APRESENTANDO:
NOSSOS VISITANTES
Reproduzimos, abaixo, depoimentos inscritos no livro de
registros, disponível aos visitantes durante o período de
funcionamento de nossa exposição.
Parabéns! É uma exposição de alto nível cultural e científico. A equipe
está de parabéns e Xangri-lá também. Obrigado pela oportunidade.
Marisabel, 05/01/03
Encantadora e hipnotizante com a música ambiente perfeita. Ampla
diversidade de amostras. Muito bom trabalho dos atendentes, sempre
prestativos às dúvidas. Marielle Fellin, 06/01/03
Argentina felicita por este muy interesante lugar. Felicitaciones por
fomentar la cultura marítima! María Concepción Perrens de
Papini, Corrientes, Argentina, 08/01/03
O trabalho efetuado pelo CENEMAR é de uma riqueza muito grande.
Proporciona a todos um rico conhecimento da vida marinha. O acervo é
simplesmente espetacular e a pesquisa para catalogar os nomes científicos
exigiram muito esforço. A recompensa está aqui exposta nesta brilhante
demonstração. Parabéns a todos que contribuíram para este acervo.
Antônio G. Dias, 11/01/03
Como estudante de Biologia só tenho a agradecer pela oportunidade de ter
mais esta aula. Linda, maravilhosa é a vida marinha. Parabéns
CENEMAR. Dilova Campos Teixeira, 20/01/03
Parabéns pela iniciativa. Foi extremamente gratificante e maravilhoso
desfrutar de todas as belezas deste local. Continuem!! Divulguem e levem às
escolas. Eduardo Nobre e família, 21/01/03

CENEMAR NO FEST MAR
O CENEMAR foi convidado e participou do 1º Fest Mar,
que aconteceu de 01 a 28 de fevereiro de 2003, na praia de
Capão Novo. Construímos, exclusivamente para esta
finalidade, um painel de grandes dimensões no qual
apresentamos inúmeras espécies de animais marinhos
taxidermizados. Este móvel ficou a disposição do público em
um espaço de destaque, na entrada do pavilhão principal da
exposição e agradou intensamente ao público visitante. O
evento foi promovido pela Prefeitura de Capão da Canoa e
reuniu inúmeros expositores regionais.
Agradecemos aos organizadores do evento a oportunidade de
divulgação que foi concedida a nossa entidade, especialmente à
Sra. Rosaura que nos prestou, com muito carinho, todo o
suporte necessário antes, durante e após a exposição.

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)

Tudo nesta exposição é muito lindo e interessante. É sempre bom aprender
coisas novas ainda mais quando o trabalho é muito bem feito e legal.
Parabéns. Gabriela Nascimento, 11 anos, 24/01/03
Obrigado a todos pelas palavras de apoio e incentivo dedicadas
à entidade e a este nosso trabalho.

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 ou cenemar@terra.com.br
Tiragem: 200 exemplares
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EDITORIAL
Nossa exposição, em Atlântida, “O Caminho da Vida
Animal do Mar para a Terra”, nos ocupou muito
intensamente nos últimos três meses. Acompanhá-la nos
proporcionou enriquecedora experiência. Permitiu-nos o
contato com muitas pessoas, de diferentes idades, grau de
instrução e interesses. Aprendemos com todas, constatando
que, cada uma tem uma visão diferente da natureza e dos
cuidados que devemos ter com os seres vivos. Trouxeramnos muitas informações e sugestões, algumas muito
pertinentes, que procuraremos colocar em prática nesta
mesma ou em futuras exposições. Juntamente com a ampla
satisfação deste público que nos visitou, expressa
verbalmente ou através de registro no livro que
disponibilizamos para receber sugestões, foram os pontos
mais positivos desta nossa primeira experiência prática.
Tivemos algumas dificuldades e problemas também, como
o insuficiente retorno financeiro para fazer frente aos gastos
que tivemos na construção dos móveis e do próprio Salão
de Exposições. Acreditamos que nos faltou experiência e
tempo para uma mais adequada divulgação o que
pretendemos corrigir para a próxima temporada de verão
2003/2004, quando também teremos corrigido pequenas
falhas que detectamos em nossa exposição.
Nos próximos meses pretendemos atrair grupos de
escolares para visitas dirigidas à exposição. Para tanto
encaminhamos mala direta para inúmeras escolas de
localidades vizinhas e também da grande Porto Alegre. As
visitas poderão ser agendadas através de nossos endereços e
telefones.
Outra atividade que nos ocupará nos próximos meses
refere-se ao convite que nos foi feito - e que aceitamos - da
Sociedade Brasileira de Malacologia (SBMa), para
apresentarmos uma exposição de conchas durante o XVIII
Encontro Brasileiro de Malacologia, que ocorrerá no Rio de
Janeiro em julho. Este evento, bianual, reúne os
malacologistas brasileiros e tem nosso apoio e
recomendação. Procure estar presente.
José Carlos Tarasconi
Presidente

