PROJETO MERGULHE NA SUSTENTABILIDADE MARINHA
O Projeto:
O Projeto MERGULHE NA SUSTENTABILIDADE MARINHA, tem como objetivo
principal Contribuir para a Preservação Marinha e o Turismo Sustentável através
de Programas de Educação Ambiental em escolas, eventos, atrativos naturais e
comunidades praianas com o intuito de Incentivo e Conscientização pela
Proteção da Biodiversidade Marinha.
Forma de Execução para a Educação Ambiental :
O Programa será aplicado através de palestras, orientações, ilustrações, eventos
artísticos, cursos, vídeos documentário educativos e interativos.
O projeto tem 4 Vertentes de Ações para a Educação e Preservação Ambiental:
1° Palestras ministradas por (biólogos, técnicos, personalidades).
2° Curso de Mergulho Pedagógico para professores da rede de ensino regular e
também de natação, aplicando o princípio “Conhecer para Educar” para que
ensinem seus alunos a proteger e a zelar o ambiente marinho. O Professor
também receberá um certificado de participação numa Palestra Pedagógica
ministrada por um turismólogo e/ou professor de turismo, onde será
abordado questões ambientais e o turismo Sustentável.
3° Vídeos-Documentário dos Trabalhos de Preservação e Pesquisa da Vida
Marinha que são feitos principalmente no Brasil por Institutos e ONGs
brasileiras com o intuito de divulga-los em escolas, eventos, na mídia,
inclusive televisiva para que cada vez mais pessoas se sensibilizem e se
engajem para ajudar nesses trabalhos.

4° Apresentações Artísticas com as Artes Cênicas e Contação de Histórias
Educacionais de forma lúdica, divertida e interativa.
Argumentação:
Não é de hoje, todos sabemos que o Planeta está sofrendo com a destruição da
camada de ozônio, com a poluição, com o lixo, com o consumo desenfreado
gerando o fim de vários recursos naturais, com a devastação das florestas,
desequilíbrio de ecossistemas, extinção de animais, mudanças climáticas etc. E
nos Oceanos o problema está na poluição através do esgoto e óleos dos navios,
bem como as ancoras desses navios e barcos que destroem os recifes de coral,
na caça e pesca desenfreada, na pratica de finning pelos Asiáticos, e muito lixo.
Em contra-partida todos nós temos consciência de que a Sustentabilidade do
Planeta está vinculada á economia de energia, de bens de consumo, da
preservação dos recursos naturais enfim, um conjunto de Ações que são
necessários pra que se diminua os impactos negativos ambientais que
imputamos ao planeta em nome do progresso. Nesse contexto de
insustentabilidade, nós percebemos que infelizmente existe mais um agravante
para essa situação de degradação do planeta, estamos falando do “TURISTA
NÃO CONSCIENTE”:
Com a divulgação através da mídia dos Lugares conhecidos como Paraísos
Naturais, hoje em dia esses Espaços tem sido muito mais frequentados pelo
Turista gerando infelizmente um Impacto muito negativo para a Natureza,
justamente pela falta de informação e educação, eles acabam poluindo e
destruindo. É claro que em vários Locais como esses, já existem formas de
Educação Ambiental com monitoramento, guiamento, placas de orientação etc.
Porém esses Recursos Educativos não estão disponíveis na maioria dos Lugares
e nem para a maioria das pessoas. Dessa forma, acreditamos que nosso Projeto
ajudará a diminuir esse impacto negativo na natureza através da divulgação dos
trabalhos feitos pela preservação marinha fazendo com que mais pessoas
estejam
envolvidas e preparadas para contribuir na Questão da
Sustentabilidade desses Ambientes Naturais, podendo inclusive fazer uso desse
aprendizado em vários outros contextos de sustentabilidade.

