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O intercâmbio é uma das atividades mais al-
mejadas por alunos da graduação e pós-graduação de 
várias universidades. A experiência de aprender uma 
nova língua, lidar com uma nova cultura e conhecer 
o sistema de ensino de outras universidades, desperta 
o interesse de centenas de alunos que saem do Bra-
sil todos os anos. Entretanto, quando pensamos em 
intercâmbio, não percebemos que no nosso país tam-
bém há milhares de intercambistas que escolheram 
o Brasil por vários motivos, e para abordar tais as-
pectos, o PET-Química conversou com alguns desses 
estrangeiros.

Um dos entrevistados foi Luis Eduardo Duran 
Torres, 23 anos, intercambista da Colômbia, que está 
no último ano de Ciências Econômicas. Luis disse 
que escolheu o Brasil porque, além de gostar da cul-
tura e da língua portuguesa, sabia que teria uma base 
interessante na sua formação, visto que o país repre-
senta a maior economia da América do Sul. Duran 
pretende voltar ao Brasil para ingressar no programa 
de pós-graduação da UFPR ou somente para visitar, 
pois segundo ele, “todos foram muito pacientes e 
acolhedores”. 

O mesmo não foi o que disse Kossi Dzodzobu, 
23 anos, estudante de Arquitetura e Urbanismo, que 
veio do Togo, país Africano, e vem enfrentando pro-
blemas no dia-a-dia, como preconceito e intolerância 
social e cultural por parte de alguns brasileiros. Kos-
si se formará em 2017 e, apesar de todos os proble-
mas que está enfrentando, pretende retornar ao Brasil 
para ingressar na pós-graduação, pois percebeu que 
seu país natal e o Brasil apresentam muitas caracte-
rísticas em comum na sua área, ou seja, ambos os 
países estão em desenvolvimento e enfrentam muitas 
crises e dificuldades no setor da construção.

 Além desses estrangeiros, temos em nossa 
própria universidade diversos alunos que já parti-
ciparam de programas de intercâmbio. Dentre eles, 
podemos citar Emmanuelle Carneiro, aluna do Pro-
grama de Pós-Graduação em Química da UFPR, que 
participou do programa Ciência sem Fronteiras, na 
modalidade Graduação Sanduíche, e morou por 10 
meses em Coimbra, Portugal.

Em relação ao Curso de Química, Emmanuelle 
contou que, lá, são ofertadas três modalidades:            

Licenciatura, Química Industrial e Química 
Medicinal. Todos eles têm uma duração de apenas 
três anos, motivo pelo qual muitas vezes as discipli-
nas são condensadas e, em parte, superficiais. Ainda, 
diferente do método de ensino no Brasil, em Portu-
gal, a carga horária semestral é menor, pois leva-se 
em consideração a quantidade de tempo de estudos 
extraclasse. Cada matéria é dividida em aulas teóri-
cas e aulas teórico-práticas para a resolução de exer-
cícios e discussão de artigos. 

Emmanuelle Carneiro, em  Genève, Suiça. (Foto: Reprodução/
Facebook)

Sobre o espaço acadêmico, a ex-intercambista ressal-
ta a imensa infraestrutura da Universidade de Coimbra, uma 
das mais antigas do mundo e bastante reconhecida, sendo 
muito valorizada por seus professores e alunos. Nela, um 
ambiente multicultural é formado pelo grande número de 
acadêmicos internacionais.

Emmanuelle disse que o intercâmbio lhe trouxe ama-
durecimento pessoal e profissional. Possibilitou com que 
ela fizesse algumas disciplinas que dificilmente consegui-
ria aqui e que vivenciasse os lados positivos e negativos da 
graduação e pesquisa fora do Brasil, aprendendo a valorizar 
muito do que é feito por nós em nosso próprio país. E por 
fim, aconselhou para quem tem interesse no programa e 
oportunidade: “não pense duas vezes”. 

Por Ana C. Domingues e Carolina Minosso

Os dois lados do Intercâmbio
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NOTA DO EDITOR

 Este informativo criado pelo grupo PET Quí-
mica pretende se tornar um instrumento de divulga-
ção sobre temáticas relevantes para a comunidade 
acadêmica do Departamento de Química da UFPR.

