Expo Socioambiental reuniu projetos patrocinados pela Petrobras
O Tamar participou da Expo Socioambiental - Desenvolvimento Sustentável
e Promoção de Direitos (5-8/11), realizada pela Petrobras, através da
Gerência Executiva de Responsabilidade Social. O objetivo foi viabilizar a
troca de experiências entre instituições e a construção de redes de
aprendizado capazes de potencializar a produção de conhecimento e o
desenvolvimento de práticas inovadoras de transformação socioambiental.
Durante o evento, que marcou o lançamento do 'Programa Petrobras
Socioambiental', 50 projetos sociais e ambientais apoiados pela Petrobras
em todas as regiões do país, puderam expor trabalhos, atividades e
resultados obtidos em suas respectivas áreas de atuação. Foram realizadas
rodadas de negócios, palestras e oficinas com foco nas linhas de atuação do
programa de investimentos socioambientais da instituição. Mais informações
sobre o Programa Petrobras Socioambiental, que será executado entre 2014
e 2018: http://sites.petrobras.com.br/socioambiental/
O Tamar manteve um estande com resultados e informações sobre os 33
anos de dedicação à pesquisa e conservação das tartarugas marinhas,
sempre contando com a integração e o apoio das comunidades em que
atua. Integrantes do Movimento Tamarear participaram da cerimônia de
abertura do evento, com apresentação da cantora baiana Ana Mametto e
músicos parceiros do Tamar. A cerimônia teve a presença da Presidente da
Petrobras, Graça Foster, do diretor Corporativo e de Serviços da Petrobras,
José Eduardo Dutra e do Gerente Executivo de Responsabilidade Social,
Armando Tripodi, além de representantes do Governo do estado do Rio de
Janeiro e do Governo Federal.
Criado há 33 anos, o Projeto Tamar é uma cooperação entre o Centro
Tamar/ICMBio e a Fundação Pró-Tamar. Tem o patrocínio oficial da
Petrobras, através do programa Petrobras Ambiental, e o apoio do Título de
Capitalização Bradesco Pé Quente. Atua em nove estados brasileiros onde
recebe diversos apoios locais.
Visite: projetotamar.org.br
Curta: facebook.com/ProjetoTamar
Siga: twitter.com/_ProjetoTamar
Contato nacional: protamar@tamar.org.br
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