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E D I T O R I A L
O convite feito ao CENEMAR, no início do ano, pela
Sociedade Brasileira de Malacologia (SBMa), para apresentarmos
uma exposição de conchas durante o XVIII EBRAM nos obrigou a
uma intensa atividade nos últimos meses que culminou com a
participação de nossa entidade no referido evento, ocorrido na
cidade do Rio de Janeiro, no período de 21 a 25 de julho passado. A
idealização, construção, transporte e instalação desta exposição nas
dependências da UERJ, o que descrevemos sucintamente noutro
texto deste número do Informativo, nos trouxe muito trabalho e
consumiu muita energia, além de recursos materiais e financeiros.
Constituiu-se num desafio que nos levou a uma grande e excitante
aventura e a uma enriquecedora experiência. Foi uma tarefa que nos
propuseram, que assumimos e da qual acreditamos nos ter
desencumbido de maneira plenamente satisfatória.
O nosso amigo e Sócio Honorário Daniel Oscar Forcelli foi
quem idealizou, construiu e montou a exposição que apresentamos.
Mais uma vez ele se saiu magnificamente bem e saudamos aqui a
qualidade de seu trabalho, que foi por todos elogiada.
O Encontro, além do grande aprendizado decorrente da
quantidade e qualidade dos temas discutidos e apresentados, nos
propiciou a oportunidade de revermos muitos amigos malacólogos,
a quem foi possível apresentar nossa entidade e com quem
pudemos estabelecer conversações iniciais a respeito da participação
em possíveis projetos em conjunto no futuro.
Também por convite da comissão organizadora do EBRAM
participamos de oficinas de identificação de conchas que foram
ministradas por nosso presidente, José Carlos Tarasconi, e das quais
também participaram o Daniel Forcelli, o Prof. Eliézer Rios e o
Prof. Luiz Simone, a quem registramos nossos agradecimentos.
Equipe CENEMAR

E V E N T O S
2° Simpósio de Áreas Protegidas
Local: Pelotas (RS)
Período: 13 a 15 de outubro de 2003
Informações: Fone: (53) 223.3511 ou sap2secretaria@vetorial.net
I Simpósio de Biologia Marinha da Universidade Federal Fluminense
Local: Fac. de Educação, Campus do Gragoatá, São Domingos, Niterói (RJ)
Data: 17 a 20 de novembro de 2003
Organização: Universidade Federal Fluminense
Informações: Fone: (21) 2717.2041 ou www.uff.br/simbimar
4° Seminário de Meio Ambiente Marinho
Local: Edifício sede da Petrobrás - Rio de Janeiro (RJ)
Período: 19 a 21 de novembro de 2003
Informações: Fone: (11) 4347.9133, ramal 217 ou ambiental@alpina.com.br
Curso de Identificação de Peixes Marinhos
Local: Sugoi Big Fish - São Paulo (SP)
Período: 28 e 29 de novembro de 2003][
Informações: Fone: (11) 5581.7722 ou www.sugoibigfish.com.br
Conferência Nacional do Meio Ambiente
Local: Centro de Convenções de Salvador (BA)
Período: 28 a 30 de novembro de 2003
Organização: Ministério do Meio Ambiente
Informações: Fone: (71) 345.7322 ou julio.rocha@ibama.gov.br
XVIII Simpósio de Biologia Marinha
Local: São Sebastião (SP)
Data: 28 a 30 de novembro de 2003
Organização: CEBIMar e USP
Informações: www.usp.br/cbm/novo_site/simposio/simposio/html
Curso de Biologia e Conservação de Baleias, Botos e Golfinhos
Local: Fundação Zoobotânica do RGS, Porto Alegre (RS)
Período: 01 a 05 de dezembro de 2003
Promoção: Grupo de Estudos de Mamíferos Aquáticos do RS (GEMARS)
Informações: Fone: (51) 3335.2886 ou 8121.1884
XXV Congresso Brasileiro de Zoologia
Local: Brasília – DF
Período: 08 a 13 de fevereiro de 2004
Organização: UnB Universidade de Brasília
Informações: www.unb.br

COMPOSIÇÃO DA ENTIDADE
A diretoria e os conselhos do CENEMAR estão assim constituídos:
DIRETORIA EXECUTIVA
Presidente: José Carlos Tarasconi
Vice-Presidente: Josué Almeida Victorino

