
Programação especial nos Centros de Visitantes do Projeto Tamar
continua durante o Carnaval

Conhecer de perto as tartarugas marinhas, assistir a filmes e vídeos sobre as
espécies e o trabalho do Tamar, ser biólogo por um dia e participar de
atividades interativas. Essas foram apenas algumas das atividades que o
público pôde conferir e participar nos centros de visitantes do Projeto
Tamar/Fundação Pró-Tamar, de dezembro do ano passado a janeiro deste
ano. A programação especial e diversificada foi planejada para atrair o público
nos oito centros do Tamar, localizados em Praia do Forte (BA), Arempebe
(BA), Fernando de Noronha (PE), Aracaju (SE), Regência e Vitória (ES),
Ubatuba (SP) e Florianópolis (SC).

No total, 150 mil pessoas passaram por esses locais nos últimos dois meses.
Uma média de 2.500 pessoas por dia. As atividades desenvolvidas tinham
como objetivo mostrar para crianças e adultos a importância da preservação
das tartarugas marinhas. Os centros de visitantes do Projeto Tamar/Fundação
Pró Tamar, que conta com o patrocínio oficial da Petrobras, funcionam como
áreas de convivência e interação. Exposições, espaços temáticos, tanques
com animais e diferentes atividades são algumas opções utilizadas para
sensibilizar e ampliar a compreensão do público sobre as ameaças e os
aspectos ambientais, sociais e científicos relacionados à conservação das
espécies marinhas.

Mas quem, por algum motivo, não participou da programação especial
durante os meses de dezembro e janeiro, poderá participar de inúmeras
atividades preparadas para o período de Carnaval e conhecer um pouco mais
sobre as tartarugas e o trabalho desenvolvido pelo Tamar. Serão realizadas
oficinas artísticas, exposições, desfiles, brincadeiras, além de algumas das
atividades que também foram oferecidas durante as férias. Biólogo por Um
Dia continua sendo a atividade mais procurada. Crianças de 06 a 12 anos
acompanham a rotina do biólogo na aventura de proteger as tartarugas. Para
o público adulto, o “Encontro com o Biólogo” é a atividade ideal para tirar
dúvidas e aprender mais sobre o ciclo de vida das tartarugas marinhas. Já no
“Tartaruga By Night”, a ideia é que o visitante acompanhe as tartarugas
marinhas durante à noite para saber mais sobre seus hábitos noturnos. Quem
tem curiosidade de conhecer sobre os lugares mais escondidos do mar pode
pegar uma carona no “Submarino Amarelo” e observar espécies
de invertebrados e peixes que vivem em locais sem incidência de luz e com
temperaturas muito baixas.



Além de todas as atividades mencionadas, em Praia do Forte, também vai
acontecer o Festival dos Caretas. São chamados de Caretas os adultos e
crianças que vestem todo o corpo de folhagens, usam máscaras com caras de
animais e sinos nos pés. O cortejo sai sempre no período de Carnaval. Há
mais de cinco anos, o Tamar realiza as oficinas para confecção das máscaras
e assim contribui para o fortalecimento dessa expressão cultural.

Todas as atividades que serão realizadas durante o Carnaval, como datas e
horários, podem ser conferidas na Programação abaixo:

UBATUBA/SP
O Mar que Queremos
Tenda interativa que pretende promover a sensibilização sobre o lixo no mar
21 a 26/02, 10h. Parceria com o Instituto Costa Brasílis.

Pintura Facial e Confecção de Adereço
Utilizando materiais naturais e recicláveis, para cair na folia com
sustentabilidade.
21 e 22/02, 14h.

Oficina de Casco e Máscara de Tartaruga
Escolha sua espécie preferida e faça você mesmo a sua fantasia de tartaruga.
23 e 24/02, 14h

Folia da Tartaruga
Brincadeiras, oficinas e muita música para as crianças se divertirem no
carnaval.
25 e 26/02, 14h

FLORIANÓPOLIS/SC

Domingo, 23/02:

Praça de alimentação
Opções de alimentação durante sua visita.
10h às 19h

Exposições
Exposição de projetos parceiros do Tamar.
10h às 19h

Alimentação interativa
Participe da alimentação das tartarugas.
13h45. Exclusivo para crianças. Limite de 50 senhas.

