Junho: O Mês Internacional dos Oceanos e das Tartarugas
Marinhas
Época de refletir e adotar novos hábitos que ajudem a salvar nosso
planeta
Desde 1992, comemora-se em Junho, em mais de 70 países, o Dia
Internacional dos Oceanos e também o Dia Internacional da Tartaruga
Marinha. O Projeto Tamar, que tem o patrocínio da Petrobras, através
do Programa Petrobras Socioambiental, irá realizar nesse mês,
diversas ações e disponibilizar uma série de conteúdos importantes
sobre o assunto.
Os oceanos cobrem 71% da superfície da terra e possuem papel
fundamental na regulagem do clima ao influenciar a temperatura e
umidade de todo o planeta. Além disso, servem como fonte de
alimento e de renda para mais de 1 bilhão de pessoas e abrigam uma
biodiversidade extremamente rica. O fitoplâncton por exemplo, é
responsável pela renovação de boa parte do oxigênio da atmosfera,
sendo essas apenas algumas das contribuições deste ecossistema
para a manutenção da vida no planeta.
As fantásticas Tartarugas Marinhas por sua vez, estão presentes em
quase todos os oceanos da terra com exceção das regiões polares,
realizando viagens intercontinentais e até mesmo interoceânicas para
cumprir seu ciclo reprodutivo. Apesar de terem convivido com os
dinossauros, conseguiram se adaptar a grandes mudanças ambientais
ao longo do tempo e seguem intrigando pesquisadores de diversas
nacionalidades em busca pelo conhecimento de sua história natural e
pelos esforços para sua conservação.
Devido às atividades predatórias do ser humano, enormes desafios
tem sido enfrentados em ambos os casos. A sobrepesca, o
desenvolvimento urbano desordenado e a poluição acabam afetando
diretamente ecossistemas e espécies como um todo, incluindo nós
mesmos. Para se ter uma ideia da gravidade do problema, estima-se
que em 2050, haverá mais plástico nos mares do que peixes. Segundo
o mais recente relatório da Organização das Nações Unidas (ONU),
apresentado em maio desse ano, acerca do impacto humano sobre a
natureza, cerca 1 milhão de espécies de animais e plantas correm risco
de extinção dentro de décadas.

No sentido de tentar guiar o processo de recuperação e conservação
do planeta, a ONU lançou em 2015 uma agenda com 17 Objetivos de
Desenvolvimento Sustentável (ODS) e 169 metas a serem alcançadas
para uma ambiciosa transformação do mundo. Devido à enorme
importância que representam para a humanidade, os Oceanos
receberam um objetivo específico nesta agenda:


“Objetivo 14. Conservação e uso sustentável dos oceanos, dos
mares e dos recursos marinhos para o desenvolvimento
sustentável”

Outras 10 metas específicas para o alcance desse objetivo foram
estabelecidas para serem alcançadas até 2030, buscando modificar a
forma com que nos relacionamos com os oceanos. Todas as metas
podem ser consultadas no site das Nações Unidas Brasil.
Em 2017, a ONU lançou ainda a campanha “Mares Limpos” com a
proposição de ações para conter a maré de plásticos que invade os
oceanos. Setenta e cinco países aderiram à iniciativa,
comprometendo-se a combater os plásticos descartáveis, proteger
suas águas territoriais e encorajar mais reciclagem. No Brasil,
iniciativas como a criação de leis municipais proibindo o uso de
canudinhos tem incentivado e inspirado cidadãos e empresas a darem
os primeiros passos na redução dos impactos causados ao meio
ambiente.
Entre também nesta onda! Confira as atividades programadas pelo
Tamar em suas bases e participe!
O Projeto TAMAR começou em 1980 a proteger as tartarugas
marinhas no Brasil. A Fundação Pró-Tamar executa a maior parte das
ações descritas no PAN - Plano de Ação Nacional para a Conservação
das Tartarugas Marinhas no Brasil do ICMBio/MMA. A Petrobras é a
patrocinadora oficial do TAMAR, por meio do Programa Petrobras
Socioambiental. O TAMAR trabalha na pesquisa, proteção e manejo
das cinco espécies de tartarugas marinhas que ocorrem no país, 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).
Visite o site para mais informações: www.tamar.org.br

Fale conosco: centrodevisitantes@tamar.org.br
Projeto TAMAR Praia do Forte/BA - Sede nacional - Tel: 71
3676-1045 / 0321
PROGRAMAÇÃO PROJETO TAMAR JUNHO
Praia do Forte/BA
08/06 - Dia Internacional dos Oceanos
08:30 às 18:00 Espaços temáticos sobre a interação das tartarugas
marinhas com o plástico nos oceanos.
08:30 às 18:00 Exposição: Juntos, podemos proteger e renovar o
nosso oceano.
14:00 Atividades interativas relacionadas à conservação das
tartarugas marinhas
18:30 Tartaruga by night
19:00 Serenata Especial com Lon Bové & Banda Terráquea

15/06
14h Atividades interativas relacionadas à conservação das tartarugas
marinhas
19h Serenata Especial com Jô Estrada

16/06 - Dia Internacional da Tartaruga Marinha
10h Oficina de Lambe-Lambe
17h Retorno de tartaruga para o mar

