estão acontecendo pelas mais 
importantes cidades brasileiras e que mostram a história 
e a cultura alemã, desde o dia 12 de fevereiro, 22 
universitários de Tübingen e de outras universidades 
alemães liderados pelo professor Rainer Radtke 
participam da 21º saída de campo de biologia dos 
trópicos do Brasil, iniciando a viagem de três meses de 
estudos por Alta Floresta, na Reserva de Patrimônio 
Particular Natural Cristalino, situado na floresta 
Amazônica mato-grossense.

Desde 2006, a floresta amazônica mato-grossense é 
parte de um programa de estudos de campo da 
Universidade de Tübingen, na Alemanha. Os alunos 
fazem parte dos cursos de zoologia e geoecologia e 
participam de um extenso projeto de estudos sobre os 
ecossistemas brasileiros; Amazônia, Pantanal, Cerrado, 
Mata Atlântica e terminam no Rio Grande do Sul, nas 
florestas de Araucárias. Nos últimos quatro anos, o 
programa mantêm estágios para os alunos destas 
disciplinas ( um por ano) que ao fazerem estudos 
complementares ganham créditos para o Bacharelado e 
até orientam para mestrados e doutorados no futuro. 
Tanto as viagens de campo como os estágios buscam 
manter alunos brasileiros de universidades do país. Os 
resultados dos trabalhos são entregues para os parceiros 
brasileiros.

A primeira parada do grupo foi em Alta Floresta, no 
Cristalino Jungle Lodge, um projeto de ecoturismo nas 
margens do Rio Cristalino, afluente do Rio Teles Pires, a 
35 km do município. As aulas de campo na floresta 
proporcionam aos jovens, na maioria entre 22 a 28 anos, 
descobrirem na prática a riqueza da biodiversidade da 
maior floresta tropical do mundo. As viagens de campo 
acontecem sempre no período chuvoso, quando esse 
mundo verde surge na paisagem com contornos 
diferentes, a floresta parece respirar com mais 
intensidade após horas intensas de chuva. 

Fundada na Alemanha em 1477, Tübingen é pioneira 
do curso de Geoecologia, envolvendo conhecimentos em 
geologia, geografia e biologia. O professor Rainer Radke, 
explica que Geoecologia é uma ciência que reúne 
conhecimentos científicos da natureza e estuda novos comportamentos humanos que possam minimizar 

impactos ambientais. O curso envolve também aulas 
de Direito Ambiental e Economia. Rainer é um 
professor universitário dedicado ao programa que no 
seu entender, prepara os universitários que 
realmente tem interesse em pesquisa científica. A 
cooperação e estudos com universidades e entidades 
da área de pesquisa vêm desde 1983, mas a amizade 
entre a Universidade de Tubingen e o Brasil é bem 
mais antiga. Segundo Rainer, desde 1928 Tubingen e 
pesquisadores brasileiros trabalham nas áreas de 
paleontologia e biologia.

Nas matas da RPPN Cristalino, os jovens alemães 
se encantam com a flora e fauna da Amazônia. Os 
mais dedicados se apresentam meses depois da 
visita em um workshop da universidade com 
sugestões de estudo para um estágio de dois meses e 
meio na RPPN. “Neste momento a dedicação e o foco em 
alguma especialidade é que conta para que sejam 
viabilizados recursos para o estágio. Estamos felizes 

porque já tivemos quatro 
alunos que concluíram seus 

estudos e agora estamos fazendo a apresentação dos 
resultados”, disse Rainer. Foram desenvolvidos estudos 
sobre primatas em parceria com o museu Goeldi (PA), a 
distribuição de sapos venenosos e as espécies de 
vagalumes. Segundo informou o professor Rainer, os 
estágios podem contribuir para mestrados e doutorados.
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O evento irá contar com a presença do 
pesquisador Israelense com pós-doutorado na 

universidade de Haifa/Israel, o Dr. Beni Lew, que fará 
uma palestra sobre tratamento biológico de águas 
contaminadas por agrotóxico (atrazina) e 
descontaminação de poços artesianos. E como 
segundo palestrante a participação do engenheiro 
agrônomo Dr. Fabio Henrique Rojo Baio, com a 
palestra sobre tecnologia de aplicação de defensivos 
agrícolas. Outras informações pelo e-mail: 
aeagro@bol.com.br ou pelo telefone (66) 3423-5524.

faça diferente
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A Associação dos 
Engenheiros Agrônomos 

da Grande Rondonópolis (Aeagro) 
juntamente ao Conselho Regional 
de Engenharia e Agronomia de 
Mato Grosso (Crea-MT) e a 
Caixa de Assistência dos 
Profissionais do Crea-MT 
(Mútua) realizam entre os dias 
22 a 26 de março a III Semana 
da água, em Rondonópolis.

O

PRATIQUE NATUREZA

Viagem científica faz parte das comemorações da “Temporada da Alemanha no Brasil” 2014

Expedição pela 
Amazônia mato-grossense

Rai Reis

Alunos dos cursos de zoologia e 
geoecologia de universidades alemãs 

estudam ecossistemas brasileiros

Visita 
começou 
na reserva 
Reserva de 
Patrimônio 
Particular 
Natural 
Cristalino

Aulas de campo 
possibilitam descobrir 

riquezas da maior floresta 
tropical do mundo

O professor Rainer Radtke 
coordena a “Zoologische 

Exkursion nach Brasilien”
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NO PACAEMBU

Corinthians precisa vencer 
clássico contra São Paulo

EM VANTAGEM

Operário-VG define 
classificação no Luthero Lopes
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Em Mato Grosso, a onda de 
violência desencadeada nos 
últimos dias descortinou a 
fragilidade estrutural das 
instituições que lidam com a 
segurança pública. 

