E D I T O R I A L
Nossa exposição “O Caminho da Vida Animal do Mar para a Terra”, na
praia de Atlântida, já se encontra aberta nos finais de semana e feriados desde o
dia 15 de novembro e, a partir do dia 20 de dezembro, passou a funcionar
diariamente, sempre no horário da tarde. Pretendemos manter seu
funcionamento de forma ininterrupta até o final de fevereiro.
O nosso amigo Daniel Oscar Forcelli, seu idealizador e construtor,
esteve conosco em novembro, quando se promoveu uma manutenção geral no
prédio de nosso Salão de Exposições bem como nos painéis expositores e nos
aquários. Ele está em Atlântida, novamente, para nos auxiliar na recepção do
público visitante e ficará conosco até o final da temporada. Para esta tarefa
também contaremos com a ajuda dos sócios Elaine, Bibiane e Fábio Wiggers,
além de minha participação.
Para a manutenção de nossas atividades e, principalmente, de nossa
exposição em Atlântida, contamos com novos apoios como os provindos da
CONCEPA e da Gráfica Triângulo, de Capão da Canoa, a quem deixamos o
nosso agradecimento.
Para esta temporada procuramos fazer uma divulgação mais ampla da
nossa exposição. Preparamos um número maior de panfletos, imprimimos e
distribuímos uma significativa quantidade de cartazes coloridos de divulgação e
afixamos um grande painel chamativo defronte ao nosso Salão de Exposições.
Na medida do possível temos tentado estreitar nossos laços de amizade
e colaboração com outras entidades como o GEMARS, o Museu de Ciências da
PUC e a Sociedade Brasileira de Malacologia, onde estamos participando de um
grupo que trata das espécies de moluscos exóticos invasores do Brasil, que
tantos danos e preocupações tem trazido a todos nós, como a Achatina fulica e o
Limnoperna fortunei.
Mais um ano se encerra e muito tivemos a registrar positivamente em
relação a nossa entidade. Foi um ano muito positivo e aproveitamos a
oportunidade para agradecer a todos os nossos sócios e colaboradores que nos
auxiliaram durante este ano na manutenção das nossas atividades e desejamos a
todos um ano novo repleto de paz e realizações.
No final deste mês de janeiro encerra-se nossa gestão a frente do
CENEMAR. Queremos convocar a todos os sócios para participarem da
eleição para a próxima gestão que se inicia a 30 de janeiro e se estenderá a
janeiro de 2006.
José Carlos Tarasconi
Presidente

E V E N T O S
XXV Congresso Brasileiro de Zoologia
Local: Brasília – DF
Período: 08 a 13 de fevereiro de 2004
Organização: Universidade de Brasília - UnB
Informações: www.unb.br/ib/zoo/cbz/inicio.html
Congresso MERCOSUL de Direito Ambiental
Local: Joinville - SC
Período: Abril/2004
Informações: www.praxis.srv.br/dir.htm
8º Congresso Internacional de Direito Ambiental
Local: São Paulo – SP
Período: 31 de maio a 03 de junho de 2004
Informações: (11) 5575-4255 - Fax (11) 5575.8072
E-mail: planetaverde@planetaverde.org
II Simpósio de Oceanografia
Local: Instituto de Oceanografia USP - SP
Período: 31 de maio a 04 de junho de 2004
Informações: http://sob.oceanografia.org
37th Annual Meeting of the Western Society of Malacologists
Local: Ensenada, Baja California, México
Período: 24 a 28 de junho de 2004
Informações: http://eventos.cicese.mx/wsa/
COA Annual Convention 2004
Local: Tampa Bay, Florida, USA
Período: 26 de junho a 2 de julho de 2004
Informações: http://coa.acnatsci.org/conchnet/coaconv.html
VII Simpósio de Biologia Marinha UNISANTA 2004
Local: UNISANTA Universidade de Santa Cecília - SP
Período: 26 a 30 de julho de 2004
Informações: (0xx13) 3202-7113
70th Annual Meeting of the American Malolological Society
Local: Sanibel Island, Flórida, USA
Período: 31 de julho a 4 de agosto de 2004
Informações: www.shellmuseum.org/MAS/
FIEMA Brasil 2004 Feira Internacional de Ecologia e Meio Ambiente
Local: Parque de Eventos de Bento Gonçalves – RS
Período: 04 a 13 de novembro de 2004
Informações: www.fiema.com.br

