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No dia 14 de setembro o Parque Nacional Marinho 
de Fernando de Fernando de Noronha completou 
29 anos e para comemorar a data uma vasta pro-
gramação foi realizada na ilha ao longo do mês. 
Shows musicais, palestras, passeios, entre outras 
atividades, foram realizadas com a participação de 
empresas, instituições, visitantes e a comunidade. O 
tema das festividades desse ano foi Acessibilidade.  
Por ser o arquipélago o destino dos sonhos de mui-
tas pessoas, o ICMBio Noronha pretende com essa 
iniciativa motivar empresas locais a investirem em 
projetos de acessibilidade na ilha e ainda provocar 
a reflexão sobre a luta da pessoa com de-
ficiência e as dificuldades enfrentadas 
pelas pessoas com mobilidade redu-
zida.  O Parque Nacional Marinho 
de Fernando de Noronha tem se 
dedicado a promover acesso a 
pessoas com dificuldade de loco-
moção aos seus atrativos.     Re-
centemente o Parque Nacional 
levou moradores, cadeirantes e 
pessoas com mobilidade reduzida 

ANIVERSÁRIO DO PARQUE NACIONAL MARINHO MOBILIZA FERNANDO DE NORONHA 

para fazerem a inauguração da obra de fina-
lização da trilha suspensa que dá acesso 

ao Mirante Dois Irmãos. No novo deck, 
que agora tem total acessibilidade, os 
moradores puderam admirar a paisa-
gem privilegiada da Baía dos Porcos 
e o Morro Dois Irmãos que é cartão 
postal da Ilha.  Outra atividade que o 

Parque está promovendo diariamente 
é o banho de mar com a cadeira flutu-

ante, na praia do Sueste. Recentemente 
os monitores concluíram o curso de recicla-

gem em acessibilidade a fim de aprimorar a condu-
ção dos visitantes com necessidades especiais. Para 
Felipe Mendonça, gestor do Parque Nacional, essas 
iniciativas dos últimos anos vêm aos poucos estrutu-
rando o Parque para um modelo de acessibilidade. 
“Cada vez mais avançamos no objetivo de propor-
cionar a um maior número de pessoas a oportuni-
dade de desfrutar do Parque Nacional Marinho de 
Fernando de Noronha, sejam elas moradores, turis-
tas, crianças, idosos, prestadores de serviço ou as 
pessoas com necessidades especiais. O parque é pú-
blico e precisa ser acessível para cumprir com o seu 
papel de conservação, visitação e educação.”  



Acompanhe o roteiro das atividades promovidas 
durante o mês comemorativo pelos 29 anos do Par-
que Nacional Marinho de Fernando de Noronha. 

Nascer da Lua na Atalaia
 A abertura das comemorações foi realizada no dia 

06 com um passeio inédito, que levou moradores e 
turistas para contemplar o nascer da lua na praia da 
Atalaia. Os 20 moradores e turistas inscritos, atra-
vés de uma ação realizada pelo Parque nas redes 
sociais, puderam assistir a um verdadeiro espetá-
culo natural. O grupo iniciou a trilha acompanhado 
da equipe de voluntários e servidores do Parque 
Nacional às 17h25. Depois de uma caminhada de 

aproximadamente 35 minutos chegaram ao local 
onde, por volta das 18h40, a lua começou a surgir 
em meio as nuvens próximo ao Morro do Frade. Ca-
rolina Tonon descreveu o que foi pra ela essa expe-
riência. “Fiquei muito feliz com essa oportunidade 
de estar aqui com meu marido, que é nascido na ilha 
e poder contemplar esse momento. Que imagens 
lindas! Quando soube que fomos selecionados, saí-
mos correndo pra lá. Valeu muito a pena. Que noite 
incrível”, destacou  

Encontro com a melhor idade
No dia 12, um piquenique foi realizado com o gru-

po da Melhor Idade no auditório do Projeto Tamar. 