Fernando de Noronha/PE

08/06 - Dia Internacional dos Oceanos
09h Gincana da Tartaruga na Praia da Conceição
15h30 Oficina: Reutilizando para fazer arte
19h - Video palestra: Tartarugas marinhas e o Projeto Tamar
20h Palestra “Tartarugas em Noronha: Um oceano de possibilidades”
21h Oficina de Maracatu - Grupo Nação Noronha

09/06
15h30 - Oficina: Reutilizando para fazer arte
19h - Video palestra: Tartarugas marinhas e o Projeto Tamar
20h - Palestra “Empreendendorismo social e resíduos sólidos em
Noronha”

16/06 - Dia Internacional da Tartaruga Marinha
09h30 Captura Científica no Boldró
15h30 Gincana da Tartaruga
17h Tamar em Fernando de Noronha: resultados das nossas pesquisas
18h Maracatu Nação Noronha
19h Feliz aniversario Tartarugas!
20h Serenata no Tamar: Samba de Roda

Aracaju/SE
08/06 - Dia Internacional dos Oceanos

10h00 - Oficina de papel da emsurb
15h00 - Espetáculo de teatro “as aventuras da leitura” – alese
15h00 – Oficina de produção de sabão com reutilização de óleo
17h00 - Projeto canta coral – apresentação coral da ufs, regente
Guilherme Manis
19h00 - Feira cultural dos povos e comunidades tradicionais - peac

09/06
15h00 - Cantigas de roda - Banda Tons de Oliva
15 /06
17h00 - projeto canta coral - Apresentação coral Aposcef, regente
Edson Silva
16 /06/2019 - Dia Internacional da Tartaruga Marinha
10h00 - Brincando com arte sesc - Sergipe
15h00 - Contação e musicalização de histórias infantis - Betânia
Aragão e Thais Macena :
“Na praia e no luar tartaruga quer o mar” de Ana Maria Machado
17h00 - Projeto Canta Coral – Apresentação Coral da deso, regente
Ssergio Teles

22/06
17h00 - Projeto Canta Coral: Apresentação Coral da Unimed - regente
Maria Corina Santos

Vitória/ES
04 a 06 de junho
Ação de limpeza de praia com as escolas ( ao logo do dia com escolas
já agendadas)
07/06: “ Do Lixo a arte” criação de arte de tartaruga na praia funda
com lixo coletado com as escolas.

04 a 09/06 Exposição de quadros “ vida marinha reciclando Idéias”
artista Bruna Reis.
04/ a 09/06 Exposição fotográfica “ Mata Atlântica” Secretaria do meio
ambiente de vitória

08/06 Dia Internacional dos Oceanos
14h Cine tamar
15h Contação Historia “ Quintal de historias - Grupo Vão Brincar
16h Alimentação interativa das tartarugas marinhas
18h às 22h Tamar Cultural - “TAMAREAR E CHICO CESAR”

16 /06 - Dia Internacional da Tartaruga Marinha
14h - Palestra - Apresentação dos resultados da temporada
reprodutivas 18/19 ES
15h - Roda de Leitura - “Como nasce a tartaruga - Eunice Braldo”
16h -Alimentação interativa das tartarugas marinhas

Ubatuba/SP

08/06 Dia Internacional dos Oceanos
9h - Mutirão de Limpeza de praia– Praia do Itagua em frente à Praça
da Baleia
11h - Apresentação circense – “Clake” Cia Circo Amarillo - Praça da
Baleia
12h - Retorno ao Mar de Tartarugas Marinhas - Praia do Itagua em
frente à Praça da Baleia
16h - “Bate Papo com a Liga das Mulheres pelos Oceanos” no Aquário
de Ubatuba
17h - “Mar de Letras”: lançamento de livros com sessão de autógrafos,
com as autoras Marina Klink (Vamos dar a volta ao mundo?), Tatiana
Neves (Albatroz, Um Projeto pela Vida) e Bárbara Veiga (Sete Anos em
Sete Mares), e os autores Clayton Lino (Mata Atlântica e
Sociobiodiversidade) e Fábio Feldmann (Sustentabilidade Planetária:
Onde eu entro nisso?) – Aquário de Ubatuba/SP
20h - Apresentação musical de “João Suplicy e Trio” no espaço cultural
do Projeto Tamar

16 /06 - Dia Internacional da Tartaruga Marinha
- Stand no 1º Festival Internacional de Cinema de Surf – Praia
Vermelha do Norte
- Retorno ao Mar de Tartaruga Marinha

Florianópolis/SC
16/06 - Dia Mundial da Tartaruga Marinha
10h Apresentação de Capoeira
Grupo No Passo da Tartaruga

11h e 15h - Apresentação Cultural
Tartaruga-de-Mamão: ressignificação folclórica e socioambiental para
a conservação marinha
11h e 13h - Visita Orientada
Imersão no mundo das tartarugas acompanhada por um monitor
13h30 - Apresentação Musical
Projeto Musicando na Ilha
13h45 - Alimentação Interativa
Participe da alimentação das tartaruga. Exclusivo para crianças!
14h às 18h - Atividades Educativas
Exposição educativa de Projetos de Conservação parceiros do TAMAR
15h - Retorno de Tartaruga Ao Mar
15:30 - Alimentação das Tartarugas
Atividade orientada por um monitor
15h às 18h - Pintura Facial com Livia Erthal - Colore e Pinta (Mediante
distribuição de senhas)
16:30 - Música ao Vivo
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