 O Jornal do PET Química, com uma perio-
dicidade semestral é um espaço para que alunos e 
professores do Curso de Graduação e Pós-Graduação 
em Química possam divulgar suas opiniões sobre 
pesquisa, ensino e extensão e seus interesses e pers-
pectivas acadêmicas.

 Em cada número, o leitor e a leitora encon-
trarão as seções “Professor em Foco”, “Aluno em 
Foco”, “Educação em Química”, Ciência e Tecnolo-
gia” e “Agendas e Informes”.

 
 Na seção Aluno em Foco entrevistamos a 
aluna de graduação em Química, Carolina de Mace-
do Azevedo, que é voluntária na ONG: Em Ação.   

 Na seção Ciência & Tecnologia apresenta-
mos os mais recentes ganhadores do Prêmio Nobel 
em Química, Robert Leftkowitz e Brian Kobilka.
 
 Na seção Educação em Química destacamos 
a necessidade da educação inclusiva na formação de 
professores de Química.

 Na seção Professor em Foco a presentamos a 
entrevista com a nova Professora Contratada da área 
de Analítica, Profa. Dra. Andrea Pinto de Oliveira.

 Na seção Assuntos Diversos mostramos o 
projeto Tomba-Latas, grupo de amigos que resgata e 
cuida de animais abandonados.
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Entrevista com a aluna Carolina Macedo Azevedo

  Nesta edição do ALUNO EM FOCO a entrevista foi      
realizada com a Graduanda Carolina Macedo Azevedo, 
do Departamento de Química da UFPR, professora vol-
untária da ONG Em Ação.

1. O que é a ONG Em Ação? Qual seu objetivo?
 O foco principal da ONG é o cursinho pré-         
vestibular para pessoas de baixa renda, mas existem 
vários outros projetos de assistência. O objetivo da ONG 
é formar uma comunidade de pessoas cujo objetivo seja 
transformar o mundo em que vivemos, pensando sempre 
no próximo. Uma das maneiras de fazermos isso é prepa-
rando jovens e adultos para ingressarem em uma facul-
dade

2. Como conheceu a ONG Em Ação? Há quanto tempo 
realiza o voluntariado?
 Eu conheci de fato a ONG em 2009 quando me 
tornei aluna. Eu estava com 25 anos de idade e pensava 
que não haveria uma maneira de fazer uma faculdade. 
Mesmo assim, resolvi estudar nos fins de semana e fi-
nalmente consegui entrar um uma universidade gratuita. 
Sempre gostei da ideia de ajudar o próximo e a ONG per-
mite esse acesso do voluntário com a comunidade.  Vivi 
isso como aluna, e por isso, resolvi me tornar voluntária 
no ano seguinte, 2010, ajudando com exercícios, eventos 
e  campanhas. Em 2011 substituí um professor e leciono 
lá desde então.

3.  Em qual área da Química ministra suas aulas na 
ONG? Explique como funciona a divisão da disciplina.
 A química no cursinho é dividida em três frentes, 
geral e físico-química; inorgânica e analítica; e orgânica. 
Hoje eu leciono a frente de inorgânica e analítica, mas já 
passei pelas três frentes.

4. Quais motivações a levaram a realizar essa ativi-
dade?
 Sempre pensei em me tornar voluntária, mas não 

sabia como poderia ajudar. Quando entrei no em ação 
eu vi que poderia voltar pra ajudar. E cada vez que eu 
estava lá ajudando eu me sentia muito bem. Isso me fez 
querer estar sempre lá.Hoje cada vez que um aluno diz 
que entendeu algo que antes não entendia, pra mim é tão       
prazeroso que só me faz querer ficar cada vez mais

5. Como essa atividade está ajudando na sua formação 
acadêmica?
 Quando decidi fazer química, meu objetivo era 
trabalhar com pesquisa. Depois que comecei a lecionar 
no cursinho eu vi que o que eu realmente quero é me 
tornar professora. Hoje dou aulas em outros colégios e 
consigo lidar muito melhor com os alunos graças às aulas 
do cursinho. A ONG me deu uma direção para entrar em 
uma universidade, me ajudou a me tornar uma professora 
e agora me dá experiência.

