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NAVEGAR É PRECISO

Aleixo Belov retorna de mais uma expedição
Depois de realizar, com
sucesso, expedição ao
Continente Antártico, a bordo do Veleiro Escola Fraternidade, o velejador Aleixo Belov será recebido pela
Marinha do Brasil amanhã,
dia 15 de março, às 10h,
nas instalações do Comando do 2° Distrito Naval. O
navegador, que também é
escritor e engenheiro de
obras marítimas, embarcou
em outubro do ano passado para a viagem, que teve
como principal desafio desbravar o continente gelado.
O Brasil é país-membro
do Tratado da Antártica: o
Programa Antártico Brasileiro (PROANTAR), gerenciado pela Comissão Interministerial para o Recursos
do Mar (CIRM), sob a coordenação do Comandante
da Marinha, é responsável
pelas pesquisas e expedi-

ções que são realizadas
por brasileiros na região.
Para realizar a viagem em
total segurança, Aleixo Belov cumpriu todas as normas definidas pelo PROANTAR, conforme o disposto
no Tratado da Antártica e
no seu Protocolo sobre
Proteção Ambiental.
A Antártica tem um papel essencial nos sistemas
naturais globais. O continente é o principal regulador térmico do planeta, pois
controla as circulações atmosféricas e oceânicas, influenciando o clima e as
condições de vida na terra.
Além disso, é detentor das
maiores reservas de gelo
(90%) e água doce (70%)
do planeta e de recursos
minerais e energéticos incalculáveis.
No período de março de
1980 a maio de 1981, Alei-

xo Belov navegou em solitário a bordo do “Três Marias”, um veleiro de 36 pés
por ele mesmo construído.
Levou 14 meses para visitar 17 portos e percorrer 26
mil milhas. Ao retornar, recebeu da Marinha do Brasil um diploma, por ser o
primeiro navegador brasileiro a completar, em solitário, uma viagem de circunavegação. O velejador
completou, ainda, outras
três voltas ao mundo, viagens que renderam a publicação de cinco livros.
Aleixo Belov possui a
Medalha Amigo da Marinha
e a Ordem do Mérito Naval
- Grau de Cavaleiro.

NAVEGADOR
Visitou o Continente
Antártico
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Artistas baianos mostram o melhor da MPB
Uma excelente programação para quem pretende
sair de casa e curtir boa
música nesta sexta, sábado e domingo. Vitrola Baiana. Amanda Santiago, Cláudio Fraga e Batifun mostram
o melhor do mix musical
baiano no Red River Café.
O Vitrola Baiana se destacou no Carnaval, saindo
no Furdunço. Hoje ele leva
para o espaço cultural e restaurante a modernização de
ritmos consagrados como o
frevo, o yjexá e as marchas
de carnaval, afirmando a
cultura regional através de
letras intensas e melodias
desconcertantes. OP show
acontece a partir das
18h30.
Depois é a vez de se
apresentar Amanda Santiago que faz o “Show Brasilady”. Amanda Santiago liderou a banda Timbalada por
nove anos, o que lhe rendeu
todo aprendizado necessário para liderar a percussão
e suas células rítmicas, bebendo direto da fonte de
toda musicalidade do Can-

AMANDA SANTIAGO
Cantora é uma das atrações do fim de semana
deal, berço de música percussiva e inovação.
Sendo vencedora do troféu Dodô e Osmar como
cantora revelação, Amanda
Santiago conseguiu encantar a todos com sucessos
como Bossa Nova do Sertão, Motumbá, Tim Eu Que-

ro Ser Seu Bem, Pedindo
pra Voltar e Cachaça.
Amanda se torna a voz elogiada por nomes como Marisa Monte, Shakira, Sérgio
Mendes, Ivete Sangalo e
Carlinhos Brown. Após toda
essa trajetória de sucesso
gravada em oito discos, a
artista inova em um movimento de ruptura para levantar a bandeira de sua Brasilady e agitar o cenário
musical baiano-brasileiro.
No sábado Cláudio Fraga se apresenta. O cantor
de coração mineiro e compositor de alma brasileira,

traz em si a sensibilidade
particular dos artistas. Com
mais de 100 prêmios recebidos em festivais de música pelo Brasil afora, o cantor tem conseguido progressivamente consolidar seu
trabalho no cenário musical
nacional. É tricampeão do
Festival Nacional da Canção-FENAC e bicampeão do
Festival Latino Americano da
Canção Universitária. Alguns
de seus parceiros são: Murilo Antunes(Clube da Esquina),
Henrique
Portugal(Skank), Emmerson
Nogueira e Flávio Venturini.
Domingo é a vez do Batifun. O Grupo Batifun programou mais uma edição
do Boteco do Batifun para
esse verão. Desta vez, o
palco do samba baiano será
o Red River Café, no Rio
Vermelho. No show, que
acontecerá a partir das 18h,
o Batifun vai mostrar o melhor do samba, com um repertório especial composto
de releituras da MPB, axé,
pagode, além das canções
autorais eternizadas nas
vozes dos músicos Júnior
Luiz, Marcelo Timbó e Fernando Rufino.
Fará parte do repertório,
Ziriguidum do Batifun, Hoje
É Pra Sambar, Batida do
Coração e Abana – esta última é a mais nova canção
do Grupo e conta com um
clipe disponível no Youtube.

Mangues baianos ganham um
milhão de caranguejos filhotes
Os mangues baianos
terão mais vida a partir
deste final de semana.
Nos dias 14 e 15/03 (sexta
e sábado) a Bahia Pesca,
vinculada à Secretaria da
Agricultura (Seagri),
distribuirá na Ilha dos
Frades e na comunidade
de Acupe, em Santo
Amaro da Purificação, um
milhão de megalopas
(filhotes) de caranguejos. A
Ilha dos Frades ficará com
40% do total, enquanto
que o restante será
colocado no meio
ambiente de Santo Amaro.
A ação faz parte do
Programa Integrado de
Manejo e Gerenciamento
do Caranguejo-Uçá (Puçá),
realizado pela Bahia
Pesca.
Os animais foram
criados em laboratórios da
Bahia Pesca, na Fazenda
Oruabo, onde passaram
cerca de duas semanas
em tanques com
temperatura e salinidade
da água monitorada. A boa
adaptação permitiu que os
crustáceos evoluíssem
para a fase atual, chamada
de megalopas, quando
estão prontos para serem
colocados na natureza.
“A distribuição das
megalopas será
acompanhada por um
trabalho de educação
ambiental, realizada pela

Fundação Baía Azul, com
as comunidades que vivem
no entorno dos mangues
onde deixaremos os
animais. A ação é uma
vitória para a comunidade,
que no futuro poderá colher
os frutos de um mangue
cheio de vida, e para o
meio-ambiente, já que os
mangues são verdadeiras
incubadoras de diversas
espécies importantíssimas
para o meio ambiente”,
explica o presidente da
Bahia Pesca, Cássio
Peixoto.
Passo-a-passo
O processo de
produção dos caranguejos
em cativeiro começa com
a captura de fêmeas
ovadas (“grávidas”) da
espécie. Estes animais
são colhidos
preferencialmente no
mesmo habitat em que as
megalopas serão
distribuídas no futuro. Os
animais são alimentados
com peixe e camarão até a
eclosão dos ovos. É neste
momento que “nasce”, em
forma de larva, a iguaria
tão apreciada por baianos
e turistas. As larvas então
são colocadas em tanques
onde se alimentam de
microalgas e
microcrustáceos e vão se
desenvolvendo até
atingirem o estado de
megalopas.