Oficina Ambiental
Oficina lúdica de cunho ambiental.
15h às 16h



Pintura Facial com tema de Carnaval
Com Livia Erthal - colore e pinta.
15h às 18h. Mediante distribuição de senhas.

Além de marchinhas de Carnaval durante todo o dia, espaço kids com cama
elástica e piscina de bolinhas, e meia-entrada para quem estiver fantasiado.

VITÓRIA/ES

Brincando de malabares
Vamos criar malabares para garantir a diversão no carnaval.
21/02, 14h às 16h.

Arcos decorados
Criatividade e muita diversão na decoração de arcos de cabeça.
22/02, 14h às 16h.

Colorindo a galera da praia
Pinte sua máscara dessa turma e brinque na folia.
23/02, 14h às 16h.

Produzindo o chapéuzinho de tartaruga
Leve para casa a última moda do momento.
24/02, 14h às 16h.

Bailinho de carnaval
Venha produzir sua máscara para pular o carnaval das tartarugas!
25/02, 14h às 16h.

PRAIA DO FORTE/BA

Arte no Tamar
Oficina de máscaras e fantasias de carnaval.
Todos os dias das 9 às 12h.

Encontro com Biólogo
Faça uma visita especial aos nossos bastidores. Atividade para adultos que
podem tirar dúvidas e aprender mais sobre o ciclo de vida das tartarugas
marinhas.
Terças, quintas e sábados, às 10h.

Tartaruga by Night
Visita as tartarugas marinhas no escuro para mostrar seus hábitos noturnos.
Quartas e sextas às 18h30.

Carnaval:



8º Festival Infantil de Caretas
Tradição da Praia do Forte, Os Caretinhas chegam para animar mais um
Carnaval. Dia 21/02, às 16h. Saída do cortejo na entrada da vila em direção
ao Tamar.

Bailinho de Carnaval
Venha se divertir com bloquinhos tradicionais de Praia do Forte.
Com o Grupo ‘PUMM - Por um Mundo Melhor’
23/02, às 14h30.

ARACAJU/SE

Arte no Tamar
Oficinas Artísticas, Culturais e Educativas.
Todos os sábados, 14h às 17h.

Contação de histórias
Embarque na aventura de proteger as tartarugas marinhas.
Todos os domingos, 15h às 16h.

Biólogo por um dia
Acompanhe a rotina de atividades do Centro de Visitantes.
Segundas, quartas e sextas: das 9h às 12h30. Terças, quintas, sábados e
domingos: das 14h às 17h30. Requisito: ter de 7 a 14 anos de idade.

Carnaval:

Arte no Tamar
Oficinas diversas: confecção de confetes, glitters e instrumentos com
materiais naturais ou recicláveis, pintura de máscaras.
22 a 25/02, às 15h.

Bailinho de Carnaval
Bailinho de Carnaval com banda de frevo.
22 a 25/02, às 17h.

Sobre o Tamar:
O Projeto Tamar começou a proteger as tartarugas marinhas no Brasil em
1980. A Fundação Pró-Tamar executa a maior parte das ações descritas no
Plano de Ação Nacional para a Conservação das Tartarugas Marinhas (PAN).
A Petrobras é a patrocinadora oficial do Projeto Tamar/Fundação Pró-Tamar,
por meio do Programa Petrobras Socioambiental. O Tamar trabalha na
pesquisa, proteção e manejo das cinco espécies de tartarugas marinhas que
ocorrem no país, todas ameaçadas de extinção: tartaruga-cabeçuda (Caretta
caretta), tartaruga-de-pente (Eretmochelys imbricata), tartaruga-verde



(Chelonia mydas), tartaruga-oliva (Lepidochelys olivacea) e
tartaruga-de-couro (Dermochelys coriacea). O projeto protege cerca de 1.100
quilômetros de praias e está presente em 26 localidades, em áreas de
alimentação, desova, crescimento e descanso das tartarugas marinhas, no
litoral e ilhas oceânicas dos estados da Bahia, Sergipe, Pernambuco, Rio
Grande do Norte, Ceará, Espírito Santo, Rio de Janeiro,São Paulo e Santa
Catarina.