Originalmente a atividade aconteceria no Mirante 
Dois Irmãos, mas em decorrência das chuvas não 

houve possibilidade de o grupo fazer a trilha do San-
cho. Durante o encontro o grupo fez alongamento 
com a professora Thammy e ainda participou de um 
papo sobre acessibilidade enquanto apreciavam as 
delícias preparadas para a ocasião. O evento foi rea-
lizado em parceria com o CRAS – Centro de Referên-
cia e Assistência Social, com apoio da Atalaia Recep-
tivos no transporte dos idosos.  Para Dona Zefinha, 
de 93 anos, moradora mais idosa da ilha, o evento 
marca a retomada do grupo de idosos. “A gente es-
tava precisando disso, antes tínhamos umas ativida-
des na praia, o clube das mães. Eu estava ansiosa 
por hoje, pois sei que agora não vamos parar de nos 
reunir mais”, destacou.  

Captura das tartarugas e caminhada noturna no 
Sancho 
O dia 13 foi marcado por dois eventos. Durante a 

tarde aconteceu a Captura de Tartarugas realizada 
por pesquisadores do Projeto Tamar que contou 
com a participação das crianças da Creche Bem Quer 
e de um aluno muito especial, o Hykaro José, de 3 

anos, que é cadeirante e acompanhou todo o traba-
lho do pesquisador Lourival Dutra usando a cadeira 
flutuante. Ao retirar a tartaruga do mar Lourival se 
dirigiu ao menino e disse: “Muito obrigado por nos 
ensinar que você pode ir a todos os lugares e fazer 
todas as coisas que nós fazemos”. Emocionado, 



Hykaro não tirou os olhos da tartaruga. E enquanto 
o pesquisador ensinava sobre a importância da pre-
servação da espécie, o evento também promoveu 
uma aula de cidadania para as crianças da creche 
e aos turistas que compareceram ao local.  À noite 
uma Caminhada Noturna foi realizada na trilha do 
Sancho em parceria com a Associação de Conduto-
res de Fernando de Noronha (ACITUR). Os conduto-
res da associação guiaram moradores e turistas que 
puderam conhecer mais sobre o local e contemplar 
a natureza num passeio que entrará na programa-
ção mensal do Parque Nacional. 

Yoga no mirante Dois Irmãos 
 No dia do aniversário do Parque (14) moradores 

praticantes do Yoga saudaram o dia com uma aula 
a céu aberto no recém inaugurado Mirante Dois Ir-
mãos. O local foi estrategicamente escolhido pela 
fundadora do Yoga Noronha, Silvia Morelli (Silvinha) 
por conter características perfeitas para a prática da 
atividade. A obra é ampla, firme e contempla uma 
das mais belas vistas do Morro Dois Irmãos. “Nes-
se dia eu abri a prática agradecendo ao Instituto 

Chico Mendes por cuidar tão bem de Fernando de 
Noronha, agradecendo pela existência do Parque, 
chamando a atenção das pessoas para a responsa-
bilidades que cada um de nós tem na preservação 
do meio ambiente e ainda para estimular as pessoas 
a usufruir desse novo espaço”. 

Quinta da Boa Prosa especial 
A noite, o evento Quinta da Boa Prosa, promovido 

quinzenalmente pelo ICMBio, às quintas-feiras, teve 
a honra de receber como palestrante Marco Pelle-
grini, secretário nacional de Promoção dos Direitos 
da Pessoa com Deficiência. A palestra aberta à co-
munidade e turistas abordou o tema da acessibilida-
de, destacando a luta da pessoa com deficiência e 
dados sobre investimentos realizados por empresá-
rio sensíveis a causa e que hoje promovem um novo 
destino de turismo a pessoas desse seguimento. 

Militante da causa há 26 anos, desde que ficou te-
traplégico quando foi vítima de um assalto, Marco 
contagiou o público com sua fala. “Eu tive uma gra-
ta surpresa, Fernando de Noronha é lugar um volta-
do para o turismo que tem avançado na questão da 
acessibilidade. Tem também o interesse em melho-
rar o acesso para os moradores. Essa infraestrutu-
ra nasce a partir das pessoas com deficiência, mas 
também serve para os idosos, as crianças, as pesso-
as com mobilidade reduzidas”, disse Pellegrini.

Patrícia Roelandt Candido, que atua como gesto-
ra insular de Turismo na administração de Noronha, 
acompanhou atentamente a palestra e destacou: 
“Ouvindo o Marco falar me lembrei de quando vi a 
obra do Mirante Dois Irmãos pronta. Me emociona 
pensar que agora todos podem ter acesso. Essa ini-
ciativa do Parque de falar de acessibilidade me faz 
acreditar na mudança, no envolvimento social e na 
derrubada das barreiras”.   Ao final da palestra foi 
servido um coquetel promovido pela Pousada Solar 
dos Ventos especialmente para o evento e todos 
cantaram Parabéns ao Parque com um delicioso 
bolo de chocolate.   