CONSELHO DELIBERATIVO
Presidente: Elaine Cristina de Freitas
Vice-Presidente: Luciane Mendonça Ferreira
Conselheiros:
Eduardo Rigon da Luz
Eliézer de Carvalho Rios
Flávio José Cavalli
José Luiz Zanini Louzada Júnior
Marco Antonio Both
Paula Rigon da Luz Soster
Paulo Bento Bandarra

CONSELHO FISCAL
Grace Piacentini
João Baltezan Ferreira
Leonardo Marcelo da Silva Darde

SÓCIOS COLABORADORES
Pessoas com interesses em comum com os da entidade, podem se
tornar Sócios Colaboradores, podendo participar amplamente de nossas
atividades. Auxiliam a entidade com o pagamento anual de uma taxa de 20%
do salário mínimo nacional. Neste trimestre tivemos a adesão de:
Sargimara Gomes dos Santos
Antônio Celso Guimarães do Prado
SEJAM BEM-VINDOS!
Você também pode tornar-se 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, apto. 504,
Centro - Porto Alegre (RS), CEP 90010-282 ou, ainda, pelo telefone (051) 3221 4486.

NOSSO INFORMATIVO
O Informativo CENEMAR é uma publicação trimestral do Centro de
Estudos Marinhos do Atlântico Sul que serve como 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

CENEMAR NO XVIII EBRAM
Aconteceu, de 21 a 25 de julho passado, nas dependências da
Universidade do Estado do Rio de Janeiro (UERJ), o XVIII Encontro
Brasileiro de Malacologia (EBRAM), evento promovido a cada dois anos
pela Sociedade Brasileira de Malacologia (SBMa).
O CENEMAR foi convidado a apresentar, durante o evento, uma
exposição de conchas. Aceito o convite e o desafio, foram construídos, na
praia de Atlântida, município de Xangri-lá (RS), exclusivamente para esta
finalidade, dois grandes armários expositores verticais (230 X 205 X 30
cm), os quais foram transportados até Porto Alegre e, daí, levados de
ônibus, até a cidade do Rio de Janeiro onde, completando a trajetória,
num veículo disponibilizado pela SBMa, foram levados até a UERJ.
Um destes expositores tratava das espécies da família Volutidae
com ocorrência no Brasil. O outro trazia um grande número de conchas,
ilustrando a malacofauna marinha da Sub-Província Malacológica
Brasileira. Este móvel, com todo o material que contém foi, ao final do
evento, doado por nós à Sociedade Brasileira de Malacologia e encontrase exposto nas dependências da UERJ. Além destes expositores, levamos
para o Rio de Janeiro inúmeras outras conchas, que foram acondicionadas
em cinco outros expositores horizontais cedidos pela biblioteca SIRIUS
da UERJ. No total tivemos expostas mais de 200 espécies diferentes de
conchas marinhas.
A entrada para a exposição era franca e recebemos a visita de mais
de 260 pessoas entre amigos, malacólogos, congressistas e estudantes da
UERJ. Entre muitos visitantes queremos registrar a presença de amigos
como o Prof. Eliézer de C. Rios, sócio fundador do CENEMAR, a Dra.
Inga Veitenheimer, da UFRGS, o Dr. Luiz Ricardo L. de Simone e o Dr.
Osmar Domaneschi, da USP, o Dr. José W. Thomé e a Dra. Maria
Cristina D. Mansur, da PUCRS, o Dr. José Henrique Leal, diretor do
Bailey-Matthews Shell Museum, de Sanibel Island, Flórida (EUA), além
de todos os professores do Rio de Janeiro e muitos outros. Todos
elogiaram a iniciativa e a qualidade do trabalho apresentado pelo
CENEMAR, o que nos deixou com a certeza de ter bem cumprido a
tarefa que nos foi proposta.
Equipe CENEMAR

