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O CENEMAR, através da Diretoria Executiva e de
seus membros, quer deixar registrado o agradecimento
a algumas pessoas que tornaram possíveis estes nossos
primeiros passos.

INFORMATIVO CENEMAR

Inicialmente agradecemos ao conjunto dos nossos
Sócios Fundadores, amigos que entenderam nossas
idéias e os objetivos da criação da entidade dispondo-se
a dela fazer parte com interesse e entusiasmo.
Eventualmente apenas por sua camaradagem e amizade
atendendo ao convite dos mentores da idéia Nossa
entidade, que agora congrega a todos, espera trazer-lhes
satisfação e oportunidades. A todos vocês o nosso
muito obrigado!
Agradecemos a Sra. Liliane Neto Valls, consultora, que
foi a principal responsável pela organização, confecção,
correção e registro do nosso Estatuto, e que, com sua
simpatia e profissionalismo, tornou este trabalho muito
mais fácil e rápido.
Agradecemos também ao Sr. Carlos Francisco Borsa,
nosso contador, por sua orientação segura nestes
primeiros momentos em que necessitamos fazer os
registros fiscais e administrativos da entidade.

NOSSO INFORMATIVO
O Informativo CENEMAR, cujo primeiro número
estamos apresentando, deverá se constituir no elo entre
a entidade, seus associados, a comunidade científica e
cultural e a população em geral.
Pretendemos, neste espaço, registrar nossas atividades e
projetos bem como fornecer conhecimentos e
informações úteis a respeito do mar, das regiões
costeiras e dos seres que os habitam.
Este informativo, que pretendemos seja trimestral,
atenderá às necessidades do CENEMAR e das pessoas
que esperamos se associem à nossa idéia de preservação
do ambiente marinho e costeiro do Atlântico Sul
Ocidental. É um espaço a sua disposição. Utilize-o para
divulgar informações, solicitações, curiosidades,
opiniões e o que julgar conveniente.
Envie sugestões para os endereços eletrônicos:
lainefreitas@uol..com.br e cenemar@terra.com.br
Tiragem: 200 exemplares
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EDITORIAL
Foi criado o CENEMAR! Uma entidade que reúne um
grupo de amigos em torno de uma idéia comum que é
o interesse pelo mar, pelos seres marinhos e costeiros e
pela sua preservação.
Os trâmites burocráticos para a criação da nossa
entidade, para este grupo de pessoas que não tinha
experiência neste sentido, foram trabalhosos e
demorados. Mas, ao mesmo tempo, constituíram-se
numa grande oportunidade de aprendizado e de
crescimento pessoal pelo contato com pessoas muito
especiais que tornaram o trabalho quase que uma
diversão com o estreitamento de magníficas amizades.
A criação do CENEMAR foi um primeiro passo, mas
nossos planos e sonhos são bastante maiores. A idéia de
criarmos um espaço físico (sede própria) onde
possamos desenvolver atividades como um museu de
Biologia Marinha, área para exposições, laboratórios,
biblioteca, sala para palestras, cursos e conferências
excitam nossa imaginação. Sabemos as dificuldades que
nos esperam e procuraremos adequar nossos sonhos à
realidade de nossas condições.
A primeira tarefa será fazermos os registros necessários
a uma entidade preservacionista como a nossa. E como
nossa primeira atividade prática, estamos iniciando os
trabalhos de montagem de uma exposição de Biologia
Marinha que pretendemos instalar na temporada do
próximo veraneio em alguma praia do litoral do Rio
Grande do Sul ou de Santa Catarina.
Esta exposição é um projeto do nosso amigo Daniel
Oscar Forcelli, naturalista argentino, que já se encontra
no Brasil, instalado na praia de Atlântida, município de
Xangri-lá (RS), iniciando os trabalhos. Temos muito a
fazer, mas ao mesmo tempo, muito interesse e
disposição. Mãos à obra!
José Carlos Tarasconi
PRESIDENTE

CENEMAR: OBJETIVOS
O CENTRO DE ESTUDOS MARINHOS DO
ATLÂNTICO SUL - CENEMAR, sediado em Porto
Alegre, é uma entidade sem fins lucrativos, de caráter
ambientalista, científico e cultural, que foi fundado em
30 de janeiro de 2002 e tem como principais objetivos:
•

Pesquisar e divulgar informações a respeito da
biodiversidade marinha, insular e costeira do
Atlântico Sul Ocidental;

•

Estimular, apoiar e desenvolver atividades de
ensino e pesquisa relacionadas aos mares,
ilhas e regiões costeiras;

•

Participar, executar e coordenar ações como:
exposições temporárias e permanentes,
palestras, cursos e outras atividades que
divulguem informações sobre os seres
marinhos e costeiros e o seu habitat;

•

Promover
campanhas
públicas
de
esclarecimento e conscientização para a
preservação do meio ambiente e da vida
marinha, costeira e insular;

•

•

Estabelecer vínculos como convênios e
parcerias com entidades relacionadas ao mar
ou a vida marinha.;
Promover o convívio e a troca de
informações e experiências entre pessoas que
tem o mar como fonte de trabalho, lazer ou
aventura.

A preservação do meio ambiente marinho e costeiro,
mais do que uma obrigação é uma necessidade, e o
CENEMAR quer se tornar, por meio da pesquisa e
divulgação de conhecimentos, um elo de ligação entre
os cientistas e pesquisadores e a comunidade,
procurando despertar em cada um a consciência da
necessidade de tratarmos estas áreas com muito
cuidado a atenção para evitarmos sua progressiva
descaracterização.

SÓCIOS FUNDADORES
Compõem a Diretoria Executiva e os Conselhos
Deliberativo e Fiscal do CENEMAR:
DIRETORIA EXECUTIVA
Presidente: José Carlos Tarasconi
Vice-Presidente: Josué Almeida Victorino
CONSELHO DELIBERATIVO
Presidente: Elaine Cristina de Freitas
Vice-Presidente: Luciane Mendonça Ferreira
Conselheiros:
Eduardo Rigon da Luz
Eliézer de Carvalho Rios
Flavio José Cavalli
José Luiz Zanini Louzada Júnior
Marco Antonio Both
Paula Rigon da Luz Soster
Paulo Bento Bandarra
CONSELHO FISCAL
Grace Piacentini
João Baltezan Ferreira
Leonardo Marcelo da Silva Darde

SÓCIOS COLABORADORES
Nosso Estatuto estabelece que pessoas que tenham
interesses em comum com os da entidade, possam a ela se
agregar na categoria de Sócios Colaboradores.
Nossos primeiros associados, que auxiliam a entidade com
o pagamento anual de uma taxa equivalente a 20% do
salário mínimo nacional, são:
Bibiane Ferreira Tarasconi – Porto Alegre/RS
Mayara de Oliveira – Palhoça/SC
Lucas Soares Victorino – Porto Alegre/RS

SEJAM BEM-VINDOS!
Você também pode se tornar um Sócio Colaborador do
CENEMAR. Basta solicitar sua proposta de associação
pelos endereços eletrônicos: lainefreitas@uol.com.br e
cenemar@terra.com.br, por correspondência para:
R. Duque de Caxias, 671/504 Centro Porto Alegre RS
CEP 90010-282 ou pelo telefone: 51 3221 4486.

