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Integr  Ação III
Luciano Ciranda

Reino da minha infância

Atemporal

Vídeo -  https://goo.gl/8LqVrw

Miscigenação Musical

Jó Reis
Workshop Workshop 

Xote , Xaxado, Baião,
 Ciranda, Coco 

Sábado23/01/2016   17h 
Núcleo de MÍDIAS, ARTES E TECNOLOGIAS

Rua João Guimarães Rosa, 284 
 Portal de Paraty.
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     Meus caros amigos, parceiros, leitores e 
membros do Fórum DLIS-Agenda 21, neste último 
ato como secretário de Comunicação da Agenda 
21 de Paraty, função a qual aqui se encerra com o 
término do mandato do atual Grupo Diretivo, 
gostaria de solicitar uns poucos minutos do seu 
precioso tempo para esta breve leitura sobre o 
Planejamento Estratégico Agenda 21 de Paraty, 
que propõe uma reflexão mais elaborada sobre as 
dimensões: econômica, social, política, cultural e 
ambiental deste município.
         Se no primeiro instante acharmos que é mais 
um  bla, bla, bla, mais um xarope e que nada disso 
nos afetará ou poderá nos ajudar a melhorar a 
nossa qualidade de vida, podemos parar por aqui!                                                                                        
        Mas, se comungarmos com a premissa de 
que toda vida individual dependerá sempre da 
organização ética e operacional do sistema social 
como um todo a que se pertence, posto que se é 
componente dele, estejamos conscientes ou não 
deste fato, podemos, então, dar mais um passo 
nessa reflexão e constatar que a qualidade deste 
Planejamento Estratégico é fruto dos 15 anos de 
t rabalho de uma rede de pessoas que, 
representando suas instituições, empresas e 
comunidades no Fórum DLIS -Agenda 21, 
contribuíram efetivamente, através dos fóruns 
permanentes, seminários, trabalhos de campo e 
pesquisas, para a implantação de projetos que 
potencializam o Desenvolvimento Sustentável de 
Paraty e Costa Verde.
       Entre esses projetos, podemos destacar a 
Gastronomia Sustentável, Não Jogue seu óleo 
pelo ralo, Carbono Compensado, Revitalização do 
Caminho do Ouro, IG da Cachaça  que integram o  
Vivência Paraty, com a chancela do Passaporte 
Verde.
     Consequentemente, o próximo passo, a 
exemplo dos Fóruns Integração I, em 01/02/2001 e 
Integração II, em 24/02/2002, será a realização do 
Fórum Integração III, no dia 24/02/2016, na 
Câmara de Vereadores, para atualização das 
instituições e de seus representantes na 
composição do Fórum DLIS – Agenda 21 e a  
eleição do novo Grupo Diretivo, que terá como 
missão possibilitar que todas as instituições e 
comunidades do munícipio tenham conhecimento 
sobre este Planejamento Estratégico e possam 
contribuir, de forma integrada e participativa, com 
suas missões políticas e metas, na elaboração e 
pactuação do documento Agenda 21 de Paraty.
Finalizando, como cidadão e editor deste jornal, 
quero  agradecer a todos pela  atenção 
dispensada  e aproveito para convidar você, que 
me honra com sua leitura, para participarmos 
deste próximo passo, que será fundamental para o 
Desenvolvimento Integrado e Sustentável de 
Paraty.
Abraços,                          
Domingos  M. Oliveira

O Coletivo 
F e m i n i s m o  e m 
Debate, de Paraty, 
m o t i v a d o  p e l o 
assass inato da 
skatista Giselle 
Alves,de 33 anos, 
e m  3 0  d e 
D e z e m b r o  d e 
2015, organizou 

passeata em 7 de janeiro para denunciar a 
v io lênc ia  cont ra  a  mulher  e  cobrar 
providências das autoridades competentes. A 
passeata teve início na praça da Matriz, 
depois percorreu as ruas do Centro Histórico 
c o m  c a r t a z e s  e  m a n i f e s t a ç ã o  d o s 
participantes, clamando por justiça e a 
garantia dos direitos das mulheres. O evento 
foi finalizado em frente ao Fórum e, dentre as 
reivindicações, destacou-se a urgente criação 
da Delegacia da Mulher em Paraty.