Nascer do Sol nas Caracas
O dia 16 começou com a ida de moradores da ilha à 

Ponta das Caracas para contemplar o Nascer do Sol. 
O passeio foi promovido em parceria com o Centro 
Golfinho Rotador e organizado pelas educadoras 
ambientais Carol Marto e Paula Pádua, que prepara-
ram, junto com voluntários do ICMBio, um delicioso 



café da manhã.   
Festa do Parque 
Ainda no dia 16, ocorreu a tão esperada Festa. Em 

parceria com o Projeto Tamar o evento que recebeu 
um grande público, teve barracas de artesanato e 
comidinhas.  A primeira atração foi a Banda Sheki-
nah, formada por músicos cristãos da ilha, que abriu 
as apresentações com repertório gospel que agra-
dou ao público e recebeu muito elogiou. “Nunca ti-

nha visto a igreja participando dos eventos da ilha. 
Foi maravilhoso poder curtir esse som com minha 
família. Precisamos de mais iniciativas como essa”, 
destacou Paulo Bernardi.  Na sequência o Circo Ca-
racas apresentou números com palhaços, tecido 
acrobático, lira e malabares contagiando adultos e 
crianças com suas performances.  O grupo de Capo-
eira Meia Lua Inteira realizou a cerimônia de batis-
mo das crianças que participam do projeto em meio 
a uma animada roda que contou com a presença de 
mestres que estiveram na ilha especialmente para 
o evento.  Ainda durante a noite foi realizada a pre-
miação dos condutores do Parque que foram me-
lhor avaliados em 2017. A Maskavo foi uma das gran-
des atrações da festa. A banda brasiliense de reggae 
veio para Noronha sem cobrar cachê para comemo-

rar com os moradores de Noronha o aniversário do 
Parque. A festa encerrou com a distribuição de bolo 
e refrigerante ao som da banda Capim Açu. 

 Tour Fotográfico na praia do Leão
No dia 20 um Tour Fotográfico levou turistas e mo-

radores para um passeio noturno à praia do Leão. 
No local os visitantes puderam contemplar a natu-
reza e registrar imagens da Via Láctea.   

Sarau na Praça Flamboyant
No Dia Nacional da Luta da Pessoa com Deficiên-

cia (21) o ICMBio promoveu um Sarau na Praça Flam-
boyant que contou com a apresentação de diver-

sas expressões artísticas tais como música, leitura 
de poesias e contação de histórias que atraíram as 
pessoas que passavam pelo local. Dentre as apre-
sentações estavam os grupos de flauta doce Sons 
do Arquipélago e o musical Xote dos Milagres, for-
mado por crianças com necessidades especiais da 
ilha. Marli Laura e Otávio de Castro, ambos de Flo-
rianópolis, a passeio em Fernando de Noronha, dan-
çaram na praça contagiados pelo som do Xote.  So-
bre o evento, Laura destacou a qualidade musical, 
“Me chamou muito a atenção a musicalidade dos 
meninos. Achei a iniciativa maravilhosa”. Já Otávio 
resumiu a experiência em uma curta frase, “Muita 
emoção”. O Sarau foi realizado em parceria com a 
Superintendência de Cultura e Eventos da adminis-
tração de Noronha.  



Passeio Ciclístico 
O Dia Mundial Sem Carro (22) teve um passeio ci-

clístico promovido em parceria com a organização 
não governamental WWF-Brasil. Os participantes 
se reuniram em frente ao ICMBio e seguiram até o 
Fortinho do Boldró, onde se manifestaram a favor 
da carona solidária na ilha, a diminuição emissão do 
gás carbônico e o uso de transportes limpos, como 
a bicicleta e o carro elétrico.  

Exibição de filme no Cine Mabuya 
O dia 23 é uma data que ficará na história do Arqui-

pélago. Com o apoio da Superintendência de Cultura 
e Eventos e do Projeto Cine Clube foi reinaugurado 
em Noronha o Cine Mabuya. Foram realizadas duas 

sessões de filmes exclusivamente para o evento. 
Crianças e adultos puderam vivenciar, muitos pela 
primeira vez, a experiência de ver um filme numa 
sala de cinema. Após a exibição do filme Jardim Se-

creto as crianças ainda participaram de um bate-pa-
po sobre deficiência. 