6. Por que você optou pelo curso de Química?
Eu fiz um curso técnico em química logo que saí do 

ensino médio e sempre gostei muito da matéria; foi isso 
que me incentivou a optar pelo curso de química.

7.Quais são as suas expectativas profissionais após a 
graduação?
 Quero trabalhar como professora e fazer uma 
pós-graduação para poder dar aula em cursos técnicos. 
Pretendo mudar a maneira de ensinar química, minimi-
zando os aspectos de memorização e aumentando as abor-
dagens práticas.

                                                  

Nome: Carolina Macedo

  por Gisa Dacorégio e Laís Juliatto
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A Educação Inclusiva na formação de professores 
de Química

A educação é um direito social, previsto na Consti-
tuição Federal, bem como a proteção e integração social 
de pessoas com necessidades especiais. Sendo assim, é 
dever do Estado fornecer meios para a efetivação dessa 
integração e para a oferta de uma educação de qualida-
de, que foque na potencialidade do aluno, e não em sua 
deficiência. 

Sabe-se que o sistema de ensino atual tem dificul-
dades em suprir as necessidades de pessoas portadoras 
de deficiência, em especial, os deficientes visuais e aque-
las com baixa visão. Isto ocorre devido à ausência de 
inserção de materiais adaptados que auxiliem a apren-
dizagem do aluno e a falta de preparação do professor.

Durante sua formação acadêmica, não é ofertado 
ao licenciando o contato com essa realidade, visto que 
escolas e instituições de ensino especial não são espa-
ços de estágio curricular. Além disso, a falta de formação 
continuada dos professores já presentes em sala de aula 
constitui-se em um agravante para essa situação. 

Estudos foram realizados e materiais foram desen-
volvidos de forma a melhorar a aprendizagem do alu-
no deficiente visual. Algumas ferramentas tecnológicas, 
como virtual vision e dosvox, auxiliam o professor na 
tentativa de integrar o aluno à sala de aula, mas não pos-
suem distribuição gratuita. É importante ressaltar que o 
desenvolvimento de tais métodos e materiais, bem como 
sua aplicação, não representa um retrocesso ao sistema 
ou ao restante da turma. 

Destaca-se a produção do manual de grafia quími-
ca braille (Fig. 1), que foi capaz de uniformizar a escrita 
para os deficientes visuais no Brasil e dar suporte ao alu-
no para reduzir o caráter abstrato da química ensinada 
nas escolas. 

Fig. 1: equação química da obtenção da amônia e sua escrita 

em braille.

 por Letícia Pedrosa e Viktor Kalbermatter  

Ano VIII- 14ª Edição Junho de 2015

       Além de padronizar a escrita, é importante criar 
materiais que contemplem o desenvolvimento da noção 
espacial do aluno. Um exemplo disso, é a produção de 
modelos atômicos (Fig. 2) a partir de materiais de baixo 
custo, utilizando-se de diferentes texturas para singulari-
zar cada um dos modelos.

      Fig. 2: modelos atômicos confeccionados a partir de massa de 

modelar e fios de arame.

     Alunos do curso de Licenciatura em Química, da Uni-
versidade de São Paulo (USP), desenvolveram diversos 
materiais didáticos que abrangem não só a parte teóri-
ca do ensino de química, como também a parte prática. 
Foram utilizadas práticas experimentais simples que en-
volvessem a percepção sensorial da ocorrência de uma 
reação química, através da variação de temperatura, e a 
detecção de determinado composto a partir do seu aro-
ma. Após a execução desses procedimentos, um dos inte-
grantes envolvidos no projeto relatou que “ao entrar em 
um curso de licenciatura como o nosso, não pensava na 
educação de pessoas com necessidades especiais, bem 
como na educação inclusiva. [...] Hoje, depois da reali-
zação do estágio e das discussões que tivemos em sala 
de aula, vi a importância de se obter conhecimentos e 
técnicas para atender a esse público”. Afirmou também: 
“ao final das atividades, concluí que tratar das dificulda-
des desses alunos pode ser bem difícil, mas para um bom 
professor, tudo pode ser adaptado e construído através 
da inclusão desses alunos e da concretização do conheci-
mento, de maneira natural e sem discriminação”.