Apesar de ser um crime e grave 
violação de direitos humanos, a violência 
contra as mulheres segue vitimando milhares 
de brasileiras. Em 2014, do total de 52.957 
denúncias de violência contra a mulher, 

        A Coordenadora da Agenda 21 de Paraty, 
órgão instituído através da lei n. 1.722/2009 em 
29 de dezembro de 2009, vem por meio deste 
edital, convidar as instituições interessadas e 
estabelecer os critérios e procedimentos para a 
composição do Órgão Diretivo da referida 
Agenda pelo triênio 2016- 2018. 
1.Da composição
A composição do Órgão Diretivo da Agenda 21 
para o triênio 2016-2018 será definida de acordo 
com os critérios estabelecidos neste edital, e 
apresentada em reunião ordinária a ser realizada 
no Salão Nobre da Câmara de Vereadores, Centro 
Histórico, às 14h do dia 24 de Fevereiro de 2016.
A composição do Conselho será limitada a 05 
cadeiras, conforme a seguinte estrutura: 
Coordenador Executivo; Mediador;  Secretário 
Geral; Secretário de Comunicação; Diretor Social
1.Das inscrições
As ins t i tu ições  governamenta is  e  não 
governamentais com direito a participar da 
eleição deverão ter aprovados seu pedido de 
ingresso e indicação de titular e suplente com 
antecedência por assembléia geral, além de ter 
mais comparecimentos do que ausências nas 
últimas assembleias e encontros. 
A inscrição deverá ser feita mediante envio da 
documentação necessária, acompanhada de carta 
ou ofício plei teando a part icipação na 
composição do órgão diretivo do Fórum DLIS 
Agenda 21 de Paraty. Deverão constar da 
inscrição o nome da instituição, CNPJ, 
logomarca, endereço, telefone de contato e 
correio eletrônico, se houver, além de uma 
explicação sobre os motivos pelos quais a 
instituição deseja participar da eleição para 
compor o órgão diretivo do Fórum DLIS Agenda 
21.

27.369 corresponderam a denúncias de 
violência física (51,68%), 16.846 de 
violência psicológica (31,81%), 5.126 de 
violência moral (9,68%), 1.028 de 
violência patrimonial (1,94%), 1.517 de 
violência sexual (2,86%), 931 de cárcere 
privado (1,76%) e 140 envolvendo tráfico 
(0,26%).

A  Lei Maria da Penha (Lei nº 
11.340/2006) representa um marco nas 
políticas públicas em defesa do direito das 
mulheres . Em especial, a Lei Maria da 
Penha conseguiu o reconhecimento 
internacional e foi eleita pela ONU como a 
mais avançada no mundo.  Pesquisa 
realizada pelo Data Popular e Instituto 
Patrícia Galvão, em 2013, mostrou que 
aproximadamente em sete anos de 
v igênc ia ,  98% dos bras i le i ros já 
conheciam a Lei e que 
86% achavam que as 
mulheres passaram a 
denunciar mais os casos 
de violência doméstica.

As inscrições deverão ser enviadas online ao 
e n d e r e ç o  e l e t r ô n i c o 
agenda21deparaty@gmail.com. 8 
2.Da seleção
A seleção das instituições inscritas seguirá os 
seguintes critérios: 
a)A instituição deve ter interesse em contribuir 
para a efetiva implantação do Desenvolvimento 
Sustentável no município.
b)A instituição deve indicar seus representantes 
titulares e suplentes, comprovando com ata a 
eleição destes. 
c)A instituição deve comprovar atuação efetiva 
no Fórum DLIS Agenda 21 de Paraty.
d)Atendimento ao prazo para inscrições, e 
apresentação da documentação solicitada neste 
edital. 
1.Do cronograma
Fica estabelecido o seguinte cronograma para o 
processo de renovação do Órgão Diretivo do 
Fórum Dlis agenda 21 de Paraty: Abertura das 
inscrições10/12/2015; Prazo final para entrega 
das inscrições e Assembleia para a eleição e 
aprovação da nova composição do Órgão 
Diretivo 24/02/2016
2.Disposições finais
Após a definição da nova composição do órgão 
diretivo do Fórum Dlis Agenda 21 de Paraty, 
serão encaminhados a Secretaria Executiva de 
Governo com cópia para Secretaria de Meio 
Ambiente os documentos necessários para a 
publicação da Portaria com a nova composição 
do Órgão Diretivo. 
As demais instituições que desejarem participar 
do FORUM DLIS AGENDA 21 DE PARATY, 
deverão encaminhar carta ou oficio a partir da 
primeira assembleia do ano de 2016, dia 24 de 
fevereiro de 2016.
Lia Capovilla
Diretora Executiva do Fórum DLIS Agenda 21 

