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O símbolo do CENEMAR é uma concha de Adelomelon
riosi Clench & Turner, 1964 (Gastropoda, Volutidae). O
exemplar usado como modelo foi coletado por barco
pesqueiro em abril de 2001, a uma profundidade de 350
metros, ao largo de Florianópolis (SC), e foi obtido em
uma loja de artesanato de conchas em Itajaí (SC).

INFORMATIVO CENEMAR

A espécie foi selecionada como nosso símbolo por dois
motivos principais. Inicialmente por ocorrer na área de
interesse do CENEMAR, ou seja, o Atlântico Sul
ocidental. O motivo principal, no entanto, é prestar
homenagem ao Prof. Eliézer de Carvalho Rios, a quem a
espécie foi dedicada.
O Prof. Rios é um dos principais malacólogos brasileiros,
autor de inúmeros trabalhos nesta área e de vários livros
sobre a fauna malacológica marinha brasileira. Ele é um
dos Sócios Fundadores da nossa entidade e tem sido um
incentivador entusiasmado da pesquisa na área da
Malacologia e um colaborador permanente de nossa
entidade.
Nesta homenagem que lhe prestamos queremos
transmitir-lhe o nosso agradecimento por tantas idéias,
auxílios, sugestões, críticas e colaborações que dele temos
recebido nos últimos anos. Ao mesmo tempo queremos
aplaudi-lo por tantos e tão meritórios feitos em prol da
Malacologia nacional e internacional.
OBRIGADO PROFESSOR RIOS! Esperamos poder
continuar contando com seu jovial entusiasmo por
muitos e muitos anos.

NOSSO INFORMATIVO
O Informativo CENEMAR é uma publicação
trimestral do Centro de Estudos Marinhos do Atlântico
Sul que serve de elo entre a entidade, seus associados, a
comunidade científica e a população em geral. É um
espaço aberto para você. Utilize-o para divulgar
informações, opiniões, eventos, solicitações, curiosidades
e sugestões. Escreva para os endereços eletrônicos:
lainefreitas@globo.com ou cenemar@terra.com.br.
Tiragem: 200 exemplares
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EDITORIAL
O CENEMAR está trabalhando. O estatuto da nossa
entidade foi registrado no Cartório de Registros Especiais
de Porto Alegre, obtivemos nosso Alvará de
funcionamento da Prefeitura Municipal de Porto Alegre,
estamos registrados junto ao IBAMA como entidade de
defesa ambiental, inscritos junto à Receita Federal no
CNPJ e, recentemente, fomos reconhecidos pelo
Ministério da Justiça como uma Organização da Sociedade
Civil de Interesse Público – OSCIP.
Estamos, no momento, intensamente empenhados na
construção, na praia de Atlântida, município de Xangri-lá
(RS), dos módulos (painéis) que constituirão a exposição
que pretendemos apresentar na próxima temporada de
veraneio em algum balneário do Rio Grande do Sul. Será
uma forma de divulgarmos nossa entidade. Seu tema será a
evolução da vida animal a partir do mar. Estamos
trabalhando para torná-la um evento cultural, educativo e
visualmente agradável para todos os visitantes.
O acervo que utilizaremos nesta exposição, na sua grande
maioria procedente da Argentina, e que nos foi cedido por
empréstimo pelo nosso amigo Daniel Oscar Forcelli,
finalmente chegou até nós, depois de demorados e
complexos trâmites burocráticos.
Não nos tem restado tempo para outras atividades que
temos interesse em desenvolver como a criação de uma
home page, a busca de parcerias com a iniciativa pública e
privada a fim de angariar recursos para novos projetos e
um mais amplo entrosamento com outras entidades. Em
relação a este tema, temos a registrar o bom
relacionamento que estabelecemos com o Grupo de
Estudos de Mamíferos Aquáticos do Rio Grande do Sul
(GEMARS) e o primeiro contato feito com várias
entidades do estado como a Fundação Zoobotânica, o
Museu de Ciências e Tecnologia da PUC, o Centro de
Estudos Costeiros, Limnológicos e Marinhos
(CECLIMAR) e o Museu Oceanográfico E. C. Rios, de
Rio Grande.
José Carlos Tarasconi
Presidente

NOSSOS REGISTROS
O CENEMAR tem seu estatuto registrado no Registro
Civil das Pessoas Jurídicas de Porto Alegre, sob número
38.613, à fl. 52 do livro A 24 (01/03/2002). Sua
autorização para localização (Alvará) da Prefeitura de
Porto Alegre tem o número 02992760 com data de
09/04/2002. Seu Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica –
CNPJ - tem o número 04.944.113/0001-04 com validade
até 31/10/2004. A entidade está cadastrada como
Instrumento de Defesa Ambiental no Cadastro Técnico
Federal do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos
Recursos Naturais Renováveis (IBAMA) sob o número
204961. Encontra-se qualificada como Organização da
Sociedade Civil de Interesse Público (OSCIP) de acordo
com o processo MJ nº 08015.011896/2002-75, com
publicação no D.O.U. de 13/06/2002.

PROJETO DA EXPOSIÇÃO
O principal projeto em que estamos envolvidos neste ano
é a construção, montagem e instalação de uma exposição
de Biologia Marinha com o tema: “O Caminho da Vida
Animal do Mar para a Terra”. Este é um projeto do
Daniel Oscar Forcelli, naturalista argentino, que se tornou
Sócio Honorário da nossa entidade e se encontra
temporariamente no país desenvolvendo atividades na
viabilização desta exposição.
O projeto prevê a construção de 20 (vinte) painéis
expositores de grandes dimensões e dois dioramas. Cada
painel mostrará um diferente aspecto da evolução da vida
nos mares, desde os primeiros animais unicelulares e, em
seqüência, os seres pluricelulares mais simples, como as
esponjas e, continuando, pelos cnidários, artrópodes
(crustáceos), moluscos, equinodermos, peixes, além de
vários outros grupos menores, até os anfíbios que afinal
passaram a ocupar a terra firme. Os dioramas
representarão um recife de coral e uma praia arenorochosa com os típicos animais que vivem em cada um
destes ambientes.
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para a montagem dos painéis da exposição que estamos
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O CENEMAR agradece também ao Instituto Nacional de
Limnologia da Argentina (INALI) e à Professora Inés Escurra
de Drago pela cedência das esponjas de água doce que serão
utilizadas em nossa exposição bem como ao Dr. Norberto
Bellisio e ao Andres Rustan Bonard, do Museo Argentino de
Ciencias Naturales Bernardino Rivadavia, pela cedência,
respectivamente, das esponjas antárticas e de gorgônias do
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SÓCIOS COLABORADORES
Nosso estatuto estabelece que pessoas com interesses em
comum com os da entidade, possam a ela se agregar na
categoria de Sócios Colaboradores.
Nossos novos associados, que auxiliam na manutenção da
entidade através do pagamento anual de uma taxa no valor de
20% do salário mínimo nacional, são:
Wagner Espíndola - Palhoça/SC
Vanessa Adriana de Freitas - Palhoça/SC
Letície Mendonça Ferreira - Porto Alegre/RS
Daniel Julio Garcia - San Carlos de Bariloche/Argentina
SEJAM BEM-VINDOS!
Você também pode se tornar um Sócio Colaborador do CENEMAR.
Basta solicitar sua proposta de associação pelos endereços eletrônicos:
lainefreitas@globo.com e cenemar@terra.com.br, por correspondência para
Rua Duque de Caxias, 671/504 Centro Porto Alegre RS CEP
90010-282 ou pelo telefone: (0XX51) 3221 4486.

