
Bióloga brasileira Neiva Guedes vira personagem da Turma da
Mônica

Para comemorar o Dia Internacional
das Meninas e Mulheres na Ciência, a
Mauricio de Sousa Produções
homenageou a pesquisadora no projeto
Donas da Rua da Ciência

Nesta terça-feira (11), foi celebrado
o Dia Internacional das Meninas e
Mulheres na Ciência e, para
comemorar, a Mauricio de Sousa
Produções homenageou a bióloga,
pesquisadora e professora Neiva

Guedes, que ganhou um card retratando-a como uma personagem da Turma da
Mônica.

A imagem faz parte do projeto Donas da Rua da Ciência, criado para
resgatar a trajetória de pesquisadoras e cientistas que marcaram a
humanidade com suas ações. Marie Curie, Ada Lovelace, Bertha Lutz, Katherine
Johnson e Katie Bouman são algumas cientistas que já foram homeageadas
pelo projeto. Guedes se une a este seleto grupo por ser a responsável por tirar
as araras-azuis da lista de animais em extinção.

A conservacionista estudou a vida dessas aves, testando e produzindo ninhos
artificiais, manejando ovos e filhotes e, acima de tudo, envolvendo a população
e divulgando a importância de manter as araras livres na natureza. Desta
forma, esses animais voltaram a ser comuns e abundantes em várias regiões
do pantanal e do estado do Mato Grosso do Sul.

“A arara-azul, que encanta a todos com sua cor vibrante e som alegre, vem
sofrendo com a destruição de seus lares e com a captura ilegal para tráfico de
animais silvestres. Não podemos nos conformar com a previsão catastrófica da
extinção, seja qual for o ser vivo. É preciso arregaçar as mangas para mudar o
curso da história”, diz a bióloga.

Links:

Dia Internacional das Meninas e
Mulheres: https://revistagalileu.globo.com/Ciencia/noticia/2019/02/dia-
internacional-das-mulheres-e-meninas-na-ciencia-o-que-elas-podem-
comemorar.html

Donas da Rua da
Ciência: https://revistagalileu.globo.com/Ciencia/noticia/2019/04/projeto-da-
mauricio-de-sousa-producoes-homenageia-mulheres-cientistas.html

Neiva Maria Robaldo
Guedes: http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.do?
metodo=apresentar&id=K4784380P3

Instituto Arara Azul: http://www.institutoararaazul.org.br/

_____________________
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