Rede BIOMAR realizou visita técnica no Tamar do Espírito Santo
Com o tema "Conservação-Comunidade-Sustentabilidade", realizou-se nas
bases do Tamar no Espírito Santo, entre os dias 5 e 7 de março de 2015, a
2a Visita Técnica da Rede BIOMAR com os projetos de conservação marinha
patrocinados pelo Programa Petrobras Socioambiental. O evento foi
oportunidade para coordenadores dos projetos Tamar, Albatroz, Baleia Jubarte,
Golfinho Rotador e Coral Vivo compartilharem experiências e colaborarem com
o fortalecimento dessa importante parceria para a conservação marinha no
Brasil.
A visita técnica começou no Centro de Visitantes do Tamar Vitória, onde o
grupo de coordenadores conheceu o espaço e as atividades desenvolvidas
com o público. Depois, na Terra Indígena de Comboios, foi recebido com uma
exposição de produtos artesanais com miçangas (colares, pulseiras, etc.) e
pequenos bichos de tecido feitos pelas índias parceiras das lojas do Tamar. Em
Regência, uma visita guiada pela Confecção Tamar, criada em 1990 para
proporcionar oportunidades de trabalho e renda para a comunidade local.
Foram mostradas as etapas da produção das roupas, os cuidados com a água,
com a filtragem e descarte dos subprodutos da estamparia. O grupo conheceu
também o Centro Ecológico de Regência, passando pela Trilha do Porto
Histórico e pelo Museu Histórico de Regência.
Em Povoação, os coordenadores conheceram a Escola Prof. Urbana Penha
Costa e as atividades escolares, instalações, um pequeno museu, horta
comunitária e como tudo isso está ligado à conservação das tartarugas. Na
base de pesquisa do Tamar, viram o trabalho de monitoramento e proteção dos
ninhos e o nascimento de tartarugas-cabeçudas (Caretta caretta), sob a lua
cheia, com a liberação de cerca de 100 filhotes ao mar. A visita técnica
terminou na sede da REBIO Comboios. Para os integrantes da Rede BIOMAR,
a visita superou as expectativas. “A experiência do Tamar no tema específico
da visita, a seriedade, competência e comprometimento de todos da equipe,
que nos receberam com enorme hospitalidade, certamente contribuíram com o
aprimoramento de cada Projeto participante”, relatou Débora Pires,
coordenadora do Projeto Coral Vivo.
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 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. 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
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