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durante suas férias, Machado atuou
como professor em diversas faculdades desse país europeu. A indicação de seu nome foi proposta pelo
seu orientador de mestrado, Michel
Prieur, um dos maiores especialistas
do mundo em direito ambiental.
A condecoração foi instituída no
dia 19 de maio de 1802 por Napoleão
Bonaparte. É concedida pelo governo francês a militares e civis, por
sua bravura ou serviço honroso para
aquele país.
O título só pode ser oficializado
pelo presidente da França, Nicolas
Sarkozy, e foi informado ao docente

Divulgação

Funcionário de Jaboticabal
conquista três prêmios

Perfil – Paulo Antonio Tosta nasceu
em 18 de junho de 1960, em Orindiúva
(SP). Aos sete anos, mudou-se para
Jaboticabal, onde vive atualmente.
Realizou cursos de desenho e pintura
com professores como Phillip Hala-

Notório saber – Doutor honoris
causa pela Unesp, por notório saber
jurídico-ambiental, Machado lecionou no IB de 1980 a 2004. Referência
em sua área de atuação, acumula títulos e premiações por sua atividade
como docente, pesquisador e autor.
Também é pós-doutor pela Universidade de Limoges, da França. Como
professor da Unesp, organizou a
primeira disciplina de Direito Ambiental no país.

Machado: vida no direito ambiental

Professora obtém Ordem
do Mérito Cartográfico

Tosta com duas de suas pinturas: obras nos EUA, Espanha, Argentina e outros países

Funcionário da Faculdade de Ciências Agrárias e Veterinárias (FCAV),
Câmpus de Jaboticabal, o pintor Paulo Tosta comemorou conquistas recentes em três salões de artes plásticas do Estado. Em março, obteve o
primeiro prêmio em Araras. No dia 18
de junho foi laureado pelo conjunto
de sua obra em Rio Claro. E, em 29
de julho, recebeu o prêmio aquisitivo
em Piracicaba.

por meio de correspondência enviada pelo Consulado Geral da França
em São Paulo.

well, Zeni Sbile, Ary Salles, Ronaldo
Boner Jr., Clodoaldo Martins e Dante Veloni. Obras de sua autoria estão hoje em países como Espanha,
Finlândia, EUA, Peru e Argentina.
Formado pela Faculdade São Luís
de Jaboticabal em Matemática e Desenho, Tosta concluiu mestrado em
Desenho Industrial na Faculdade de
Arquitetura, Artes e Comunicação
da Unesp de Bauru. Hoje, atua como
professor no curso de Artes da Faculdade São Luís de Jaboticabal. Há
quase 30 anos na Unesp, Tosta é
assistente de suporte acadêmico III
do Departamento de Zootecnia. Outras informações, pelo site www.
paulotosta.com.

A professora Lívia de Oliveira,
titular do Departamento de Geografia do Instituto de Geociências
e Ciências Exatas, Câmpus de Rio
Claro, recebeu no Rio de Janeiro o
título de Comendador na Ordem do
Mérito Cartográfico, da Sociedade
Brasileira de Cartografia.
A cerimônia ocorreu em 6 de
maio — data em que se comemora o Dia do Cartógrafo —, na sede
do Instituto Militar de Engenharia
(IME). “Receber esse prêmio é o reconhecimento do meu trabalho, das
minhas ideias, fico muito feliz”, diz
a professora.
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Professor aposentado do Instituto de Biociências (IB), Câmpus de
Rio Claro, Paulo Affonso Leme Machado receberá do governo francês o título de Cavaleiro da Ordem
Nacional da Legião de Honra — a
mais alta distinção civil da França.
A homenagem foi feita no dia 27
de junho, em cerimônia na sede da
Procuradoria Regional da República
em São Paulo.
O pesquisador, que é especialista
em direito ambiental, foi reconhecido por seus trabalhos acadêmicos
e por sua relação profissional com
a França. Por 18 anos consecutivos,

Guilherme Gomes

França concede Legião de Honra a jurista de Rio Claro

Alfabetização cartográfica – A
Ordem do Mérito Cartográfico foi
instituída em 1970 e é formada por
um corpo de profissionais da cartografia que recebem o título por terem influenciado e colaborado com
a evolução da área no país.
Com sua livre-docência, de 1977,
Lívia foi pioneira nos estudos que
culminaram na alfabetização cartográfica para crianças. Em sua homenagem, a Sociedade Brasileira
de Cartografia realiza um concurso
nacional de mapas com crianças em
idade escolar, o Prêmio Nacional
Professora Lívia de Oliveira, que já

Lívia, ao receber a comenda

está em sua terceira edição.
Hoje, Lívia atua na Unesp como
orientadora voluntária em projetos da pós-graduação e participa
de eventos sobre o tema.
Bruna Kalaes
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