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CERVO-DO-PANTANAL É FOTOGRAFADO NA ÁREA DOS CORREDORES
ECOLÓGICOS

REDE DE ONGS DA MATA ATLÂNTICA
DEFINE INDICAÇÕES AO CERBMA

Junho foi um mês
movimentado
para
o
Programa de Conservação
do
Cervo-do-pantanal
no Rio Grande do Sul
(PROCERVO). Através de
armadilhas
fotográficas,
foi feito o primeiro registro
fotográfico da espécie na
área do Banhado Grande.
A informação confirma
que as estratégias de conservação devem envolver os remanescentes
de banhados e os corredores ecológicos da bacia do rio Gravataí, como
indicavam estudos preliminares do Programa. Além disso, ocorreu a
reunião semestral entre as várias instituições que participam do trabalho
para avaliar a situação de implementação das ações previstas no Plano de
Conservação da espécie, finalizado em 2012. O PROCERVO continua em
busca de apoio para intensificar as pesquisas e garantir a conservação da
última população desse cervídeo no Rio Grande do Sul. Leia mais.

Em junho, a Rede de ONGs da Mata
Atlântica do Rio Grande do Sul (RMARS), vinculada à rede nacional, se reuniu
em Três Coroas para definir quais serão
os representantes da sociedade civil no
próximo mandato do Comitê Estadual da
Reserva da Biosfera da Mata Atlântica.
Instituto Curicaca, Projeto Miraserra e
Astepan foram as entidades indicadas.
As duas primeiras já faziam parte do
Comitê no mandato 2010-2013, já a
Astepan entrou no lugar da Ação Nascente
Maquiné (ANAMA). Também foi definida a
reestruturação da rede estadual, que passou
a ter uma coordenação tripartite, formada
pelo Curicaca, Miraserra e Onda Verde. O
próximo encontro da Rede acontece em
agosto, em Porto Alegre, quando o Curicaca
será anfitrião. Leia mais.

FALTA DE GESTOR INTENSIFICA FRAGILIDADES NA RESERVA
BIOLÓGICA SERRA GERAL
As fragilidades
da
Reserva
B i o l ó g i c a
Estadual
Serra
Geral, agravadas
pela falta de um
gestor da área,
foi o principal
debate da reunião
do conselho da
Reserva, que aconteceu no dia 27 de junho, na sede da Unidade
de Conservação em Maquiné (RS). No ano passado, a situação
já havia sido denunciada pelo conselho e, inclusive, levada
ao Ministério Público pelo Instituto Curicaca, mas não houve
uma solução ao problema. A chefe da Divisão de Unidades de
Conservação da Secretaria Estadual de Meio Ambiente, Márcia
Corrêa, alegou que o setor não tem técnicos disponíveis para
deslocar para a área no momento. Já foi solicitada a realização
de concurso público, mas ainda não há garantias de que ele
aconteça. Será marcada uma reunião entre membros do conselho
e do Departamento de Florestas e Áreas Protegidas para que
sejam encontradas soluções para a situação. Leia mais.

CONSELHOS DA APA DA ROTA DO SOL E DA ESEC
DE ARATINGA DEBATEM PLANO DE MANEJO E
MINERAÇÃO
Os conselhos da Área de Proteção Ambiental da
Rota do Sol e da Estação Ecológica de Aratinga se
reuniram no dia 2 de julho, em São Francisco de Paula.
Os conselheiros debateram as diretrizes do Plano
de Manejo da APA para a definição do Planejamento
Operacional Anual (POA) de 2014 e das questões que
devem fazer parte da revisão do Plano, que acontece
também no próximo ano.
Outro assunto importante foi a mineração na área da
APA, demanda da prefeitura de Itati para a realização
de pequenas obras, mas que é proibida pelo Plano
de Manejo. A gestora, Milene Prestes, solicitou um
parecer à Divisão de Unidades de Conservação (DUC)
e à Assessoria Jurídica da Secretaria Estadual de Meio
Ambiente (SEMA). O coordenador técnico do Instituto
Curicaca, Alexandre Krob, avalia que a decisão deveria
ser estratégica antes de se optar por processos formais,
que podem ampliar os conflitos. A APA é uma Unidade
de Conservação de uso sustentável, isto é, que busca
compatibilizar a conservação da natureza com o uso
dos recursos e com a presença humana. Leia mais.
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