N O T A

H I S T Ó R I C A

Ainda sobre o MORG

beneficiamento de pescado com sede em Rio Grande, como a Indústria Brasileira de
Peixe (Pescal), Indústria RioGrandense de Pescados, Indústrias Reunidas Leal Santos,
Torquato Pontes Pescado e Wigg S. A. Comércio e Indústria.
Tornou-se assim realidade o novo museu, inaugurado em 8 de setembro de

Nosso estimado sócio fundador, o Prof. Eliézer de Carvalho Rios, nos
forneceu seu depoimento a respeito dos primórdios da criação do Museu
Oceanográfico de Rio Grande (MORG) que, muito justamente, na atualidade, leva o
seu nome, ou seja, Museu Oceanográfico Professor Eliézer de Carvalho Rios.
Transcrevemos abaixo suas palavras.
“A Oceanografia no Rio Grande do Sul começou em marco de 1950, quando,
lendo o jornal Correio do Povo, soube da fundação do Instituto Oceanográfico de São
Paulo e pensei em fazer algo semelhante em Rio Grande, onde vivia.
Nesta época, eu trabalhava no laboratório da Secretaria da Agricultura e foi
fácil, utilizando vidros e formol do próprio laboratório, organizar uma coleção de peixes
marinhos, que ficaram expostos nos corredores desta instituição.
Pouco tempo depois fui a Montevideo, acompanhado por minha esposa Leda,
e levei uma pequena coleção de peixes para estudo. Os peixes foram identificados pelo
Prof. Luigi Barattini, diretor do Museu Oceanográfico do Uruguai. O Prof. Barattini era
malacólogo e sugeriu que eu organizasse uma coleção de conchas de moluscos da Praia
do Cassino e arredores. Regressando a Rio Grande ainda trabalhei, por dois anos, na
coleção de peixes enquanto iniciava a coleção de conchas e algas marinhas.
Uma tarde, no antigo Café Santos, sem combinação prévia, encontrei alguns
industriais da pesca e outras pessoas interessadas em assuntos marinhos. Estavam João
Llopart e Nicolás Villar, da Indústria Brasileira de Peixe (Pescal), Cícero M. Vassão,
engenheiro do Departamento Nacional de Portos e Vias Navegáveis (DNPVN),
assíduo freqüentador dos molhes da barra e Fuad Abdala Nader, comerciante de artigos
de pesca. Este grupo, por sugestão minha, resolveu fundar a Sociedade de Estudos
Oceanográficos de Rio Grande (SEORG), que teria como finalidade a construção de
um Museu Oceanográfico. A primeira diretoria ficou assim constituída: Presidente Eng..
Cícero Vassão; Vice-presidente João Llopart; Secretário Ciro M. Luz; Tesoureiros Fuad
Abdala Nader e José Maria Santos Souza e como Diretor do MORG Eliézer de
Carvalho Rios.
Em 21 de novembro de 1969 a SEORG passa a ser administrada pela
Fundação Cidade do Rio Grande (FCRG), a qual assume o compromisso de zelara e
manter todo o patrimônio da SEORG. Nessa transição foi decisivo o apoio do
Engenheiro Francisco Martins Bastos e do Sr. Enio Fernandes, presidente e secretário
da FCRG , os quais, incansavelmente, auxiliaram o Museu Oceanográfico.
Sob a coordenação da Fundação, os recursos financeiros para a construção das
novas instalações do Museu, com 770 metros quadrados, foram viabilizados pelo apoio
conjunto da Refinaria de Petróleo Ipiranga e por várias empresas de captura e

1973.
Outro momento marcante para o Museu foi em 1875 quando a Fundação
Cidade de Rio Grande doou o Museu para a Fundação Universidade do Rio Grande.
Para tanto foram decisivas as atuações do Prof. Eurípedes Falcão Vieira, reitor da
Universidade, e do Sr. Henrique José Vieira da Fonseca, representando a FCRG, os
quais coordenaram todo o processo.
Sob a administração da FURG, o Museu integra-se à Universidade, ampliando
ainda mais a pesquisa, o ensino e a extensão universitária.
Com o início do curso de Oceanologia, em 1971, já ocorrera uma grande
integração entre ambos, o que veio a culminar no importante complexo de pesquisas
oceanográficas hoje existentes no Rio Grande.
Atualmente o Museu Oceanográfico “Professor Eliézer de C. Rios” e o
Departamento de Oceanografia da Universidade trabalham juntos, com a máxima
colaboração e harmonia entre suas equipes de cientistas e técnicos, o que tem garantido
crescente sucesso ao Museu.”

