DA CASCA AO CASCO COM A GALERA DA PRAIA

A Fundação Projeto Tamar, que tem o patrocínio oficial da Petrobras, está
lançando este mês o livro infanto-juvenil “Da Casca ao Casco”. A publicação
traz como tema central o ciclo de vida das tartarugas marinhas, além de
abordar também como os pesquisadores estudam esses animais.
Quem guia o público no caminho dessas histórias é a Galera da Praia, uma
turminha criada especialmente para contar, de forma descontraída, as
aventuras que uma tartaruga marinha vive desde o nascimento até a fase
adulta.
“O livro é importante porque traz a informação científica para uma linguagem
mais acessível ao público, despertando a curiosidade sobre estes animais
fascinantes e sobre os desafios e metodologias da pesquisa e conservação
destas espécies”, destaca José Henrique Becker, coordenador técnico na base
de Ubatuba da Fundação Projeto Tamar. “Da Casca ao Casco” terá uma
tiragem de 2.000 exemplares em sua primeira edição. Os livros poderão ser
adquiridos nas lojas do Projeto Tamar. O projeto gráfico é da Eldorado Arte
Digital e os personagens da Galera da Praia foram criados por Renato Barreto.
Já o conteúdo científico foi elaborado pelos pesquisadores José Henrique
Becker, Luciana Medeiros e Neca Marcovaldi.
Sobre o Tamar:
Sobre a Fundação Projeto Tamar: O Projeto Tamar começou a proteger as
tartarugas marinhas no Brasil na década de 80. A Fundação Projeto 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 da Fundação Projeto Tamar por meio do Programa Petrobras
Socioambiental. O Projeto 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-depente (Eretmochelys imbricata), tartaruga-verde (Chelonia mydas), tartarugaoliva (Lepidochelys olivacea) e tartaruga-de-couro (Dermochelys coriacea). O
projeto protege cerca de 1.100 quilômetros de praias e está presente em 23
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, Espírito Santo, São Paulo e Santa
Catarina.