NOTA INFORMATIVA
MUSEU FAZ 50 ANOS
O Museu Oceanográfico Prof. Eliézer de Carvalho Rios, de Rio Grande
(RS) completou 50 anos de existência no dia 8 de setembro. Na ocasião e
durante a semana de 8 a 12 de setembro promoveram-se inúmeras atividades e
merecidas homenagens às pessoas que fizeram a história desta extraordinária
entidade ligada à divulgação, ao ensino e à pesquisa oceanográfica.
O Museu foi fundado em 8 de setembro de 1953 pela Sociedade de
Estudos Oceanográficos de Rio Grande (SEORG), entidade criada em 1952 (e
oficializada em 20 de março de 1953) por um grupo de 36 profissionais de várias
áreas, liderados por Eliézer de Carvalho Rios e Boaventura Nogueira Barcellos.
O antigo Museu Oceanográfico de Rio Grande (MORG) que, atualmente,
numa justa homenagem, leva o nome de seu fundador, é dirigido pelo
oceanólogo Dr. Lauro Barcellos.
O Museu ocupou durante muito tempo um prédio cedido pela
Prefeitura de Rio Grande na Praça Tamandaré, centro da cidade de Rio Grande.
Desde 1975 encontra-se incorporado à Fundação Universidade de Rio Grande
(FURG) e, desde 8 de setembro de 1973, o imponente prédio atual ocupa ampla
área nobre junto ao canal de acesso ao porto de Rio Grande.
Associados ao Museu, e todos ligados à FURG, encontramos o Centro
de Educação e Formação Ambiental Marinha (CEFAM), o Museu Antártico, o
Eco-Museu da Ilha da Pólvora, o Museu Náutico de Rio Grande e o Centro de
Recuperação de Animais Marinhos.
A pesquisa oceanográfica no Museu tem priorizado as áreas da
Malacologia, Museologia e o estudo dos mamíferos marinhos. Além das
coleções de diversos grupos de animais marinhos, especialmente dos cetáceos,
destaca-se a coleção malacológica, organizada aos longo destes 50 anos pelo
Prof. Rios e sua equipe. Esta coleção contém mais de 46.000 lotes com mais de
200.000 exemplares, constituindo-se na mais completa coleção de moluscos
marinhos da América Latina. Este magnífico material já foi utilizado para a
realização de mais de 35 dissertações de mestrado e teses de doutorado.
A comunidade de Rio Grande está de parabéns por esta presença
marcante do Museu que tanto enriquece a comunidade, do ponto de vista
científico, cultural e de lazer. Queremos nos associar a todos neste momento de
júbilo e prestar nossa homenagem à cidade, à FURG, ao Museu e às pessoas que
o idealizaram, o construíram e o mantém, especialmente ao Prof. Rios que
simboliza tudo o que foi e o que é o nosso “MORG”.
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O CENEMAR quer registrar seu agradecimento aos organizadores do
XVIII EBRAM, especialmente à Dra. Sônia Barbosa dos Santos, Presidente da
Sociedade Brasileira de Malacologia (SBMa), pelo convite para que o
CENEMAR promovesse uma exposição de conchas durante o evento.
Agradecemos também à sua assistente, Dra. Claudia Leal Rodrigues, por toda
assessoria prestada, ao Prof. Alexandre Dias Pimenta pelo imprescindível apoio,
especialmente no transporte de nosso material até as dependências da UERJ, à
Daniele Monteiro e ao Alexandre Alencar, pela gentil acolhida e simpática
atenção que nos foi dispensada durante todo o período que lá estivemos.
Agradecemos também ao pessoal da Biblioteca SIRIUS, por nos
cederem o local (excelente!), onde foi montada a exposição bem como por sua
gentil atenção e paciência com toda nossa equipe durante o evento.
A todos vocês o nosso MUITO OBRIGADO!
Equipe CENEMAR

EXPOSIÇÃO EM ATLÂNTIDA
A reabertura de nossa exposição “O Caminho da Vida Animal
do Mar para a Terra”, acontecerá em 15 de novembro de 2003. Estará
aberta nos fins de semana até o dia 20 de dezembro. A partir daí,
permanecerá disponível à visitação, diariamente, das 14 às 20 horas.
A exposição sofrerá algumas correções e uma manutenção geral
nos próximos meses o que estará a cargo do Daniel Forcelli, seu
idealizador e construtor.
Estamos elaborando um plano mais efetivo de publicidade, pois
acreditamos que esta esteve deficiente na temporada passada. Analisamos
a possibilidade da instalação de uma placa iluminada defronte ao nosso
Salão de Exposições para chamar a atenção dos passantes, pretendemos
confeccionar uma quantidade maior de panfletos para distribuição e
verificaremos se existe a possibilidade de parte deles serem distribuídos
nos postos de pedágios da rodovia Porto Alegre – Osório, principal
acesso ao litoral e faremos a impressão de cartazes de divulgação que
pretendemos afixar nos prédios comerciais de toda a região litorânea.
Com essas iniciativas imaginamos divulgar melhor e trazer um número
maior de visitantes para nossa exposição.