NOTA DE FALECIMENTO
O Prof. Rios informou, no dia 15 de dezembro, o falecimento, em Rio Grande,
aos 82 anos, de um dos mais destacados coletores de material malacológico do Brasil, o
Sr. Leopoldino Ribeiro Pontes.
Ele trabalhou nos pesqueiros “Pescal I” e “Pescal II”, de Rio Grande, durante
25 anos, tendo feito cerca de 500 viagens de pesca em alto mar. Ele recolheu, das redes
de pesca, de 25000 a 30000 moluscos que foram repassados ao Prof. Rios e que
constituíram grande parte do acervo do Museu Oceanográfico de Rio Grande
(MORG). Orientado e cuidadoso, sempre conferia com o comandante a posição do
barco durante as coletas o que permitia um preciso registro dos lotes que eram
acrescentados à coleção do Museu.
Leopoldino teve o mérito de ter coletado os primeiros exemplares de um
volutídeo que, mais tarde, os Profs. W. Clench e Ruth Turner denominaram Adelomelon
riosi, em homenagem ao Prof. Rios. O CENEMAR utiliza a concha desta espécie como
nossa logomarca, numa homenagem ao Prof. Rios. De certo modo, estamos também
homenageando, merecidamente, ao Leopoldino.

COMPOSIÇÃO DA ENTIDADE

OPINIÕES DE NOSSOS VISITANTES

A diretoria e os conselhos do CENEMAR estão assim constituídos:
DIRETORIA EXECUTIVA

Tem-nos deixado muito contente percebermos que o público que visita a nossa exposição
mostra-se, na sua quase totalidade, muito satisfeito com o que lhe é proporcionado.
Reproduzimos, abaixo, alguns destes depoimentos, inscritos no livro de registros,
disponível aos visitantes durante o período de funcionamento de nossa exposição.

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:
Eduardo Schirrmeister
Paula Spotorno de Oliveira
Luciano Amaro Junqueira Valério
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

“Iniciativa louvável. Importantíssima disponibilização de rico acervo didático sobre vida marinha.
Certamente tem muito a acrescentar aos moradores, veranistas e turistas, não só como lazer informativo,
mas como educação e cultura.”
Oc. Regis Müller, 20/12/03
“Gostei muito do trabalho de vocês, principalmente pela variedade e diversidade do material exposto, pelo
didatismo da exposição e pela magnífica idéia.”
Eliézer C. Menda, 30/12/03
“Certamente esta maravilhosa variedade ficará em algum lugar privilegiado de nossa memória servindo de
foco de transferência para nossos momentos tristes.”
Berenice Medeiros, Porto Alegre, 03/01/04
“Achei superinteressante! Mostra a vida marinha e sua origem de forma bem explicada. E conscientiza as
crianças e adultos a mostrar respeito e carinho pela vida marinha.”
Rafaela Garbin (13 anos), 03/01/04
“Parabéns aos organizadores da exposição! Excelente idéia e organização.”
Gabriele B. Riguer, Ciências Biológicas, Unicruz, Cruz Alta, 10/01/04
“Adoramos a exposição. Acreditamos que dessa forma os organizadores atingiram um de seus objetivos que
é a educação. Como forma de orientação acredito que a edição de um vídeo seria útil para a compreensão da
mostra.” Parabéns!
Jéferson Simões e família, 11/01/04
“Parabéns aos organizadores pela exposição. Excelente idéia de ilustrar o início e evolução da vida no
mar.”
Elizandra M.Werner, bióloga, Rodeio Bonito (RS), 11/01/03
“Es un orgullo para un argentino visitar vuestra exposición. Excelente muestra.”
Família Bisñuk, Chaco, Argentina, 12/01/04
“Hermosa exposición de la creación marina de Dios. Felicitaciones por la muestra.”
Familias Baby y Bohacek, Chaco, Argentina, 12/01/04
“Sou a Fernanda. Vim aqui em 12/01/04. Achei maravilhosos todos os seres marinhos. Quando crescer
pretendo fazer Biologia. Obrigada.” Fernanda
“Ótimo! Faltava um museu inteligente nas nossas praias. Parabéns.”
Nelson Horowitz, Porto Alegre, 14/01/04
“Este é o segundo ano que visitamos esta exposição e mais uma vez nos encantamos com as informações a
respeito da biodiversidade marinha. Parabéns pelo trabalho e pelo cuidado em promover o gosto, o respeito e
o espírito de preservação.”
Família Nobre, Porto Alegre, 23/01/04

