EXPEDIÇÃO
CENEMAR AO URUGUAI
Em julho o CENEMAR, representado por seu
Presidente, José Carlos Tarasconi, seu Sócio Honorário,
Daniel Oscar Forcelli, e a representante do Conselho
Fiscal, Grace Piacentini, realizaram a primeira expedição
para estudos e intercâmbio de informações do
CENEMAR.

APOIOS
Imobiliária Tarasconi
Av. Paraguaçu, 4432 - Atlântida - Xangri-lá(RS)

Arquitetos Marcelo de Castro e
Luís Roberto Rocha
Av. Paraguaçu, 3589 - Atlântida - Xangri-lá(RS)

Estabelecemos um contato muito positivo com o
Museo del Mar, localizado em Punta del Este, no
Uruguai, através de seu Diretor e nosso particular
amigo, o Sr. Pablo Etchegaray, com quem iniciamos e
pretendemos incrementar a troca de informações e
materiais científicos que poderão ser utilizados em
trabalhos desenvolvidos por ambas as entidades.
Também conseguimos muitas informações, de caráter
burocrático e administrativo, que nos poderão auxiliar
na criação e construção de um espaço físico (sede
própria) para o CENEMAR, a exemplo do Museo del
Mar, que dispõe de extraordinárias instalações.
Estivemos também em visita à Sra. Ellen Racz Lorenz,
taxidermista e comerciante, também nossa particular
amiga, que tem conseguido obter um muito rico
material marinho em barcos que pescam na costa
uruguaia e argentina. Alguns dos materiais por ela
conseguidos e repassados, nesta viagem, à nossa
entidade: corais e outros cnidários, crustáceos, moluscos
e, especialmente, vários peixes, alguns coletados na
região das Ilhas Malvinas a uma incrível profundidade
de 1200 m., e que serão mostrados em nossa exposição
“O Caminho da Vida Animal do Mar para a Terra”.
O CENEMAR agradece à Ellen, e à sua simpaticíssima
mãe, pela gentil acolhida em sua casa e por tão
importante colaboração que enriquecerá muito nossa
tão planejada exposição.
Agradecemos, também, ao amigo Pablo, por toda a
atenção dispensada à nossa equipe, bem como pelo
material e informações compartilhadas.
Equipe CENEMAR
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EDITORIAL
A construção dos módulos da exposição “O Caminho
da Vida Animal do Mar para a Terra” encontra-se
em fase adiantada. Estamos montando vinte painéis
expositores de grandes dimensões e dois dioramas. A
exposição também contará com três aquários marinhos
com muitos invertebrados e peixes bem como algumas
fotos, também de grandes dimensões, tipo back light, que
produzem um efeito visual muito especial.
Em fase adiantada também está a construção do Salão
de Exposições do CENEMAR, um prédio de
alvenaria que contará com aproximadamente 150 m2 de
área útil, construído especialmente para abrigar esta
nossa primeira exposição científica e cultural.
Optamos por sua construção depois de ampla pesquisa
de campo em que constatamos os altos custos para a
locação de um prédio ou área física construída, em
qualquer local do litoral sul de Santa Catarina ou norte
do Rio Grande do Sul, com as dimensões necessárias
para abrigar nossa exposição. Ponderamos também as
dificuldades para o transporte de todo o material e os
possíveis problemas logísticos que surgiriam para o
acompanhamento a distância da exposição.
Foi, então, alugado um terreno na Avenida Paraguaçu,
número 4933, na região central do balneário de
Atlântida, em Xangri-lá (RS), muito próximo ao local
onde os painéis estão sendo montados, e iniciou-se a
construção do prédio.
Esta empreitada só pôde ser assumida pois pudemos
contar com significativos empréstimos financeiros à
nossa entidade, os quais serão saldados assim que
dispusermos de recursos para tal.
Como acreditamos tratar-se de um empreendimento
cultural do interesse de todos, esperamos um retorno
financeiro satisfatório para cumprirmos nossos
compromissos. Acima de tudo, esperamos estar
divulgando nossa entidade e seu principal objetivo que é
a preservação do ambiente marinho e costeiro.
José Carlos Tarasconi
Presidente

CURIOSIDADES
O Maior Trilobita Conhecido
Uma equipe de paleontologistas canadenses descobriu, em
1998, na Baía de Hudson, próximo a Churchill, Manitoba,
Canadá, o fóssil quase completo de um trilobita do gênero
Isotelus, que viveu no final do período Ordoviciano, há cerca
de 445 milhões de anos. Este gigante atingiu um
comprimento recorde de 70 cm! Embora alguns exemplares
grandes tenham sido encontrados, a imensa maioria dos
fósseis de trilobitas tem entre 3 e 10 cm.
As Luzes da Noctiluca
Estes microrganismos unicelulares do filo Pyrrophita são
protistas abundantes no plâncton marinho que produzem
bioluminescência, geração de luz decorrente da oxidação da
luciferina por ação da enzima luciferase. É comum observar
este fenômeno, à noite, quando as águas são batidas pelas
ondas, pela esteira de um barco, ou por um nadador,
produzindo-se um surpreendente espetáculo de pequenas
luzes multicoloridas.

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:
Geraldo Semer Pomponet de Oliveira – Salvador/BA
Daniel Oscar Forcelli – Buenos Aires/Argentina
Fabio Wiggers – 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 ou
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.

AGRADECIMENTO
O CENEMAR por meio do Conselho Deliberativo e dos membros da
Diretoria Executiva e Conselho Fiscal quer deixar registrado o
reconhecimento e gratidão ao Sr. José Carlos Tarasconi, médico, residente em
Porto Alegre, que por anos cultiva, como hobby, o hábito de colecionar
conchas marinhas. Este hábito transcendeu barreiras e depois de anos de
dedicação catalogando espécies do Brasil e de todo o mundo, sua coleção
particular é hoje certamente uma das maiores do país.
Todo esse trabalho sempre foi compartilhado, na medida do possível, com a
comunidade leiga e científica através dos auxílios por ele prestados a
professores, estudantes, colecionadores, na forma da troca de informações,
conhecimentos, e de materiais para trabalhos e pesquisas. Atualmente sua
colaboração se faz presente através dos projetos do CENEMAR, pois ele é
um de seus mentores e o atual Presidente da entidade.
Não podemos deixar de mencionar e agradecer os recursos financeiros
repassados por ele à nossa entidade, para a continuidade de nossos projetos. O
principal destes, a construção da exposição: “O Caminho da Vida Animal do
Mar para a Terra”, só pôde ser iniciada e, consequentemente, só poderá ser
concluída contando-se com estes recursos.
Acima de tudo, queremos agradecer por seu constante estado de espírito
repleto de otimismo e vigor, impulsionando o CENEMAR e todos nós a
acreditarmos que os sonhos estão sempre ao nosso alcance, bastando que
realmente acreditemos e trabalhemos por eles.
Obrigado José Carlos Tarasconi! Por seu empenho entusiasmado e por toda
dedicação dispensada à nossa entidade.
Elaine Cristina de Freitas
Presidente do Conselho Deliberativo

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. Entre em contato
conosco através dos endereços eletrônicos: lainefreitas@uol.com.br
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