Tamar esteve no Ciclo de Palestras da Rede BIOMAR 'Diálogos com a
Sociedade: Turismo Sustentável'
Idealizado pelo Projeto Coral Vivo e patrocinado pela PETROBRAS, foi realizado nos
dias 25 e 26 de maio de 2015 no Sesc-Porto Seguro o evento “Diálogos com a
Sociedade: Turismo Sustentável”, que contou com a participação dos demais projetos
da Rede BIOMAR: Albatroz, Baleia Jubarte, Golfinho Rotador e TAMAR. Durante os
dois dias, participaram mais de 150 pessoas, incluindo os representantes dos projetos
e do Governo, além de guias turísticos, pesquisadores, professores e estudantes.
Os temas abordados foram: "Situação atual e políticas nacionais relacionadas ao
turismo sustentável” por Isabel Barnasque – Coordenadora Geral de Sustentabilidade,
Ministério do Turismo; "Economia Criativa e Oportunidades de Futuro para um Turismo
Sustentável" por Lala Deheinzelin; "Turismo de Base Comunitária na Amazônia" por
Fernanda Sá - Coordenadora do Programa de Turismo de Base Comunitária, Instituto
de Desenvolvimento Sustentável Mamirauá (IDSM); "Gestão Municipal do Turismo de
Natureza” por Juliana Ferreira Salvatori, Secretária Municipal de Turismo de Bonito,
MS; "Turismo de Base Comunitária com Peixes-Boi na APA Costa dos Corais" por
Flávia Rego, Associação Peixe-Boi, AL; "Iniciativas privadas e turismo sustentável - o
caso da Pousada Lagoa de Cassange" por Isney Batista, Pousada Lagoa Cassange;
"Turismo de Observação de Baleias" por Thais Melo e Paula Leite, Cia do Mar com
abertura de Márcia Engel, Instituto Baleia Jubarte; "Turismo de Aventura no Parque
Nacional Marinho dos Abrolhos" por Fábio Negrão Ribeiro de Souza, Secretário de
Meio Ambiente de Caravelas, BA.
O Projeto TAMAR, através do seu Coordenador Nacional, Guy Marcovaldi, apresentou
a palestra "Impacto dos Centros de Visitantes na Conservação das Tartarugas
Marinhas”, que assim como as demais palestras teve como objetivo principal
apresentar e debater práticas de turismo sustentável.
Segundo Guy Marcovaldi: “Num ambiente de muita descontração e palestras de
grande interesse ao público, tive a oportunidade de mostrar para os presentes a
importância dos Centros de Visitantes para as Tartarugas Marinhas. Finalizei a
palestra apresentando o novo gráfico que demonstra o nascimento de uma nova
geração de Tartarugas Marinhas no Brasil. Jovens, adultos e estudantes locais
compareceram em grande quantidade e muitas perguntas foram feitas na ocasião.
Projetamos os vídeos ‘Cantando para Salvar os Bichos do Mar’, que foi aplaudido com
entusiasmo, e ‘Sonhos de Estudante’, que fez alguns estudantes se emocionarem”.
A PETROBRAS tem um compromisso com a biodiversidade marinha patrocinando
projetos que preservam espécies interligadas ecologicamente. A Rede BIOMAR é
composta pelos projetos Albatroz, Baleia Jubarte, Coral Vivo, Golfinho Rotador e
TAMAR. Do fundo do mar a gente entende. Programa PETROBRAS Socioambiental.
Projeto TAMAR
Criado há 35 anos, o Projeto TAMAR é uma cooperação entre o Centro
TAMAR/Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio) e a

Fundação Pró-TAMAR. 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 tartarugade-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. Reconhecido internacionalmente como uma das mais
bem sucedidas experiências de conservação marinha do mundo, seu trabalho
socioambiental, desenvolvido com as comunidades costeiras, serve de modelo para
outros países. O Projeto TAMAR tem o patrocínio oficial da PETROBRAS, através do
programa PETROBRAS Socioambiental, e nos nove estados brasileiros onde atua,
recebe diversos apoios locais.
Visite: www.projetotamar.org.br
www.projetoalbatroz.org.br
www.coralvivo.org.br
www.baleiajubarte.org.br
www.golfinhorotador.org.br
Mais sobre a Rede BIOMAR: http://tamar.org.br/interna.php?cod=368
Contato nacional Projeto Tamar: protamar@tamar.org.br
Praia do Forte, Mata de São João, Bahia
Caixa Postal 2219, CEP 41.950-970, Salvador, Bahia
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