RETONDO, C. G.; SILVA, G. M. Ressignificando a Formação de Profes-
sores de Química para a Educação Especial e Inclusiva: Uma história de 
parcerias. Química Nova na Escola, nº 30, Novembro de 2008.



Jornal do Ciência e Tecnologia
Página 5

Trio ganha Nobel de Química de 2014 por 
avanço em microscopia

 Por décadas os cientistas assumiam que os mi-
croscópios ópticos teriam um limite de capacidade: eles 
nunca teriam resolução maior que metade do comprimen-
to das ondas de luz. Com isso, era possível observar uma 
bactéria, mas não um vírus em detalhes, por exemplo.
 No ano de 2014, o Prêmio Nobel de Química foi 
conferido a três pesquisadores por desenvolverem técni-
cas que aumentaram consideravelmente a capacidade de 
observação de processos em seres vivos enquanto eles 
acontecem -- em nível molecular. 
  Os ganhadores foram: Willian E. Moerner, ame-
ricano que trabalha na Universidade Stanford, na Cali-
fórnia, Eric Betzig, americano que trabalha no Howard 
Hughes Medical Institute, no estado da Virgínia e Stefan 
Hell, alemão nascido em Arad, na Romênia. Ele atua no 
Instituto Max Planck para Química Biofísica, em Göttin-
gen, e no Centro Alemão de Pesquisa de Câncer, em Hei-
delberg. 

 

       Eric Betzig          Stefan Hell          Willian Moerner

 Stefan Hell publicou em 1994 um artigo 
sobre um novo método de observação microscópi-
ca desenvolvida por ele, denominado depleção via 
emissão estimulada (stimulated emission depletion, 
STED). Neste método, um feixe de luz é usado para 
“acender” todas as moléculas fluorescentes, e então 
outra luz começa a “apagar” todas as moléculas, me-
nos aquelas em escala de nanômetro (nm). Arrastan-
do estes feixes de luz por toda a amostra, foi possível 
obter uma imagem de melhor resolução do material 
estudado. 
 No ano 2000, Hell demonstrou o funciona-
mento de seu novo microscópio fazendo uma ima-
gem da bactéria E.coli em resolução nunca antes 
vista em um microscópio óptico. Assim, ao menos

 por Carla Krupczak e Paula Muller
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na teoria, não havia mais uma resolução limitante para 
esses microscópios.

À esquerda a imagem de um lisossomo por microsco-
pia convencional.  No meio a mesma organela na pri-
meira imagem feita por Betzig e à direita uma amplia-
ção dessa imagem mostrando as moléculas da membrana.

 Eric Betzig e W. E. Moerner contribuíram, de 
forma independente um do outro, para a criação da 
microscopia de molécula única. Moerner publicou em 
1997 um estudo em que demonstrou ser possível ativar 
e desativar a fluorescência de moléculas individuais - 
como se fossem pequenas lâmpadas com interruptores.
 Betzig, por sua vez, começou a questio-
nar se um microscópio poderia alcançar uma melhor                                       
resolução uma vez que as moléculas brilhassem em co-
res diferentes, como vermelho, amarelo e verde. A ideia 
era registrar uma imagem do material estudado para 
cada cor, e depois juntá-las, formando a imagem final. 
 O maior avanço veio em 2005, quando Betzig, de 
volta à pesquisa científica, tomou conhecimento de pro-
teínas fluorescentes que poderiam ser ativadas e desativa-
das, similares às descritas por Moerner. Com isso, ele con-
seguiu desenvolver a ideia que havia tido dez anos antes: 
as moléculas não precisavam ter brilhos de cores diferen-
tes, elas podiam apenas brilhar em momentos distintos. 
 Em 2006, ele publicou um estudo em que conseguiu 
captar uma imagem da membrana de um lisossomo com 
resolução muito melhor do que o limite imposto até então.
 As técnicas desses três cientistas hoje são am-
plamente usadas em pesquisa e aplicações médicas. 
Graças a elas foi possível, por exemplo, entender como 
determinadas proteínas se comportam em organismos 
de pessoas com doenças como Parkinson e Alzheimer.

