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Tuco-tucos em risco :: Rota do Sol sem licença de operação
APA do Banhado Grande :: 10 anos do Parque de Itapeva
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Tuco-tucos correm risco devido à perda de habitat
Os tuco-tucos são pequenos roedores que vivem nas dunas. Com a
construção de condomínios, calçadões e pavimentação nesses locais,
que deveriam funcionar como Áreas de Preservação Permanente (APP),
as duas espécies do animal que vivem no Litoral Norte do Rio Grande
do Sul correm sérios riscos. A redução de seu habitat causa duas graves
situações: a falta de alimento e o conflito com os gramados de condomínios,
onde acabam sendo hostilizados pelos moradores por criarem buracos
na grama. A solução para a situação seria um melhor planejamento de
ocupação do território, mas é urgente também a conscientização dos
moradores e veranistas sobre a condição de ameaça de extinção da
espécie. Eles estariam com mais risco de desaparecimento que a corujaburaqueira e merecem o mesmo cuidado. Saiba mais.
Falta de licença de operação da Rota do Sol traz ameaças à fauna
A Rota do Sol, estrada que cruza três importantes Unidades de Conservação –
Reserva Biológica Mata Paludosa, Área de Proteção Ambiental do Banhado
Grande e Estação Ecológica de Aratinga – tem funcionado sem licença de
operação, sem planos de segurança e sem suficientes mecanismos para
evitar o atropelamento da fauna. A situação tem sido debatida em reuniões
entre o Departamento Autônomo de Estradas de Rodagem (DAER), o
IBAMA e o Ministério Público Estadual, que devem propor uma solução
definitiva para a questão. Enquanto isso, o Instituto Curicaca acredita que
devem ser tomadas medidas emergenciais, visto que a temporada de
veraneio aumenta a circulação de carros na região, aumentando também a
ameaça aos animais. Saiba mais.
Reunião do Conselho da APA do Banhado Grande define temas prioritários
No final de novembro aconteceu a última reunião do ano do Conselho da Área de Proteção Ambiental do Banhado
Grande, localizada na região metropolitana de Porto Alegre. Foram definidos quatro temas prioritários para a
gestão da área protegida, a partir dos quais se constituíram Grupos de Trabalho para a proposição de soluções. A
pressão para a realização do plano de manejo, a qualificação dos conselheiros, a articulação com prefeituras da
área de abrangência da APA e a restrição a acampamento no território são os tópicos definidos, que devem ser
apresentados pelos GTs na próxima reunião, marcada para março de 2013. Saiba mais.
Parque Estadual de Itapeva completa 10 anos
O Parque Estadual de Itapeva comemorou dez anos de existência no dia 12 de dezembro. O Instituto Curicaca
sempre esteve bastante presente na Unidade de Conservação, desde que foi um dos incentivadores da sua
criação. Diversos projetos da ONG foram ou são desenvolvidos na região. Além disso, a instituição participa da
gestão do Parque através do Conselho Consultivo. Atualmente, a UC é uma das mais consolidadas do estado e
serve como exemplo de bom funcionamento de uma área protegida. Era esperado que o Estado comemorasse
esse aniversário. Na falta, emprestamos o bolo, as velinhas e a nossa alegria. Parabéns ao Parque e a todos que
trabalham para que ele cumpra sua função de conservação do meio ambiente. Saiba mais.

Agenda
28/12 Assembleia NEMA :: 08/01 Reunião do Comitê Estadual da Reserva da Biosfera da Mata Atlântica
Caso não tenha interesse em receber este boletim, envie um e-mail para comunicacao@curicaca.org.br com o assunto Remover.

Instituto Curicaca :: (51) 3332 0489 :: www.curicaca.org.br :: curicaca@curicaca.org.br

