Maio de 2017 - 100ª edição

FESTA DE ANIVERSÁRIO DA APA DE NORONHA ACONTECE NESSE SÁBADO
A APA – Área de Proteção Ambiental de Fernando de Noronha, completa 31 anos no próximo dia 05 de
junho, mesma data em que se comemora o Dia Mundial do Meio Ambiente.
Em comemoração, Fernando de
Noronha terá festa, nesse sábado
(03) com entrada gratuita, na Praça
do TAMAR/ICMBio.
A programação inclui oficina de
yoga para crianças, gincanas, brincadeiras, sorteio de prêmios, capoeira
mirim, distribuição de bolo e shows
musicais com Márcio Moreno, Maurício Cardim, Maracatu Nação Noronha, Banda Tamarazul e Forró da Obra.
Na festa, que começa às 15 horas, será
realizada a abertura da Semana do
Meio Ambiente, que contará com
diversas atividades de 03 a 09
de junho para os alunos da escola Arquipélago.
Durante o evento serão revelados os vencedores do
concurso fotográfico de imagens da APA, e um sorteio irá
presentear 30 moradores de
Noronha com expedição à Ilha
Rata, que acontecerá no dia 10.
Confira agora mesmo a programação completa da Festa:
15h00: Yoga com Crianças – Gincanas, Brincadeiras - Sorteio de Brindes
16h00: Show Musical com Maurício Cardim –
Gincanas e Brincadeiras

17h00: Show Musical com Maracatu Nação Noronha - Cama Elástica – Sorteio de Prêmios
18h00: Abertura Oficial - Apresentação Musical de Crianças – Distribuição de Doces
18h30: Show Musical com
Márcio Moreno – Karaokê ao
Vivo – Sorteio de Prêmios
20h00: Capoeira Mirim
20h30: Premiação do Concurso Fotográfico – Parabéns
para a APA
20h40: Show Musical Banda Tamarazul – Sorteio de Prêmios
21h20: Show Musical Forró da Obra
22h00: Encerramento
Serviço:
O que: Festa de Aniversário da APA
Quando: 03 de junho
Horário: Das 15 às 22 horas
Local: Praça do TAMAR/ICMBio
Entrada gratuita
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JORNAL ECOAR COMPLETA 100 EDIÇÕES
Veiculado desde 2011 em Fernando de Noronha, o Jornal ECOAR chega a 100ª edição.
Ao longo do tempo o informativo já teve diversas mudanças no estilo e apresentação, devido ao compromisso em atender a necessidade de seus leitores.
Na primeira edição, em novembro de 2011, o jornal já
falava de mutirão de limpeza nas praias Abreu, Sueste,
Leão, Caieira, Porto, Cachorro, Meio, Conceição e Cacimba do Padre, com destaque para
a participação de mais
de 90 pessoas entre
comunidade e turistas,
que arrecadaram mais
de 200 quilos de lixo
somente no mês de setembro do mesmo ano.
Na 10ª edição o Ecoar
contou com sensibilidade a história do então
menino, o morador Pedro Portanova Fonseca,
que fez uma casa na árEdição nº 10 do Jornal vore em uma gameleira
(árvore nativa de Noronha) ao lado de sua residência.
No ano de 2012 o jornal utilizou humor, na edição de
maio, para promover ações de combate à dengue na
ilha, e na edição seguinte foi fonte de informação e divulgação de diversas ações contra a pedofilia.
Com a coluna “A cara da ilha”, contou uma pouco da

Jornal ECOAR sendo editado

história da comunidade através de relatos sobre a vida
de alguns personagens do arquipélago, como Dona Pituca, já falecida, mas sempre lembrada pelos moradores
mais antigos.
Em junho de 2016 registrou a passagem da tocha olímpica por Noronha e informou sobre a chegada do novo
gestor Felipe Mendonça, e o início do NGI - Núcleo de Gestão Integrada do Parque Nacional
Marinho e Área de Proteção Ambiental.
Em março de 2017 o
destaque foi a entrevista com o presidente do
ICMBio, Ricardo Soavinski durante visita técnica ao NGI Noronha.
Já em novembro de
2016, o jornal ganha seu
novo layout integrando
a nova identidade visual do ICMBio Noronha,
ECOAR 97ª edição
que tem como conceito principal a aproximação com a comunidade, representada pela proximidade dos círculos da marca ICMBio, mostrando o que
há em cada molécula que existe no universo da entidade.
Agenda cultural, horário da maré, regras dos atrativos, poemas e cordéis também fizeram parte desses
quase 6 anos de história do jornal, que sempre teve
como principal objetivo ser um canal aberto de comunicação entre o ICMBio e a comunidade noronhense.
Estes são exemplos de como o ECOAR, pautado sempre pela atualidade e os assuntos pertinentes ao dia a
dia da população, ajuda a contar e entender a história
do arquipélago de Fernando de Noronha.
Mudanças na editoração do jornal no passar do tempo