Para saber mais, acesse: http://g1.globo.com/
ciencia-e-saude/noticia/2014/10/trio-ganha-nobel-
de-quimica-de-2014-por-avanco-em-microscopia.
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Entrevista com a Profa. Dra. Andrea Oliveira

 1. Qual a sua formação acadêmica?

Sou formada em Bacharelado e Licenciatura 
em química pela Universidade Federal de São Carlos 
(UFSCar). Na mesma instituição, realizei estudos de pós-
-graduação (mestrado e doutorado) na área de concentra-
ção em química analítica.

 2. Qual a sua experiência profissional na área 
do ensino em Química?

 Realizei pós-doutorado na Universidade Estadual 
de Campinas (UNICAMP) com a colaboração dos Profs. 
Drs.Nivaldo Baccan e Solange Cadore. No primeiro pós-
-doutorado realizado na UNICAMP, trabalhei com ma-
trizes alimentícias como: arroz, soro de leite e pescado. 
Métodos analíticos foram propostos a fim de se caracteri-
zar a composição inorgânica dessas matrizes quanto à sua 
essencialidade e/ou toxicidade à saúde humana. Durante 
um período trabalhei como fiscal federal pelo Laboratório 
Nacional Agropecuário do Estado de São Paulo, (LANA-
GRO-SP) onde atuei como coordenadora do setor P&D, 
auxiliando no desenvolvimento de métodos analíticos de 
quantificação empregando técnicas analíticas espectro-
métricas, como Espectrometria de Massas com Plasma 
Indutivamente acoplado (ICP MS). 

 3. Quais são seus interesses no âmbito do ensi-
no, da pesquisa e da extensão no DQUI?

 Gosto muito de ensinar química, ciência pela 
qual tenho interesse desde o tempo de colégio. Saber que 
esse processo ainda levará muitos mais longos anos de 
trabalho de contínuo aprendizado, sem dúvida me faz ser 
uma pessoa realizada tanto no âmbito pessoal como no 
profissional. Além do ensino, gosto muito de fazer pes-
quisa também; poder compreender os fenômenos quími-
cos que ocorrem provenientes da interação dos elementos 
químicos inorgânicos presentes nas matrizes alimentícias 
em geral, com o organismo humano, para mim ao mes-
mo tempo que é desafiador é muito estimulante. Gosto 
também de entender os princípios físicos e químicos que 
fundamentam as técnicas analíticas com que trabalho, por 
meio de experimentos realizados no laboratório. Esta é 
uma forma que eu encontro de entender o funcionamento 
do equipamento e realmente poder “conhecê-lo” quanto 
às suas capacidades, funcionalidades analíticas e também 
suas possíveis limitações. Sem dúvida, todas essas ativi-
dades contribuem na formação de um professor, por onde 
se vai construindo um conhecimento sólido, alicerce esse 
fundamental para uma efetiva transferência de conheci-
mento. 

 4. Quais são as linhas de pesquisa que desen-
volve atualmente? O que o levou a escolher esse estu-
do?

Hoje estou bem engajada na caracterização nutri-

cional inorgânica dos alimentos, empregando para esta 
finalidade técnicas espectrométricas de emissão atômica 
como o ICP OES e espectrometria de absorção atômica, 
AAS. Também trabalho com estudos de bioacessibilidade 
e biodisponibilidade de elementos inorgânicos presentes 
em amostras alimentícias, a fim de se investigar o caráter 
essencial/tóxico dos elementos frente ao organismo hu-
mano. Esse trabalho está no momento sendo desenvolvido 
na UNICAMP, em colaboração com a professora Solange 
Cadore. Esses estudos inferem diretamente em ações que 
melhorem a qualidade dos produtos alimentícios por meio 
de aperfeiçoamento do processo de produção, reduzindo 
riscos à saúde associadas às espécies químicas de poten-
cial tóxico. Os estudos de bioacessibilidade e biodispo-
nibilidade, futuramente serão introduzidos no DQ/UFPR.

