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Blog // Júlia Kacowicz - Twitter para o blog 
Diário de Pernambuco Online - PE - Vida Urbana - 05/07/2009  
Olá! Há quase um ano, comecei o primeiro comentário dessa coluna com essa saudação. A 
segunda-feira 4 de agosto de 2008 marcava a estreia do Blog de Meio Ambiente e a 
adaptação da coluna. Uma inovação feita pelo Diario para aproximar o leitor da mídia 
virtual e uma inovação para mim. Nunca antes blogueira, encontrei nesse meio de 
comunicação um compromisso e um lazer. É muito bom pensar em assuntos para discutir 
com vocês, aqui e lá. A experiência toda vem sendo um aprendizado constante, prazeroso e 
permanente. Agora, gostaria de dividir alguns resultados com vocês: os acessos cresceram 
600% de janeiro para cá. Além dos brasileiros, a maioria das leituras são dos Estados 
Unidos, Alemanha, Canadá e Espanha. Também somos lidos no Japão, em Angola, Israel e 
Grécia. Achei uma excelente interação. Um agradecimento especial aos que nos visitam. 
Críticas e sugestões são sempre bem-vindas! Neste domingo, entramos na nova onda 
virtual e lançamos um twitter para o blog. Com essa nova ferramenta, esperamos facilitar 
ainda mais o acompanhamento das notícias e assuntos debatidos no blog, além de tornar 
as atualizações mais dinâmicas. Basta clicar no http://twitter.com/juliakacowicz para nos 
achar. Se você já tem, nos siga. Caso não, salve o link em favoritos e acompanhe nossas 
atualizações. Nesta nova etapa, esperamos estreitar ainda mais os laços com o mundo e 
com vocês. Dispostos a apresentar tendências, cobrar ações e ajudar a fortalecer a 
sociedade civil e ambiental. Como encerrei a coluna de apresentação do blog: sejam bem-
vindos e voltem sempre! 
 
Enquete 
 
Você tem twitter? 
 
1 - Twit o que? Eu não. 
2 - Claro, acho o máximo 
3 - Estou resistindo, mas acho vou criar um 
 
Copa e esgoto // Pesquisa inédita da FGV e do Instituto Trata Brasil apontou os impactos 
sociais da falta de esgoto nas cidades sede da Copa de 2014. Entre os itens avaliados estão 
as mortes por doenças infecciosas e parasitárias em crianças de 1 a 4 anos. A primeira 
colocada - neste triste ranking - foi Fortaleza (18,95%), seguida de Recife (16%) e Manaus 
(16%). O estudo calculou o investimento necessário para sanear as 12 cidades sede e 
chegou à soma de R$ 7 bilhões. Quem sabe o grande evento não dá também esse pontapé 
na saúde? Para o Recife, que tem apenas 47,125 da cidade com acesso à rede de esgoto, o 
investimento seria um belo gol. Leia mais no blog. 
 
Pelos vira-latas // Com o slogan Os vira-latas são lindos, feio é o seu preconceito, o grupo 
Arca de Noé está lançando uma campanha para exaltar as qualidades dos animais sem raça 
definida (SRD). A iniciativa partiu da percepção de que esses animais sempre são 
escolhidos por último ou sobram diante dos animais de raça. Nunca tive cão nenhum por 
falta de espaço. Mas quem teve não se cansa de defender o espírito companheiro e 
inteligente dos mestiços. Essas duas fofuras na foto são Luiza e Mel, dois filhotes de vira-
latas. Os interessados podem entrar em contato com Sarah pelo email: 
sarahfreitass@hotmail.com. Outra forma de ajudar é adquirir o mouse ped da campanha. 
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