CONCURSO FOTOGRÁFICO PROMOVE O
ANIVERSÁRIO DA APA DE NORONHA
O ICMBio Noronha iniciou na última sexta (19) um concurso
fotográfico de imagens da APA – Área de Proteção Ambiental
nas redes sociais do Parque Nacional Marinho.
A iniciativa visa comemorar o aniversário da APA, que completará 31 anos em 05 de junho. As melhores fotografias, em
cada categoria, serão premiadas durante a festa de aniversário
da APA, que acontecerá no dia 03 de junho, a partir das 15 horas, na Praça do TAMAR/ICMBio.
O concurso é dividido em 3 categorias: Fotógrafos Profissio-

nais, Fotógrafos Amadores Maiores de 18 anos e Fotógrafos
Amadores Menores de 18 anos.
Para participar, os interessados devem publicar fotos nas
redes sociais, Facebook e Instagram, usando #nossaapa. As
imagens podem ser de paisagens, flora, fauna e comunidade,
desde que registradas em local da APA de Noronha.
Serão aceitas fotografias publicadas até às 12 horas do dia 03
de junho de 2017.
Participe também e siga-nos:
Instagram: @parnamarnoronha - Facebook: parnanoronha
Mais informações: ascomparnamarfn@gmail.com

SÉRIE ESPÉCIES AMEAÇADAS

Ginglymostoma cirratum
a

O tubarão-lixa, ou Lambaru, ocorre nas águas tropicais dos oceanos Atlântico e Pacíﬁco Leste, com ocorrência para toda costa brasileira. Dentre as 20
espécies de tubarões que ocorrem em Fernando de Noronha, o tubarão-lixa
está entre os três mais comuns, juntamente com o tubarão-limão e o tubarão-de-recife (ou perezi). É um animal de hábitos noturnos, e vive principalmente em ambientes recifais (coralíneos e rochosos) de 1 a 130 metros de
profundidade, e geralmente passa o dia entocado descansando em cavernas
e fendas. Esta espécie é bastante avistada em atividades de mergulho autônomo em Fernando de Noronha, considerada uma das áreas mais importantes de nascimento e crescimento de jovens tubarões no Atlântico oeste. Eles
se reproduzem a cada dois anos, com a primeira vez entre 10 e 20 anos de
idade (depende do sexo), com um pouco mais de 2 metros de comprimento.
A gestação dura de cinco a seis meses, com até 30 ovos que irão eclodir
ainda dentro do útero da fêmea, com os ﬁlhotes nascendo com até 30 cm
de comprimento. Estaespécie pode chegar até 3,5 metros de comprimento,
e embora tubarões sejam conhecidos como grandes predadores, quando
jovens e pequenos também servem de alimento para tubarões maiores, outros peixes carnívoros, mamíferos marinhos e até aves. Sua dieta é baseada
principalmente de moluscos (cefalópodes, gastrópodes e bivalves), pepinos
do mar, crustáceos, e pequenos peixes. Eles são “ﬁéis” às suas áreas de ali-

mentação e descanso, com um mesmo animal avistado frequentemente na
mesma fenda, por exemplo. Esse comportamento possibilita a extinção dele
em alguns locais, já que não migram tanto quanto outros tubarões. Pouco
se sabe sobre o tamanho de sua população, com alguns estudos indicando uma população de cerca de 350 indivíduos em Atol das Rocas, e uma redução populacional de pelo menos 30% na costa brasileira, não sendo mais
encontrado no Estado de São Paulo e é até considerado extinto no Município do Rio de Janeiro. Suas principais ameaças são a pesca acidental em
pescarias costeiras (redes e espinhéis), caça submarina, captura para exibição em aquários, e indiretamente, a ocupação e degradação dos ambientes
costeiros. É um alvo fácil da caça submarina por seus hábitos sedentários e
comportamento dócil, e muito visado por ser um animal grande. Apesar da
sua proteção legal no Brasil desde 2004, a degradação dos locais onde vive
e a pressão pesqueira (artesanal e caça submarina) ameaçam as suas subpopulações regionais. Áreas Marinhas Protegidas, com seus planos de manejo,
e legislações que regulem a pesca e a captura (acidental, caça submarina e
uso ornamental em aquários) são as melhores ferramentas apontadas para
recuperação e proteção de sua população. Portanto, no Brasil esta espécie
é categorizada como Vulnerável (VU), e no mundo, devido a falta de dados
sobre as subpopulações do Pacíﬁco leste e Atlântico leste, ela é classiﬁcada
como Dados Deﬁcientes (DD).

Matérias/Redação: Vanessa Menezes
Diagramação, Arte/Design: Vinícius de Souza
Fotos: Vinícius de Souza e internet