CONVOCAÇÃO PARA COMPOSIÇÃO DO
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Nem uma a menos
violência contra as mulheres

IntegrAção III

Veja Vídeo https://goo.gl/rUSc1J
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         O eclético poeta, cantor dançante, Luciano Ciranda, nos ritmos de 
sua raiz, apresentará no Palco da Matriz, na próxima sexta-feira (22), a 
partir das 22h, o seu novo show autoral intitulado:“Atemporal - Reino da 
minha infância’’. O show é um convite a uma viagem dançante pelos 
ritmos universais das nossos tabas, terreiros e quintais, como o jongo, 
coco, ciranda e maracatu.
         Com a certeza de que cultura, arte, música, dança são os pilares da 
humanidade, durante 30 anos Luciano Ciranda vem colaborando com a 
pesquisa, criação e produção da cultura popular, tendo como base a ética, 
a paz e a alegria, através das diversas linguagens, calcadas na dança e 
música popular brasileiras. 

                               Um breve histórico e trajetória

      Amante da arte, música e dança popular brasileira, Luciano Ciranda 
nasceu em 19/11/1971 ao toque dos tambores Recife. Aos 10 anos já 
dançava no Balé Popular do Recife, grupo Brincantes e Companhia 
Aruanda, desde então participando de festivais e apresentações, 
incentivados pela Secretaria de Turismo.
        Em 1995 viajou para o Rio de Janeiro para estudar e pesquisar 
dança, corpo e gestos da cultura brasileira. Paralelamente ministrou aulas 
e realizou performances, durante os 5 anos que esteve estudando. 
Em 2000 chegou a Paraty, onde viveu 8 anos,  participando e colaborando 
como percussionista com músicos de Paraty e outros músicos brasileiros 
e estrangeiros.
       Gravou seu primeiro álbum de música com a banda “Meio da Mata” 
em São Paulo (2003). No mesmo ano, já em Paraty realizou o 1º Encontro 
de Música Contemporânea e Poesia Moderna, na Casa da Cultura, com 
os grupos Ciranda Elétrica e Maracatu Palmeira Imperial. Foi um dos 
fundadores do “Maracatu Palmeira Imperial” em 2008.
      Em 2009, em Curitiba, especializou-se em Escola Portátil de Choro, 
pela faculdade Belas Artes. Realizou oficinas de fabricação de 
instrumentos e de percussão em quilombos, no estado do Paraná, 
participando de cursos em escolas e simpósios, e do projeto “Griot”, pela 
lei de incentivo à cultura, n⁰ 10.369/2003, da Secretaria de Cultura de 

Curitiba. Em setembro deste ano realizou o 1º Festival F.A.M.I (“Festival 
Autoral da Música Independente”) na capital paranaense.
       No final de 2009 mudou-se para Viena (Áustria), onde, durante três 
anos, trabalhou e criou concertos de música, poesia, experimentações e 
improvisos, na arte brasileira, desenvolvendo seu espetáculo solo 'Mundo 
Global'. Ainda neste período, lançou dois livros de poesia: “O que que tu 
tem Zé” e “Cafés Poemas”. Produziu, dois Festivais da Música 
Contemporânea e Poesia Moderna, intitulado “Festival da Música Autoral 
Brasileira em Viena”. Na Alemanha montou atelier para fabricação de 
pandeiros e instrumentos. Atuando como professor de música nas 
escolas.
       Em sua vivência na Europa produziu concertos de artistas brasileiros  
como o multi-instrumentista Naná Vasconcelos, Dino Rangel, Mazinho 
Ventura, Alegre Correa, Ângelo Silva, Projeto Preto Velho e outros.
       Viajou divulgando seu trabalhou em concertos e workshop em: Viena, 
Gratz, Salziburg, Puksdorf,  Lintz (Áustria), Sérvia, Budapeste, Croácia, 
Cote-d-azur, Paris (França), Barcelona (Espanha), Alemanha, Itália.
Atualmente, Luciano Ciranda vive em Paraty, elaborando  seu novo álbum 
de música “ Vida Viva”; e o lançamento do seu novo ensaio poético “Almas 
Sublimáticas”.  

