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ESTÁ CHEGANDO O CARNAVAL! por Mayara Gomes do
Rosario
O carnaval é uma festividade mundialmente conhecida, dos
famosos desfiles das escolas de samba à folia contagiante dos blocos
de rua. Muitos dos temas utilizados para compor o enredo desta
festa popular são das Ciências da Terra.
A Paleontologia e a Geologia não ficam de fora deste evento. Como exemplo, podemos citar o desfile de 2016, em que a escola de samba Portela, exibiu em seu quinto carro alegórico, intitulado
"Elo Perdido", a temática dos dinossauros, onde estes "devoravam"
as passistas que interpretavam o papel das arqueólogas.
No caso da Geologia, podemos citar os blocos de rua, como
por exemplo, o conhecido bloco "só o cume interessa", criado pelo
Centro Excursionista Guanabara (CEG). O carnaval, além de proporcionar entretenimento, também divulga conhecimento científico
para o público.
Seguem abaixo alguns blocos com estas temáticas:
Bloco: Dinossauros Nacionais
Onde: Centro
Data: 27/02/2017
Horário de concentração: 12:00
Local de concentração: Largo de São Francisco
_________________________________________________
Bloco: Só o cume interessa
Onde: Urca
Data: 18/02/2017
Horário de concentração: 10:00
Local de concentração: Praça General Tibúrcio
_________________________________________________
Bloco: A rocha da Gávea
Onde: Gávea
Data: 28/02/2017
Local de concentração: Praça Santos Dumont
A equipe Gaia deseja a todos um ótimo Carnaval!
Equipe
Amanda Paula da Silva
Denise Pimentel de Assis
Diogenes de Almeida Campos
Irinea Barbosa da Silva

Jéssica dos Santos Gonçalves
Mayara Gomes do Rosario
Nathalia Winkelmann Roitberg
Roberta Pereira da Silva de Paula

SOBRE
 O informativo Gaia é uma
parceria do Museu de Ciências da Terra (MCTer) e a
Biblioteca Octávio Barbosa:
espaços inseparáveis para o
convívio acadêmico, produção científica, educação, memória e patrimônio da
CPRM. A parceria histórica
entre Museu e Biblioteca data
de 323 a.c., quando Ptolomeu
I sóter (salvador) fundou a
Biblioteca e Museu de Alexandria, como um centro de
preservação do conhecimento e desenvolvimento.

