
MART’NALIA COMEMORA 15 ANOS DE TAMAR EM ARACAJU 

Seguindo as diversas comemorações de 15 anos do TAMAR em Aracaju/SE, no dia 21 de julho de
2017, a partir das 20 horas acontecem as apresentações dos sergipanos DJ Kaska e da banda
Samba de Moça Só, abrindo a noite para Mart’nália.

Inaugurado há 15 anos, o Centro de Visitantes do TAMAR em Aracaju, também conhecido como
Oceanário, é uma importante ferramenta de educação ambiental da população, além de ser uma
vitrine para apresentar as ações de conservação das tartarugas marinhas no Brasil realizadas  com
patrocínio da Petrobras há 35 anos. Com atividades de sensibilização como soltura de filhotes e
alimentação interativa dos animais,  a mensagem da conservação é transmitida a um público de
moradores e turistas com mais de 160 mil visitantes por ano. Junto com a loja é uma estrutura
fundamental  de  geração  local  de  emprego  e  renda,  arrecadando  recursos  para  as  ações  de
conservação.

A valorização da cultura é um dos pilares da conservação e desde o início do TAMAR é incentivada
em seus diversos âmbitos. “Apresentações de artistas que já se envolvem e possam se envolver com
a causa da proteção às  tartarugas  traz cada vez mais  aliados para o TAMAR, mostram mais  a
mensagem que queremos transmitir e ajuda em nosso trabalho diário de proteger as tartarugas e os
oceanos”, diz o coordenador nacional do TAMAR, Guy Marcovaldi.

Sobre Mart'Nalia – Com uma biografia brilhante que reúne a nata do Samba no sangue, na voz e
no  pandeiro,  Mart'Nalia  leva  a  música  brasileira  para  o  mundo.  Artista  de  primeira  linha,  vai
emprestar seu talento para chamar atenção para a conservação das tartarugas marinhas no Brasil.
Mais sobre a artista: http://martnalia.com.br/ 

O  Projeto TAMAR começou nos anos 80 a proteger as tartarugas marinhas no Brasil.  Com o
patrocínio da Petrobras, por meio do programa Petrobras Socioambiental,  hoje o projeto é uma
soma de esforços entre a Fundação Pró-TAMAR e o Centro Tamar/ICMBio. Trabalha na pesquisa,
proteção  e  manejo  das  cinco  espécies  de  tartarugas  marinhas  que  ocorrem  no  Brasil,  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). Protege cerca de 1.100 quilômetros de praias e está presente em
25 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.

Visite www.tamar.org.br 

SERVIÇO

SHOW MART’NÁLIA
Data - 21 de julho de 2017
Horário - a partir das 20h00
Local - Projeto TAMAR, Av. Santos Dumont, 1010, Atalaia, Aracaju, Sergipe.
Mais informações: (79) 3243 3214, das  09h00 às 12h00 e 14h00 às 18h00.

http://www.tamar.org.br/
http://martnalia.com.br/

