TAMAR comemora 35 anos com evento cultural em Ubatuba
Momento de celebrar com os amigos resultados importantes para a
conservação das tartarugas marinhas no Brasil.
Em 2015, o Projeto TAMAR está celebrando 35 anos e preparou uma
programação especial para comemorar a data em Ubatuba/SP. No sábado,
dia 01 de agosto, o evento terá início com a soltura de uma tartaruga marinha
na Praia do Itaguá, em frente à Praça da Baleia, às 16h. Às 20h, no espaço
cultural do Centro de Visitantes, com abertura da banda Os Cascudos, vamos
curtir a apresentação imperdível de Moraes Moreira e Davi Moraes. Com
sotaque baiano e musicalidade inspirada por melodias afro-brasileiras, pai e
filho assinam a maioria das canções, numa sintonia musical que naturalmente
foi lapidada em casa. Ainda criança, no carrinho, Davi acompanhava os
ensaios do pai. Os brinquedos prediletos eram os instrumentos.
Além de celebrar o aniversário, o TAMAR está comemorando a ocupação
das praias brasileiras por uma nova geração de jovens fêmeas de tartarugas
marinhas. Até o começo dos anos de 1980, a matança de fêmeas de
tartarugas marinhas e o consumo de quase todos os ovos por pescadores
praticamente interrompeu o ciclo de vida desses animais no Brasil. Em 1981,
um pequeno grupo de oceanógrafos conseguiu viabilizar o nascimento de 2
mil filhotes, e com a parceria da PETROBRAS desde 1982 ampliou
anualmente o número de tartarugas protegidas. Até hoje, mais de 20 milhões
de filhotes já foram para o mar graças à proteção do TAMAR.
Mês da Cultura Popular - O evento também marca o início da programação
do TAMAR Ubatuba para o Mês da Cultura Popular, em parceria com o Silo
Cultural de Paraty. Em sua quinta edição, o evento busca valorizar as
manifestações culturais tradicionais dos caiçaras, com apresentações
musicais, dança e exposições que retratam o modo de vida das comunidades
tradicionais do litoral norte de SP. A programação completa do V Mês da
Cultura Popular poderá ser conferida em breve no site www.tamar.org.br
Criado há 35 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 Socioambiental e atua em
nove estados brasileiros onde recebe diversos apoios locais. Em Ubatuba,
recebe o apoio da Arcor do Brasil e da Prefeitura Municipal de Ubatuba.
Todos os recursos captados são revertidos integralmente para as atividades
de conservação das tartarugas marinhas.
Mais informações: (12) 38326202 | 38327014
Rua Antonio Athanásio, 273 – Itaguá – Ubatuba – SP
tamaruba@tamar.org.br

Horário de funcionamento do
Centro de Visitantes Projeto TAMAR Ubatuba
Durante o mês de agosto:
Domingo, 2ª, 3ª e 5ª feiras das 10 às 18 horas
Feriados, 6ª feira e sábado, das 10 às 20 horas.
4ª feira fechado para manutenção.
Ingresso para o Centro de Visitantes do Tamar: R$16,00
Passaporte família (um casal com até dois filhos): R$ 38,00
R$14,00 por pessoa para grupos acima de 20 pessoas, agendados
previamente.
Maiores de 60 anos e crianças menores de 1,20m têm entrada gratuita.
Meia entrada para estudantes com identificação estudantil.
Moradores de Ubatuba têm entrada gratuita (consultem as regras de
gratuidade com antecedência).

Entrada franca a partir das 19:00 no evento musical de Moraes
Moreira e Davi Moraes, no dia 01/08. Abertura da banda Os
Cascudos com repertório do Movimento Tamarear.

