CENEMAR NO XVIII EBRAM
Aconteceu de 21 a 25 de julho de 2003, na UERJ –
Universidade do Estado do Rio de Janeiro, Rio de
Janeiro – RJ, o XVIII EBRAM – Encontro
Brasileiro de Malacologia, promovido pela Sociedade
Brasileira de Malacologia.
O CENEMAR foi convidado e sendo representado
por seu Presidente José Carlos Tarasconi, seu sócio
Honorário Daniel Forceli e a Presidente do Conselho
Deliberativo Elaine Cristina de Freitas, participou
com a apresentação de uma pequena exposição de
conchas brasileiras e de outras procedências.
Apresentamos dois expositores de médio porte,
construídos em Atlântida – RS e levados
exclusivamente para a apresentação no EBRAM, um
mostrando variedades de conchas da Família
Volutidae com ocorrência no Brasil e outro com
diversas espécies de conchas que sucedem em toda
costa brasileira, o qual foi doado à Sociedade
Brasileira de Malacologia. Expomos também diversas
conchas das Famílias Conidae, Marginelidae e
Olividae, além de uma diversidade de conchas da
Classe Bivalvia e outras da Província Caribenha
Brasileira.
A entrada era franca e nos cinco dias de visitação
recebemos a visita de 268 pessoas entre congressistas
e estudantes da UERJ. Entre os visitantes não
podemos deixar de mencionar a presença do Profº
Rios, Sócio Fundador do CENEMAR, a Profª Ingá
Veitenheimer da UFRGS/RS, a Profª Maria Cristina
Mansur da PUC/RS, o Dr. Luiz Ricardo L. de
Simone da USP, o Dr. Osmar Domaneschi da USP,
o Profº José W. Thomé da PUC/RS, o Profº José
Henrique Leal diretor do Bailey-Matthews Shell
Museum de Sanibel, Florida – EUA, o Dr. Paulo
Marcio, todos enalteceram a iniciativa e o trabalho do
CENEMAR.
Organizamos leilões silenciosos e secretos os quais
tiveram uma participação tímida por tratar-se de uma
novidade para todos.
Agradecemos a oportunidade concedida a nossa
entidade e ficamos muito satisfeitos em participar de
tão importante evento
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EDITORIAL
O trabalho no final deste semestre foi direcionado no
intuito de atrair grupo de estudantes para visitas guiadas
à exposição com a opção de uma expedição a beira mar
para reconhecimento de uma pequena área e a
identificação de diversas espécies de animais comumente
presentes em nossas praias.
Podemos Infelizmente precisamos reconhecer que
tivemos um retorno financeiro menor do que
gostaríamos ou precisaríamos, que pode ser interpretado
por motivos como a falta de propaganda, pois devido
aos grandes investimentos na construção do Salão e na
própria construção da exposição, não tínhamos como
financiar uma campanha publicitária mais eficaz.
Mas isto está longe de nos desanimar. Obviamente que a
falta de recursos limita nosso campo de atuação para o
ano corrente.
Temos pelo menos mais um ano de contrato para o
terreno que abriga o Salão de Exposições do
CENEMAR, nossa idéia é manter a mesma exposição
para a próxima temporada de verão 2003/2004, sendo
ela remodelada e sofrendo a correção de pequenas
falhas.
Encerramos a visitação pública neste mês. Tentamos
manter o funcionamento apenas aos fins de semana,
mas o pequeno número de visitantes, torna inviável essa
persistência. Enquanto isso, pretendemos atrair grupos
de escolares para o período de baixa temporada,
elaboramos então, uma mala direta para a maioria das
escolas da Grande Porto Alegre e Cidades vizinhas. As
visitas poderão ser efetuadas mediante prévia reserva de
dia e horário.
Continuamos trabalhando.
José Carlos Tarasconi
Presidente

GRUPOS DE ESTUDANTES

NOTAS CINTÍFICAS

Nossa exposição como informamos anteriormente
continua aberta para a visitação de grupo de estudantes
mediante prévia reserva.

O Celacanto

Recebemos durante o mês de junho a visita de três
turmas de alunos do colégio ...... de ..... . Tivemos
também a visita de cinco turmas do colégio...... de
Gravataí, todos alunos da Profª Paula Rigon da Luz
Soster, bióloga e Sócia Fundadora da nossa entidade.
Os estudantes após a visita guiada foram conduzidos a
uma pequena expedição a beira mar para o
conhecimento e identificação de algumas espécies de
moluscos e crustáceos comuns na região.
A contribuição solicitada para manutenção da exposição
é de R$ 3,00 por aluno.
As reservas podem ser efetuadas por e-mail:
cenemar@terra.com.br ou pelo telefone: 51 3221 4486.
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O Celacanto é único representante vivo de um grupo de
animais que se julgava extinto a cerca de 65 milhões de
anos e que esta persistindo a mais de 400 milhões de
anos, quase sem variação.
Possuem algumas características morfológicas bastante
invulgares e primitivas que o distingui dos demais peixes
atuais.
O crânio tem uma característica única, pois é dividido
em duas partes ligadas por uma articulação dorsal
intracraniana o que permite ampla abertura bucal para
tragar presas maiores.
A pesar de serem peixes ósseos, o esqueleto é
maioritariamente cartilaginoso e, ao invés de coluna
vertebral, possui notocorda! As características
barbatanas possuem musculatura bem desenvolvida e
são usadas como remos.
A bexiga natatória, ao contrário dos outros peixes não
contém gás, mas uma substância gordurosa mais leve
que a água de mar.
A maturidade sexual é atingida apenas ao vinte anos e o
período de gestação é de três anos, sendo o mais extenso
do reino animal.
Foram encontrados no Oceano Indico, especialmente
ao redor de Madagascar e das Ilhas Comores. Vivem no
interior de grutas a mais de 100m de profundidade.

SÓCIOS COLABORADORES
Nosso Estatuto estabelece que pessoas que tenham
interesses em comum com os da entidade, possam se
associar na categoria de Sócios colaboradores.
Os Sócios Colaboradores auxiliam a entidade com o
pagamento anual de uma taxa de 20% do salário mínimo
nacional.
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:
R. Duque de Caxias, 671/504 Centro Porto Alegre RS
CEP 90010-282 ou ainda pelo telefone: 51 3221 4486

