APRESENTANDO:
NOSSOS VISITANTES
Reproduzimos, abaixo, alguns dos muitos
depoimentos inscritos no livro de registros que
disponibilizamos aos visitantes de nossa exposição
“O Caminho da Vida Animal do Mar para a Terra”.
“Exposição com excelente material de pesquisa, com ótima
organização. Parabéns CENEMAR!”
Kalil Sehbe, 21/12/02
(Secretário Estadual da Ciência e Tecnologia do RS)
“Parabéns pela pesquisa desenvolvida e pela apresentação deste
trabalho. A iniciativa do CENEMAR enriquece muito o
veranista que deseja aproximar-se da natureza e aprender mais
sobre a VIDA. Obrigado”
Elida Tessler, 22/12/02

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

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

Ferragem Becker
Av. Paraguaçu, 4497 - Atlântida – Xangri-lá(RS)

“Estamos muito impactados com a beleza do mundo marinho
e agradecemos pela oportunidade da visita!”
Carla, Victor e Pedro Grimberg, 22/12/02
“Adoramos ter conhecido um pouco mais sobre a vida através
das belezas encontradas no mar! Parabéns pela exposição, pela
iniciativa e pelo trabalho realizado”
Odila e Vanessa Carbonera, 26/12/02
“Brilhante trabalho! É disso que nosso país precisa. Gente com
idéias que ilustrem a riqueza de nossa flora e fauna.
Continuem assim”
Pietro e Luís Coror, 30/12/02
Obrigado a todos pelas palavras de apoio e incentivo
dedicadas à entidade e a este nosso trabalho.
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EDITORIAL
O projeto que nos exigiu muita dedicação e um trabalho
diligente durante todo o ano de 2002, nossa exposição
“O Caminho da Vida Animal do Mar para a Terra”,
já se encontra aberta à visitação pública.
Esta exposição conta com mais de 1500 itens incluindo
cerca de 220 textos explicativos, 200 desenhos, 120
fotos, algumas modelagens, alguns fósseis e mais de 900
animais, taxidermizados ou preservados em álcool. Este
material está distribuído em 20 painéis verticais de
grandes dimensões, com iluminação própria e em dois
dioramas magníficos representando um recife de coral e
um ambiente de praia rochosa e arenosa. Foram
instalados, também, três aquários marinhos, cada um
com cerca de 200 litros, e que contém inúmeros
invertebrados e vários peixes, material que nos foi
cedido, em parte, por nosso amigo Flaviano Freire de
Lima Neto, de Salvador (BA). Quatro grandes fotos
submarinas instaladas com transiluminação (“back
light”), complementam e iluminam o ambiente.
Esta exposição é apenas um primeiro passo, mas
estamos felizes por iniciar esta caminhada. Nossa
intenção é levar informação ao leigo interessado em
assuntos marinhos, mostrando a importância dos
cuidados ambientais no sentido de promovermos a
preservação do ambiente marinho e costeiro e de sua
rica biodiversidade.
Neste ano que findou, além do trabalho de construção
dos módulos de nossa exposição, cujo mérito é, quase
exclusivamente, de nosso amigo e Sócio Honorário,
Daniel Oscar Forcelli, tivemos também a construção do
Salão de Exposições do CENEMAR, que nos tomou
muito tempo e recursos, mas que foi uma imposição
estratégica necessária. Nos ocuparam, ainda, as tratativas
e os trâmites burocráticos e administrativos que se
fizeram necessários para a criação e para os registros do
nosso CENEMAR, o qual, no próximo dia 30 de
janeiro, completará seu primeiro ano de existência.
Podemos, então, afirmar que foi um ano de muita
atividade e de muito trabalho. Ao mesmo tempo,
repleto de experiências, satisfações e muito aprendizado.
José Carlos Tarasconi
Presidente

“O Caminho da Vida Animal do
Mar para a Terra”
Após quase dez meses de trabalho o CENEMAR
inaugurou a exposição “O Caminho da Vida Animal
do Mar para a Terra”, projeto idealizado e totalmente
executado pelo Daniel Forcelli, nosso Sócio Honorário.
O lançamento ocorreu dia 14 de dezembro de 2002, no
Salão de Exposições do CENEMAR, na Av. Paraguaçu,
4933, na praia de Atlântida, município de Xangri-lá (RS).
Estiveram presentes o Sr. César Bassani, Ex.mo prefeito
de Xangri-lá e a Sra. Clair Emerim Bassani, Secretária da
Educação do município, os quais, juntamente com os
padrinhos da exposição, Sr. Léo Tarasconi e Sra. Leda
Luiza Carbonera Tarasconi, abriram a fita inaugural
apresentando a exposição ao público.
Tivemos a presença de quase todos os nossos sócios
fundadores e colaboradores, do presidente da câmara
municipal, de alguns vereadores, secretários municipais,
a imprensa local bem como muitos familiares e amigos.
Nosso Presidente discorreu sobre a entidade, seus
objetivos e sobre a execução da exposição, agradecendo
a todos que nos auxiliaram. A Presidente do Conselho
Deliberativo, Elaine Cristina de Freitas, fez uso da
palavra oferecendo, em nome da entidade, uma placa de
agradecimento ao Daniel Oscar Forcelli, por seu projeto
e trabalho e outra, ao nosso Presidente, por seu
empenho e perseverança na concretização deste sonho.
Os homenageados agradeceram e tivemos ainda a
palavra do Sr. Prefeito, cumprimentando pela execução
deste projeto em seu município e desejando sucesso, e
do sócio João Baltezan Ferreira, que lembrou a pouca
importância que os poderes públicos tem dedicado a
ações culturais e científicas importantes como esta.
Foi oferecido aos presentes um coquetel com deliciosos
salgadinhos patrocinados por nossa sócia Paula Rigon
da Luz Soster e produzidos por sua exímia mãe, a Maria
(nossa fornecedora oficial). O vinho (excelente!) foi
oferecimento do nosso sócio e enólogo experiente, o
Eduardo Rigon da Luz. Agradecemos a todos vocês.
A exposição encontra-se aberta ao público, diariamente,
a partir das 14hs e, aos sábados, domingos e feriados, a
partir das 10hs. É solicitada uma contribuição de R$
3,00 para a visitação sendo que crianças acompanhadas
são isentas.

CURIOSIDADES
A Concha que Fazia Chover
Nas antigas sociedades agro-pastoris das aldeias da região de
Valdivia, na costa do Equador, desenvolveu-se um ritual
propiciador de chuvas no qual era utilizada a concha do
Spondylus princeps, molusco bivalve da família Spondylidae. A
tradição foi levada para o sul dos Andes equatorianos e dali à
região andina no norte do Peru onde a concha se converteu
em emblema de um culto em homenagem à chuva, à água e
à fertilidade.
Esta concha espinhosa de cor avermelhada passou a ser
considerada um amuleto sagrado, sendo também utilizada
na confecção de jóias e como dinheiro primitivo.
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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:
Odaléa Mendonça Ferreira – Porto Alegre/RS
Laura Cristina da Cruz Dominciano – Aguaí/SP
Carlo Magenta da Cunha – Santos/SP

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.