Semana Gastronômica 
 Entre os dias 24 e 30 de setembro foi a vez da 

Semana Gastronômica. Com o objetivo de ofere-
cer o melhor da Gastronomia local, os restaurantes 
participantes prepararam para o evento um menu 
especial em que os clientes puderam degustar de 
cardápios diferenciados e de qualidade e ao mes-
mo tempo colaboram com a causa promovida pelo 
tema acessibilidade. Parte da renda arrecadada com 
a venda dos pratos foi revertida à AACD – Associa-
ção de Apoio a Criança com Deficiência. O cardápio 
especial foi realizado diretamente nos estabeleci-
mentos participantes tais como os restaurantes Ca-
cimba Bistrô, Mergulhão, Museu dos Tubarões, Açaí 
Raízes de Noronha, Burgueria Gourmet e Pizzaria 
Forno de Noronha. 

Mergulho adaptado
 Encerrando o mês de comemorações pelo aniver-

sário do Parque, no dia 30, Waldir Calado, barten-
der, de 43 anos, deficiente físico, desde que sofreu 
um acidente em maio de 2010 quando perdeu parte 
da perna esquerda, realizou um mergulho especial. 
Convidado pelo ICMBio para participar da atividade, 
Calado falou da emoção e importância do mergulho 
para pessoas com mobilidade reduzida. “Sempre 
mergulhei muito, tanto que quando sofri o aciden-
te, muitos me perguntavam se continuaria. Cada vez 
que entro na água a experiência é maravilhosa. To-
dos têm de ter direito a viver essa experiência. Não 
podem existir barreiras para o deficiente. No fundo 
do mar todos são iguais”, falou. O evento realizado 
em parceria com a Atlantis possibilitou a Waldir le-
var a logomarca comemorativa pelo aniversário de 
29 anos do Parque com o tema acessibilidade para 
as tão famosas águas de Noronha.  Vale ressaltar 
que para a realização de todas essas ações o ICMBio 
contou com o apoio de diversos parceiros da ilha, 
que contribuíram com serviços e doações tornando 
possível a execução de todas as atividades que mar-
caram a comemoração da criação do Parque Nacio-
nal Marinho de Fernando de Noronha.



POUSADA SOLAR DOS VENTOS
POUSADA ZÉ MARIA
POUSADA TOPÁZIO
POUSADA ALEFFAWI
POUSADA DO ÉLCIO 
POUSADA FORTALEZA
POUSADA NORONHA’S HOUSE
POUSADA DO MANO
POUSADA ARES DE NORONHA
POUSADA MORRO DO PICO
POUSADA DOLPHIN
VARANDA RESTAURANTE
RESTAURANTE MERGULHÃO
HAMBURGUERIA
MUNDO VERDE
AÇAÍ RAÍZES
CACIMBRA BISTRÔ
MUSEU DOS TUBARÕES
BAR DO MEIO
ATALAIA RECEPTIVO
PRIMEIRÍSSIMA
MORRO DO FAROL
HAPPY DAYS
NEURONHA
ATM ESPORTES E AVENTURA
ATLANTIS DIVERS
ÁGUAS CLARAS
MERGULHÃO II
SANTUÁRIO
ABATUR 

ANEMA
AHDFN
ACITUR
AACD
WWF - BRASIL
GOLFINHO ROTADOR
CINE CLUBE
NARCOSES PRODUÇÕES 
SCORPION FILMES
GRUPO DE CAPOEIRA MEIA 

LUA INTEIRA
QUINTANDA DO NALDO
LOJA PIRAUNA
POUSADA ÁGUAS MARINHAS
LOJA DA LÍCIA
LOJA MARLIN AZUL
LOJA JUNCO
COMERCIAL GONÇALVES
MERCADINHO SENA
PADARIA NORONHA
NORONHÁ
BREAKFEST
MERCADO POTY
ÁGUA CACIMBA PADRE
NORONHA TOUR
RESERVAS NORONHA
COLÉGIO ARQUIPÉLAGO
O PICO
CIRCO CARACAS

Gostaríamos de agradecer imensamente a todos 
nossos parceiros apoiadores. Sem vocês, nada disso 
seria possível. O Parque Nacional Marinho 
e a comunidade de Fernando de Noronha 
agradecem de coração.
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