     Atendendo ao convite de Luciano Ciranda,  o renomado 
percussionista e compositor Jó Reis fará no sábado, dia 23 de 
janeiro, a partir das17h, oficina com pura música regional do 
nordeste, que vai desde o xote, xaxado, baião, ciranda, coco, etc.

Josenildo Reis dos Santos, Jó Reis é; descendente de família 
musical, nasceu na cidade de Recife, tendo como referência musical 
seu tio, o percussionista Reppolho, um multi-instrumentista da 
atualidade.

Em 1994 saiu do Recife para o Rio de Janeiro, onde foi 
convidado para sua primeira turnê internacional em Tóquio, com o 
cantor Marquinhos Moura. Retornou ao Brasil em 1995, trazendo na 
bagagem profissional muitas experiências musicais, que 
compartilhou na cidade maravilhosa, com grandes e novos talentos 
da MPB.

Em 2000 acompanhou a cantora e compositora carioca Arícia 
Mess no lançamento do seu CD “Cabeça Coração” no programa Jó 
Soares Onze e Meia em São Paulo. Participou do projeto “Quem são 
os Novos da MPB” como percussionista, acompanhando novos 
talentos na Lona Cultural João Bosco. Ao final desse projeto, surgiu 
uma nova oportunidade para trabalhar com Moraes Moreira um dos 
ídolos da música Popular Brasileira. No carnaval de 2008, em turnê 
pelo Nordeste, Moraes Moreira lançou novo desafio para Jó Reis, 
convidando-o para assumir a bateria da banda. Atualmente faz parte 
da banda de Moraes Moreira como percussionista, na qual viaja por 
todo o Brasil, mostrando um trabalho regional.

Irreverente e determinado, Jó Reis aposta em um novo projeto, 
que acalentava desde 2003, e que esperava o momento certo para 
revelar essa façanha ao público.

Surge Jó Reis & Água de K´Cimba, com a pura música regional 
do nordeste, que vai desde o xote, xaxado, baião, ciranda, coco, 
mesclando músicas de sua própria autoria, com outras de cantores 
consagrados, como Luiz Gonzaga, Jackson do Pandeiro, entre 
outros.Em meio a tantas alegrias conquistadas em turnê por cidades 
do Rio de Janeiro, Jó Reis, encontra a cantora Amelinha, compositora 
e intérprete da MPB, a quem sempre admirou, por sua belíssima voz 
e interpretação própria. Diante dessa empatia entre ídolo e fã, é feito 
o convite pela cantora para ele trabalhar ao seu lado como 
percussionista, realizando vários shows pelo Brasil em  turnê.

Em 2012 foi convidado para trabalhar como percussionista com 
a Banda Forfun, em turnê pelo Brasil com a qual realizou vários 
shows para preparação do primeiro DVD,  que aconteceu em 
dezembro de 2015 no Circo Voador, com muito Rock Roll, Reggae e 
Soul.

Outros Projetos Musicais: Compositor, Cantor e Arranjador: Jó 
Reis & Água de K´Cimba; Bando Trololó; Boi dos Cajueiros com Nélio 
Torres; Cabeça de Galo com Ednaldo Lima – PE; CDs de músicas 
Gospel e outros. 

Participação em programas de TV: Jô Soares Onze e Meia; 
Altas Horas; Bem Brasil; Som Brasil;- Lata Velha (Caldeirão do Huck); 
Cantando o Sete (Caldeirão do Huck); Sarau do Chico Pinheiro.     

Bandas que participou como percussionista:        
Ritmo Reggae: Bob Marley Cover; Onda R; Dom Luis Rasta; 

Cana Caiana; Bicho Solto; Valdir Afonjah;
Ritmo Latino: Banda Cover do Santana;
Ritmo Pop e MPB: Cacau Vargas e os Meio Amargos;  Cesar 

Nainne - Samba Rock; Forfun.                            