 5. Quais os objetivos e os campos de aplicação 
de suas pesquisas?

Estou no DQ/UFPR há exatamente nove meses, e 
no momento estou co-orientando uma aluna de doutora-
do, na área de Engenharia Ambiental da UFPR, que reali-
za estudos referentes ao impacto da poluição presente no 
ar atmosférico em determinadas regiões de Curitiba sobre 
o organismo humano. Podem me perguntar, mas o que 
isto tem a ver com alimentos? E minha resposta é nada. 
Porém trabalho com técnicas analíticas que me permitem 
poder realizar estudos no intuito de se quantificar elemen-
tos inorgânicos em diferentes tipos de amostras, além das 
amostras que venho me especializando. Um outro projeto 
também interessante são os estudos que estão sendo con-
duzidos no sentido de se propor estratégias de preparo de 
amostras e método de quantificação dos elementos inor-
gânicos que podem apresentar um caráter essencial e/ou 
tóxico nas amostras de um determinado tipo de banana, 
a a conhecida banana da região de Corupá. Contudo es-
tamos avaliando que segundo os produtores é um tipo de 
banana diferenciada, devido às condições climáticas des-
sa região que a produz. Nesse propósito de estudo, vamos 
fazer a caracterização nutricional inorgânica dessa amos-
tra, como também pretendemos evoluir nossos estudos 
para a análise de especiação química. 

 Profª Dra. Andrea Pinto de
                                   Oliveira

aoliveira@quimica.ufpr.br

 por Paulo Rogerio Abrão Mileo Junior 

 Entrevista realizada em : 05/04/2015
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Eventos de Interesse até Outubro /2015

MAIO

38ª Reunião Anual da Sociedade Brasileira de 
Química 
Local: Centro Monte Real de/Águas de Lindoia-SP
Data: 25 a 28 de maio de 2015
Informações: http://www.sbq.org.br/38ra/

JUNHO

XIII EVEQ - Evento de Educação em Química
Local: UNESP-Araraquara
Data: 17 a 19 de junho de 2015
Informações: http://www.iq.unesp.br/#!/eveq/ 

III Congresso Internacional de Educação Científica e 
Tecnológica (CIECITEC)
Local: URI (campus de Santo Ângelo-RS)
Data: 10 a 12 de junho de 2015
Informações: http://urisan.tche.br/mestradoect/

AGOSTO

13ªFeira de Cursos e Profissões da UFPR
Data:20 a 23 de agosto de 2015
Local: Setor de Educação Profissional e Tecnológica 
da Universidade Federal do Paraná
Informações: http://www.feiradecursos.ufpr.br/

13º Simpósio Brasileiro de Educação Química 
Local: Centro de Eventos do Hotel Ponta Mar/ CE
Data: 05 a 07 de Agosto de 2015
Informações: http://www.abq.org.br/simpequi/

Escola Paranaense de História e Filosofia da Ciência 
Local: Setor de Ciências Sociais Aplicadas da UFPR/
Curitiba – PR
Data: 11 a 14 de Agosto de 2015
Informações: http://www.filosofia.ufpr.
br/?page=evento&id=8

23rd Internacional Union for Biochemistry and    Mo-
lecular Biology (IUBMB) Congress and 44th Annual 
Meeting of the Brazilian Society for Biochemistry and 
Molecular Biology – SBBq

Local: Rafain Palace Hotel e Centro de Convenções, 
Parque Imperatriz, Foz do Iguaçu, PR
Data: de 24/08/2015 a 28/08/2015
Informações: http://www.sbbq.org.br/iubmb2015/

SETEMBRO

III Simpósio Mineiro de Educação Química (III 
SMEQ)
Local: UFJF- Juiz de Fora
Data: 18 a 20 de setembro de 2015
Informações: http://www.smeq.com.br/

EVENTOS PARA PETIANOS

XX Enapet(Encontro Nacional dos Grupos PET)
Local:Belém-Pará
Data:27 a 31 de julho
Informações: http://petmec.wix.com/xx-enapet

IX JOPARPET(Jornada Paranaense dos Grupos PET)
Local:UEM-Maringá
Data:10 a 12 de outubro de 2015