PÁGINA 2A

Opinião
Editorial

Seu Bolso

PÁGINA 3E

Cinema

O filme Pompeia, 
de Paul 
Anderson é mais 
um show de 
entretenimento 

que não vai além da forma, sendo 
um filme sem mensagem. 

PÁGINA 6C

Estamos na era da redução das 
gorduras, no tempo de baixar 
custos. Os desafios diários 
pressionados pela concorrência 

e pelos clientes - mais bem informados - 
compelem a reduzir os gastos. 

Lourembergue Alves
O senador Blairo Maggi 
é o único capaz de 
agregar os 9 partidos e a 
atrair para junto de si 
uma ou outra sigla 
acomodada na oposição.

Saulo Gouveia Celso Prudente

PÁGINA 3A

CLAS SI FI CA DOS: 3612.6167 
(CLAS SI FI CA DOS@GA ZE TA DI GI TAL.COM.BR) 

AS SI NA TU RA: 3612.6170
(AS SI NAN TES@GA ZE TA DI GI TAL.COM.BR) 

CHA ME A GA ZE TA: 3612.6321

Sem as construções do 
novo Hospital Universitário 
Júlio Müller e Pronto-Socor-
ro Municipal de Cuiabá, a 
conclusão do Hospital Cen-
tral e tirar o complexo da 
Policlínica do Verdão do 
papel, o plano da saúde para 
a Copa do Mundo em Cuiabá 
teve quer ser revisto, pois 
nada do que foi planejado 
em relação aos empreendi-
mentos deu certo. Contudo, 
a fragilidade do plano B para 
o setor de saúde é o de 
depender de mudanças his-
tóricas para que dê certo 
como o funcionamento de 
um novo hospital público na 
Capital e que Várzea Grande 
consiga atender os pacientes 
da cidade com funcionamen-
to 24 horas das policlínicas e 
a inauguração da Unidade de 
Pronto-Atendimento (UPA) 
do Ipase.                  PÁGINA 3B

COPA DO MUNDO

Sem investimento
na área da saúde,
‘plano B’ é criado

Garantias de direitos civis. Segurança patrimonial, acesso a benefícios sociais e ser 
reconhecido como outro cidadão qualquer. Foi pensando nessas questões, que 

muitos casais do mesmo sexo oficializaram a união homoafetiva em vários cartórios pelo 
Brasil, depois que foi aprovada a Resolução nº 175, do Conselho Nacional de Justiça 
(CNJ), em maio do ano passado. A Justiça de Mato Grosso é uma das pioneiras nesse pro-
cesso, pois já celebrou 87 casamentos homossexuais, desde de 2011.                  PÁGINA 2B

LONGE DO CONSENSO

Blairo Maggi aposta em Cidinho
PÁGINA  6A

CASAMENTO HOMOAFETIVO

87 casais se unem em MT

Um ano depois de um dos episódios mais marcantes de 2013, o caso de violência prati-
cado por policiais militares contra um grupo de 50 estudantes da Universidade Federal de 
Mato Groso (UFMT), ainda não teve um final. No dia 6 de março do ano passado, uma 
manifestação composta por 50 alunos resultou na prisão de 6 estudantes e mais de 10 feri-
dos por balas de borracha. Passado 1 ano e o inquérito policial militar não foi concluído 
pela ausência de depoimentos e laudos periciais. Para estudantes presos naquele dia, o 
sentimento é de indignação pela falta de punição aos agentes.                               PÁGINA 5B

Confronto completa 1 ano
sem a punição de policiais

Nilton Fukuda/Ae

Chico Ferreira

VIDA
mais

Bola da vez
Profissionais revelam verdades e mitos sobre os efeitos 

das dietas sem glúten e sem lactoses que estão cada 
vez mais populares em processos de emagrecimento. PÁGINA 1F

Caetano, Chico e 
Gil só para Caymmi 

Eles que não aparecem 
juntos em um projeto 

há quase 22 anos gravam 
álbum para comemorar o 
centenário do singular 
compositor baiano. PÁGINA 1E

Na pele de Ana Fátima, em Além 
do Horizonte, Yanna Lavigne vai 

ao ar de cara limpa, sem nenhuma 
maquiagem. Dona de uma beleza exótica 
e um jeito doce e delicado, atriz vive 
uma série crescente de personagens 
dentro da Globo e comemora a boa 
repercussão do atual trabalho. Página 3

Beleza 
natural

Desde 12 de fevereiro, 22 
universitários de Tübingen e 

de outras universidades alemãs, 
liderados pelo professor Rainer 
Radtke participam da 21º saída de 
campo de biologia dos trópicos do 
Brasil, iniciando a viagem de três 
meses de estudos por Alta Floresta, 
na Reserva de Patrimônio Particular 
Natural Cristalino, situado na floresta 
Amazônica mato-grossense.   PÁGINA 6F

PRATIQUE NATUREZA

Expedição pela Amazônia mato-grossense

Chico Ferreira
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