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Em 1981 o "Center of Disea..?e Control" dos Estados Unidos da América de 
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tecto a ocorrencia de uma nova. simdrome constituida por um conjunto de 
sinais e ~intomas tis~cos que pqassou a se4r denominada de "s~ndrome 
de Deficienci.a Imunologica. Adquirida~ a SIDA ou AIDS, entre nos brasi
leiro~. Observou-se que a contaminaçao com esse virus ocorria invaria
velmente por três mogos: (i) por i~tercurso sexual (homo ou hetero se
xual) ; por via sangtiinea; ou a traves do :uso de seringas para inocula
ção de drogas. Pas~ou-se a denominar o vírus causador desse mal de 11V1. 
rus de Imunodeficiencia Humana- HIV11

, 

O pl"imeiro caso da doença no Brasil registro\l-se em 1980,; no Rio Gra!} 
de da Sul em 1983; e ern Santa Mat'ia,em 1987, segundo dados fornecidos 
pela 4i _Departamento Begional de êaude I DRS de, Santa Maria. vm dos mo
dos entao de divulgaçao da AIDS tem giso atraves de meios graf!co-yis~ 
ais. Nesta pesquisa levantamos a hipotese, de que tais meios nao tem 
usado devida comun~cação visual uma vez que o número de individu9s que 
contarem a doença e a cada dia maior. A luta contra a doença esta na e 
duc9-9ão que se baseia no inc~ntivo de um comportame4nto por parte do I! 
dividuo consciente e responsavel,,que preferivelmente fosse baseado no 
discernimento e valores pessoais etico-morais. 
Os objetivos desta pesquisa são investigar os conteÚdos dos meios de cc 
rmmicaçâo gráfico-visual, classif~car tais elementos gráficos e propor
recomendaçoe~ para que a info~çao sobre a doenç~ aJçance os seus 
.nh·!etivos nue seri.am o de evi:t.a-1a um2 va1z o1Je oao QQ, QWPaol 

RECICLAGEM DE RESÍDUOS FIBROSOS PARA CONFECÇÃO 
DE PAPÉIS ÚTEIS. 

, I , 

T.H.S.Cezar & V.M.Soares. (Curso de Desenho e Plas 
tica & Curso de Engenharia Florestal- UFSM). 

Esta proposta de trabalho foi elaborada perante uma reali
dade local e atual: a situação linear do desperdicio·de ma 
téria-prima aproveitável do lixo gerado na Casa do Estudan 
te Universitário II (CEU-II/UFSM). O projeto de reciclage~ 
de resÍduos fibrosos para confecção de papéis Úteis faz 
parte de um programa interdisciplinar de Educação Ambien
tal - Programa Reciclagem de "Lixo" CEU-II/UFSivl, que visa 
a conscientização sobre o uso racional dos recursos natu
rais de que o homem se beneficia. Este projeto segue esta 
linha, apontando a reciclagem de papel como meio de econo
mia tanto ambiental, quanto ~nergética e financeira. Numa 
visão geral, objetiva-se contemplar a pesquisa de materia~ 
fibrosos "alternativos" e meios para confecção de papel;um 
estudo plástico ao mesmo como material expressivo e atuan
te pelas prbprias qualidades, não deixando de experenciá-k 
corno suporte para programação visual. A prática deste tra
balho proporciona ~ comunidade civil e universitária um lo 
cal com infraestrutura prÓpria para este fim, constituindo 
um espaço de geração de idéias acerca do destino e uso ade 
quado para aproveitamento de matéria-prima obtida no lixo~ 


