Ações e resultados da Rede BIOMAR
A Rede de Projetos de Biodiversidade Marinha (BIOMAR) reúne projetos
patrocinados pelo Programa Petrobras Ambiental, que tem por objetivo a
conservação da biodiversidade marinha no Brasil, atuando na proteção e
pesquisa de espécies e dos habitats relacionados. Atualmente, fazem parte
da Rede BIOMAR os projetos Tamar, Baleia Jubarte, Coral Vivo, Golfinho
Rotador e Albatroz. Um balanço das ações realizadas desde 2007 inclui
alguns resultados positivos:
•

Uma exposição de vídeos, fotos e cantorias para contar a vida dos
animais protegidos por esses projetos começa em agosto/2013, no
Oceanário de Aracaju/SE, e ficará disponível ao público até o final do
ano. O lançamento do vídeo Galope do Biomar, com música
especialmente composta por Xangai, acontecerá na abertura da
exposição, dia 2.

•

A Oficina de Jornalismo Ambiental realizada pelo Projeto Baleia
Jubarte, em dezembro de 2012, teve a participação dos demais
Projetos da Rede BIOMAR. Estiveram presentes jornalistas dos
estados da BA, ES, PE ,RN e CE, debatendo temas de conservação e
estabelecendo relações entre as diversas possibilidades de
abordagem desses assuntos pela mídia. Matérias em jornais
impressos, na internet e na TV foram veiculadas após o evento.

•

Também foi realizada pela Rede BIOMAR a 1ª Oficina de Formação
de Líderes para a Causa Ambiental, que aconteceu em parceria
com o Projeto Baleia Jubarte e o Instituto Eco-Social, através do
Programa Germinar, envolvendo representantes dessas instituições,
educadores, presidentes de cooperativas e outros membros de
comunidades do município de Mata de São João/BA, para discutir
estratégias colaborativas de formação de lideranças comunitárias
preocupadas e conectadas com o meio ambiente.

•

Uma brochura intitulada Tamar Responde reúne as perguntas e
respostas mais comuns sobre as tartarugas marinhas, o Projeto
Tamar e a Rede BIOMAR.

•

Os pesquisadores dessa Rede vêm atuando em parceria e também
visando a produção de publicação conjunta de informações
técnicas e científicas, disponibilizadas para o público em seus
websites.

Outras atividades estão em andamento para promover a integração de mais
ações de sensibilização e educação ambiental em campanhas e eventos
locais, regionais e nacionais. Em cada lugar onde atuam, os projetos estão
trabalhando para oferecer ao público atividades e informações interessantes
e relevantes sobre a conservação do meio ambiente.
Mais informações sobre a Rede BIOMAR:

http://tamar.org.br/interna.php?cod=368