EVENTO EM CURITIBA

IV Congresso Paranaense de Educação em Química
Temática: “A Pesquisa em Educação em Química no 
Paraná”
Local: Campus Centro Politécnico UFPR-Curitiba 
Data: 26 a 28 de agosto de 2015 
Informações: http://inscricao4cpequi.wix.com/4cpequi

 por Suelen Silva
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           Tomba Latas: Voluntariado de muito amor
 Para conhecer um pouco mais e divulgar uma das 
diversas formas de trabalhos voluntários visitamos a Ópe-
ra de Bambu, onde estava sendo realizado o Tombazar e 
conversamos com Mariana Ulysséa, estudante da gradua-
ção de Química e voluntária do projeto Tomba Latas. O 
Tomba Latas surgiu há cerca de 5 anos, resultado da união 
de amigas que resgatavam cachorros em condições de so-
frimento das ruas. O trabalho, que é realizado de forma in-
dependente, consiste no resgate de animais abandonados, 
filhotes, doentes, atropelados e etc., que após o resgate 
são castrados, vacinados e desverminados e seguem para 
as campanhas de adoção. O resgate é feito pela protetora 
que fica responsável pelo animal e por todas as despesas 
relacionadas a ele. “A vantagem de se estar em um grupo 
como o Tomba Latas é a ajuda mútua e constante entre as 
protetoras, bem como a redução dos custos em face das 
doações recebidas. Os animais resgatados ficam em sua 
grande maioria em hotéis, com exceção dos filhotes e de 
poucos animais adultos, que ficam em lares temporários. 
A grande maioria dos animais é composta por cães, porém 
também há resgate de gatos”, explica Mariana, que é vo-
luntária há 3 anos.
 

Tomba Latas: Grupo de amigas e protetoras (Foto: Tombazar, 
dia 11 de abril)

 
 O Tombazar trata-se de um evento realizado em 
média 3 vezes ao ano para a arrecadação de fundos para 
tratamento e cuidados dos animais, onde os diversos pro-
dutos vendidos são todos oriundos de doações, além dos 
produtos com a marca do Tomba Latas como canecas, co-
pos, chaveiros, camisetas, bolsas, etc.

 
Produtos com a marca do Tomba Latas: podem ser adquiridos no Pet 

Shop Valentyna (Rua Ulysses Vieira n° 448 – Vila Izabel), no Tomba-

zar e através da página do Tomba Latas no facebook.

 Além da graduação e da dedicação com o projeto, 
Mariana também trabalha: “Me sinto uma pessoa privi-
legiada, pois amo meu trabalho, a faculdade e o Tomba 
Latas. Quando fazemos as coisas com amor a conciliação 
entre as atividades torna-se simples. Me dedico ao traba-
lho e à faculdade durante a semana e ao Tomba Latas aos 
sábados, mas eventualmente encaixo alguma atividade 
relacionada ao Tomba Latas durante a semana”. Mariana 
conta que conheceu o grupo através de uma amiga e teve 
interesse, pois já havia realizado alguns resgates antes e 
sempre gostou de animais: “a seriedade e o carinho com 
que o grupo trata os animais, juntamente com a afinidade 
que senti com o pessoal, foram os motivos que fizeram eu 
me tornar uma tombalet. Me motiva saber que o pouco 
que fazemos faz a diferença na vida dos tombinhas que 
passam por nós. Ver um animalzinho que foi resgatado 
em péssimas condições sendo adotado por um lar cheio 
de amor vale todo o trabalho que fazemos”.

 
 Gostou do projeto? É possível ajudar através de 
doações de ração, medicamentos, dinheiro (que pode 
ser depositado na conta do Tomba Latas), etc. e também 
existe o projeto Tombadindos, que consiste no apadrinha-
mento de um animal, financiando suas despesas total ou 
parcialmente. Para se voluntariar e fazer parte do traba-
lho, basta entrar em contato com eles através da página 
no facebook para participar de uma campanha de adoção 
e ajudar a cuidar dos tombinhas.

 por   Lucelena Ferreira e  Nicoli Lourenço
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