Seguimento e Público Abrangente:
O Projeto está no seguimento de Educação Ambiental com um Programa
Educativo voltado para escolas, público visitante e moradores de comunidades
locais próximas de Atrativos Naturais Praianos.
Apresentação e lançamento do Projeto:
Apresentamos o Projeto M.S.M. no maior Evento Anual de mergulho da
América Latina, o PADI DIVE FESTIVAL 2014 que aconteceu entre os dias 11 e 13
de abril de 2014 no Anhembi/SP. Tivemos a presença de palestrantes de várias
Ong’s, Institutos e Grupos Brasileiros que trabalham pela Preservação Marinha,
Tivemos Apresentação das Artes Cênicas com a peça de Teatro e Narração de
História Educacional pela Sustentabilidade da Biodiversidade Marinha (O
MERGULHO DO TURISTA / TININHA A TARTARUGA MARINHA) e a presença de
crianças de Entidade Sociais e estudantes participantes de Projetos de Ciências
de escolas públicas e privadas.
Na ocasião Escolhemos A ONG Projeto Guajiru (Tartarugas Urbanas) de João
Pessoa/PB para ser a 1° a ser documentada pelo Projeto MSM. Rita
Mascarenhas do Projeto Guajiru faz um belíssimo trabalho pela preservação
das tartarugas marinhas no litoral alagoano com o monitoramento dos ninhos
nas praias, tratamento das tartarugas doentes e atividades educacional para o
público local e visitantes na região.
Autora do Projeto:
Glaucia Oliveira – Coordenadora de Eventos - Agente de Viagens na Empresa
CGV Turismo - Técnica em Guia de Turismo – Mergulhadora e Ambientalista
pela preservação da biodiversidade marinha e o turismo sustentável.
Tutor: Carlos Alberto Bodo

BUSCAMOS PATROCÍNIOS :
Recurso Humanos/Logística/Equipamentos/Locação para o Projeto:
Sede
Biólogo(a) Marinho
Técnico áudio e vídeo, equipamentos, locação, hospedagem (p/visitas “in loco”)
Monitor Ambiental (atrativos naturais)
Instrutor de Mergulho/Dive Master
Guia de Turismo (Glaucia Oliveira)
Voluntários/colaborares

Link de páginas relacionadas:
https://www.facebook.com/pages/Projeto-MSM/381314285336951?fref=ts
https://www.e-agencias.com.br/cgvturismo
https://www.facebook.com/cgvturismo/
https://www.facebook.com/DGCDiverGirlsClub?fref=ts
http://globotv.globo.com/rede-paraiba/bom-dia-paraiba/v/tartaruga-marinha-e-encontrada-encalhada-no-litoralnorte-de-joao-pessoa/2966820/

A AUTORA:
“Foi em 2008, numa viagem com amigos à Ilha Grande no Rio de Janeiro que tudo
começou...
Fiz meu primeiro Mergulho Autônomo (c/equipamento de mergulho) e a partir daí, minha
vida tomou outro Rumo no âmbito pessoal e profissional.
É possível uma simples viagem com amigos fazer uma mudança tão grande assim na vida de
alguém? Sim. Aconteceu comigo! Se antes já adorava assistir documentários sobre a
Natureza Marinha, agora, eu estava simplesmente apaixonada por esse mundo que eu
presenciei ao vivo e cores através do mergulho recreativo. E a partir daí nunca mais deixei
de visita-lo !!! Muito rápido, fiz muitas amizades com mergulhadores, com pessoas muito
experientes e envolvidas com o Mundo Subaquático, fiz assinaturas de revistas
especializada, e me envolvi de forma significativa com tudo que se relaciona ao meio
ambiente marinho, e foi justamente nessa imersão de conhecimento que infelizmente
descobri também o quanto existe de problemas que ameaçam os Oceanos e a Vida
Marinha! E foi então que idealizei e criei o Projeto Mergulhe na Sustentabilidade Marinha.

Como Agente de Viagens, guia de turismo, mergulhadora, motociclista que sou, tenho
plena consciência do impacto ambiental que produzo cada vez que faço uma imersão para
o mergulho, quando direta ou indiretamente envio um turista para visitar um atrativo
natural, ou mesmo quando piloto minha moto. Por ser verdadeiramente apaixonada pela
natureza eu percebi que tinha que fazer algo pra minimizar todo esse impacto negativo que
causamos ao planeta, então me tornei Ativista me comprometendo através desse Projeto,
a Ajudar a Proteger e a Zelar o Meio Ambiente Marinho! É um trabalho de formiguinha,
mas veja, somos milhões como as formiguinhas, então é possível!"
Glaucia Oliveira
Coord. de Eventos
+ 55 11 2233-6528 – 11 9.7335-2747
glaucia.oliveira@cgvturismo.com.br