Miscigenação Musical

Jó Reis
Workshop Workshop 

“Reino da minha infância” 
Luciano Ciranda

Atemporal
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PEA Eletronuclear não atende às determinações do IBAMA 
        A Eletronuclear realizou três seminários 
s o b r e  o s  p r o g r a m a s  s o c i o a m b i e n t a i s 
desenvolvidos pela empresa nos municípios de 
Rio Claro, Angra dos Reis e Paraty, nos dias 29, 30 
e 31 de julho de 2015. Sob a alegação de que os 
eventos tinham como objetivo possibilitar maior 
acesso às informações gerais sobre a Central 
Nuclear, divulgando as ações de mitigação dos 
impactos socioambientais decorrentes da 
atividade das usinas, os encontros tiveram como 
objetivo atender à condicionante 2.2.5 da Licença 
de Operação da Usina Nuclear Angra 3 (LO 
1217/2014) e ao parecer nº. 5340/2013 do Ibama. 
        Em resposta aos questionamentos feitos 
pelo Jornal Folha do Litoral sobre o Programa 
de Educação Ambiental, (PEA) da UTN Angra III, 
no seminário realizado em Paraty, dia 31 de julho,  
Hugo Ferreira Netto Loss, chefe de serviço da 
COEND/IBAMA, encaminhou em 11 de novembro 
o paracer tecnico n° 02001.005340/2013-75 
s o b r e  o s  p r o g r a m a s  s o c i o a m b i e n t a i s 
desenvolvidos pela Eletronuclear nos municípios 
da área de influência das usinas nucleares.
      Sobre o Programa de Educação Ambiental o 
documento destaca as seguintes questões:
    "Apesar de todas as considerações, 
recomendações, determinações e notificações à 
Eletronuclear sobre as pendências do PEA, 
nenhuma medida mais efetiva foi tomada até o 
momento, senão tratar burocraticamente as 
questões postas";
.    ¨Em agosto 2012, a CICLOS Consultoria 
Ambiental, que retoma o processo iniciado pelo 
IBAMA, reunindo-se com as diversas instituições 
que participaram das Oficinas do PEA, realizadas 
de junho a setembro de 2009...";

     No Relatório da CICLOS Consultoria 
Ambiental, observamos que, das reuniões com 
aquelas instituições, em nenhum momento foi 
tocado no tema central referente à Percepção 
dos Riscos. Nesta retomada, as instituições 
priorizam temas de seu interesse, conformando 
expectativas que serão cobradas futuramente, 
tornando mais complexa a operacionalização do 
PEA ..."
Veja documento - http://goo.gl/vGCQXF

        O documento também destaca o que 
deveria ser contemplado pelo Programa de 
Educação Ambiental/Eletronuclear:
a) Fazer um recorte dos grupos sociais 
estratégicos a serem trabalhados em Paraty, Rio 
Claro e Angra dos Reis;
b) Refletir, formular e implementar a melhor 
estratégia de aproximação com cada um desses 
grupos;
c) Buscar entender, interpretar e qualificar as 
conceituações dos diferentes grupos sociais 
quanto à percepção dos riscos nucleares 
decorrentes dos empreendimentos da CNAAA;
d) Elaborar instrumentos e mecanismos 
pedagógicos para trabalhar com os diferentes 
grupos sociais as formas de ver e interpretar as 
questões associadas à percepção dos riscos 
nucleares e tecnológicos;
e) A Eletronuclear deverá incluir nas ações do 
PEA discussões com os diferentes grupos sociais 
sobre os resultados dos monitoramentos do 
PMARO – Programa de Monitoramento 
Radiológico Operacional, bem como da Pesquisa 
d a  F I O C R U Z  r e f e r e n t e  a o  E s t u d o 
Epidemiológico sobre a questão do câncer;

f) Focar a capacitação dos formadores de opinião, 
difusores de informações e agentes de segurança 
(agentes comunitários de saúde; professores; 
líderes de associações comunitárias; agentes do 
Corpo de Bombeiros, da Polícia Militar, da Polícia 
Civil; representantes de associações comerciais, 
trabalhadores de hotéis e pousadas; vereadores, 
secretários e assessores municipais, dentre 
outros), sobretudo em relação ao Plano de 
Emergência Externo, articulando com a Escola de 
Defesa Civil (ESDEG) da Secretaria de Defesa 
Civil/RJ;
g) Desenvolver ações socioeducativas junto às 
famílias do entorno da CNAAA, através dos PSF 
tendo os ACS como mediadores e multiplicadores 
neste processo;
h) Buscar a participação social na avaliação das 
atividades afetas aos Programas de Controle e 
Monitoramento Ambiental da CNAAA, envolvendo 
os técnicos da Eletronuclear no diálogo com os 
grupos sociais;
i) Buscar maior participação dos diferentes grupos 
sociais nas ações do Plano de Emergência 
Externo;
j) Realizar a cada dois anos, pesquisa por 
amostragem (explicitando a metodologia utilizada 
para tanto – caracterização da amostra), que 
permita explicitar a percepção dos riscos 
nucleares das comunidades de Angra dos Reis, 
Paraty e Rio Claro, dando publicidade na mídia 
local e nacional. A primeira pesquisa deverá ser 
realizada de imediato à emissão da LO da 
CNAAA.
(IBAMA pag. 150/159 3/07/2013)

