Serenata no TAMAR com o cantador e poeta Maviael Melo
O artista apresenta Áries da Canção, neste sábado, no Projeto TAMAR da Praia do Forte-BA.
Maviael Melo volta ao palco do TAMAR para cantar pela conservação das tartarugas marinhas. O
cantador, poeta e educador pernambucano se apresenta neste sábado, dia 26, a partir das 20 horas,
no Projeto TAMAR, que conta com o patrocínio da Petrobras há 35 anos para proteger as tartarugas
marinhas no país. O evento é gratuito.
Em suas andanças pelo Brasil, Maviael faz apresentações inspiradoras e ministra oficinas de cordel
para professores e educadores, mostrando como esta arte pode ser uma importante ferramenta
pedagógica. Sua obra é recheada por canções, contos, poesias e cordéis que refletem sobre os
cuidados com a água, a terra, o planeta. Já se apresentou no TAMAR com o cantador e poeta
baiano, Xangai, em fevereiro/2017, resgatando a cultura popular brasileira.
Serenata no TAMAR - Todos os sábados, a partir das 20h, o Projeto TAMAR proporciona uma
noite à beira-mar, com o melhor da cozinha local e música de qualidade. A cada semana, uma
apresentação musical acontece em tom aconchegante e intimista, em um ambiente ideal para estar
com a família e amigos. Música, ciência e gastronomia para a conservação das tartarugas marinhas.
O Projeto TAMAR começou em 1980 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.
SERVIÇO
Serenata no TAMAR com o cantador e poeta Maviael Melo
Local: Projeto TAMAR Praia do Forte-BA
Data e horário: 26 de agosto de 2017, a partir das 20:00
Ingressos: grátis
Restaurante do TAMAR aberto
Mais informações: 71 3676-0321 / 3676-1045