BALANÇO

AGRADECIMENTO

No dia 9 de março encerramos o ciclo de
funcionamento ininterrupto de nossa exposição que
ficou, então, aberta ao público, diariamente, a partir de
15 de dezembro, ou seja, por exatos 85 dias. Neste
período recebemos 2.679 pessoas que pagaram ingresso,
ou seja, uma média diária de 31,5 pagantes. Tivemos
ainda a visita de 1.535 crianças acompanhadas e mais
121 pessoas que não pagaram ingresso (amigos,
parentes, convidados, colegas, policiais, apoiadores,
pessoas sem condição para pagar, etc.), num total de
4.335 visitantes, com uma média diária de 51
pessoas.
A exposição esteve aberta ainda nos finais de semana
dos meses de março e abril, até o feriado do dia 21 de
abril. Neste período tivemos a visita de 105 pagantes,
mais 44 crianças acompanhadas e 6 não pagantes. O
total de visitantes foi, então, de 2.784 pagantes, 1.579
crianças acompanhadas e 127 não pagantes, com um
total geral de 4.490 pessoas.
Embora existam alguns aspectos negativos a registrar,
especialmente quanto ao número de pagantes, que foi
muito aquém do esperado e do necessário para
cobrirmos os custos de instalação e manutenção desta
nossa exposição, o balanço geral deste período foi
positivo. Seja pela conquista que foi estarmos
funcionando ininterruptamente, sem grandes problemas,
por todo o período a que nos propuséramos como,
especialmente, pela satisfação manifestada pela imensa
maioria das pessoas que nos visitaram e que saíram
elogiando a qualidade do trabalho realizado. Foi um
sucesso! Não retumbante, como gostaríamos, mas um
sucesso! Parabéns e obrigado a todos que nos auxiliaram
para tornarmos este sonho uma realidade que enche de
alegria a todos nós.
Pretendemos voltar a disponibilizar este espaço para
visitação pública na próxima temporada de veraneio,
provavelmente a partir de novembro próximo, nos finais
de semana.
Equipe CENEMAR

O CENEMAR agradece ao amigo Geraldo Semer
Pomponet de Oliveira, biólogo e professor de Salvador
(BA), que nos cedeu, de sua ampla coleção, vários
exemplares de animais marinhos que utilizamos para a
construção de nossa exposição. Registramos também nosso
agradecimento aos arquitetos Marcelo de Castro e Luís
Roberto Rocha, que gentilmente e gratuitamente
executaram o projeto arquitetônico do Salão de Exposições
do CENEMAR o qual atende perfeitamente às necessidades
de nossa entidade. Muito obrigado a todos!

FATO NEGATIVO
Apresentamos nossa entidade, nossos propósitos e projetos,
bem como nossa exposição “O Caminho da Vida Animal
do Mar para a Terra” para as autoridades municipais de
Xangri-lá, solicitando-lhes apoio ou incentivo pois,
acreditamos, nossa exposição constitui-se em evento cultural
e turístico de interesse para o município. Infelizmente não
recebemos
qualquer
auxílio.
Pesarosamente
e
indignadamente queremos deixar registrado o fato.

SÓCIOS COLABORADORES
Nosso estatuto permite 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
a entidade com o pagamento anual de uma taxa de 20% do
salário mínimo nacional, são:
Graciele Otília Silva da Silva – Porto Alegre/RS
Wanderley Flores de Quadros – Porto Alegre/RS
Felipe do Canto Quadros – Porto Alegre/RS
Letícia Donadel – Porto Alegre/RS
Mariana Henriques Barcelos – N. Hamburgo/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 Rua Duque
de Caxias, 671/504 Centro Porto Alegre RS CEP 90010-282
ou pelo telefone: (0XX51) 3221 4486.