       Cerca de 60  pessoas participaram da 
Noite do Núcleo, evento de fechamento do ano 
de 2015 que aconteceu em 26 de janeiro. A 
programação começou com uma Mostra de 
Realizadores de Vídeos, e seguiu com as 
aberturas das exposições de fotografias de 
João Miranda e de Entomociborgues do 
biólogo Carlos Fernando S. Andrade. Ao final, 
um ensaio aberto da Orquestra Popular de 
Paraty.
          A Mostra de Realizadores de Vídeos,  os 
interessados podiam participar apenas com 
um trabalho, teve as inscrições feitas via 
internet, através do site do Núcleo e de uma 
página no Facebook, com o objetivo de 
promover um encontro entre realizadores e 
fazer com que os interessados conhecessem a 
produção de cada um. 

                          Participantes
         Dos filmes inscritos, 60 por cento era de 
jovens rea l izadores.  Foram ex ib idos 
Aceitarás o amor como eu o encaro – de 
Gabriela Marsico Tod, baseado na poesia de 
Mario de Andrade, homenageado da FLIP 
2015; Meu Pai Cantô – de Matheus Augusto,  
sobre o filho do mestre, o maestro João Omar, 
filho de Elomar Figueira Mello, famoso 
menestrel do sertão; Feminismo em Debate – 
de Rafaela Marsico, primeira ação do grupo 
Coletivo Feminismo em Debate, de Paraty; 
Aves da minha escola – de Patrick Mathias;
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Apresentação do projeto desenvolvido na
escola Pequenina Calixto, que usou o grafite 
como ferramenta, vídeo produzido pelo 
Coletivo Ocupação 16; Manifesto de Lima a 
Paris – de Isis de Palma, uma campanha 
para colher assinaturas para o Manifesto que 
propõe a adoção de uma Declaração 
Universal das Responsabilidades Humanas e 
a responsabilidade global sobre o clima; 
Vista Cansada – de Lia Capovilla, texto de 
Otto Lara Resende, interpretado por Truma 
da Silva, aluno do Ponto de Cultura do Grupo 
Arteatro, coordenado por Ailton Amaral em 
Paraty;  Sorriso – de Pedro Carrilho, sobre o 
sorriso e a alegria encontrados nas coisas 
mais simples do dia a dia e De cor e salteado 
- de Domingos M. Oliveira, uma homenagem 
a Eduardo Galeano e aos poetas viscerais e 
marginais, da academia de todas as letras, 
que resistem ao off do off da Flip e oa off do off 
da vida.
. 
Ao final das exibições houve uma conversa 
com a plateia.              

 Exposições fotográficas
    Em seguida, foi aberta a exposição 
Fotografias de João Miranda, produzida 
pelo fotógrafo Giancarlo Mecarelli, da 
Galeria Zoom. João da Silva Miranda nasceu 
em Paraty, em 1888 e aqui viveu toda sua vida 
como farmacêutico e depois como funcionário 
da Agência dos Correios. Atento às novidades 
e modernidades de seu tempo, adquiriu uma 
máquina fotográfica e passou a registrar fatos 
familiares e sociais da cidade. Seus registros 
fotográficos mostram a Paraty de início até 
meados do Século XX. Em 2012, o Paraty em 
Foco e o Centro Cultural SESC Paraty fizeram 
uma justa homenagem ao fotógrafo lançando 
um catálogo e uma exposição deste 
importante acervo que, agora, o Núcleo de 
Mídias, Artes e Tecnologias recebe em seu 
auditório. 
    Na sequência, foi aberta a exposição 
Entomociborgues - Entomologia é o estudo 
dos insetos e ciborgues são organismos 
cibernéticos. A exposição do biólogo e 
entomólogo Carlos Fernando S. Andrade 
apresenta micro-montagens com exemplares 
de insetos de coleções antigas e partes de 
sucatas de aparelhos eletrônicos, resultando 
em personagens híbridos, muitas vezes 
parecidos com aqueles que vemos em 
recentes filmes de ficção científica. O material 
é tão incrível que é possível que o Núcleo 
mantenha a exposição para visitas de 
escolas.

Veja documento - http://goo.gl/vGCQXF


