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Seminários
Seminário de Pesquisa do Parque
Estadual de Itapeva

Seminário Construindo soluções em
Unidades de Conservação - Lagoa do Peixe

O Instituto Curicaca e o Parque Estadual de
Itapeva realizaram, no dia 8 de novembro,
um evento que buscou difundir o
conhecimento produzido pelos
pesquisadores e estudantes que atuam na
Unidade de Conservação, bem como dialogar
com o público sobre as descobertas e os
resultados dos estudos. Confira

A importância nacional e internacional da Lagoa
do Peixe exige amplos debates sobre seus
desafios. Discutimos, no dia 13 de novembro,
soluções para a implantação do Parque que são
propositivas no desenvolvimento de atividades
econômicas sustentáveis e que demonstram que
uma mudança de categoria não é o caminho.
Saiba mais

Pesquisadores propõem inovação para PAN a ser
implementado nas Lagoas Costeiras do Sul
O Instituto Curicaca reuniu-se ao ICMBio e a outras instituições de
conservação da biodiversidade e atuação socioambiental para
elaborar o Plano de Ação Nacional (PAN) Lagoas Costeiras do Sul,
que irá atuar na costa do Rio Grande do Sul e de Santa Catarina. As
ações se diferenciam das demais pela forma mais abrangente de
atuar pela conservação da biodiversidade. O Curicaca fará parte do
Grupo de Apoio Técnico. Leia mais
Manifestação tenta reverter a extinção
das fundações no TCE
Em frente ao Tribunal de Contas do Estado,
tivemos mais um momento de luta contra a
extinção das fundações públicas do RS.
Queríamos sensibilizar os conselheiros para os
impactos das extinções sobre a qualidade da
gestão pública, com perda de serviços
insubstituíveis e essenciais. Porém, foi mais um
momento de frustração em que a sociedade
preocupada foi derrotada pela covardia que
dominou o placar de votação. Leia mais

Conheca a nossa história de
Integração com as Universidades
Essa temática tem sido recorrente em
discussões científicas, como na palestra
de abertura da XIII Jornada de Iniciação
Científica Meio Ambiente, organizada
pela FZB e FEPAM. No evento,
Alexandre Krob recompôs o histórico da
ONG, destacando os momentos-chave
em que a associação entre universidades
e técnicos fundamentou estratégias para
as ações de conservação. Além disso, um
trabalho semelhante foi apresentado no
XVIII Salão de Extensão da UFRGS por
nossas bolsistas. Confira

Curicaca e Parque de Itapeva vão ao VIII
SAPIS apresentar o Plano de Uso Público
O Instituto Curicaca e o Parque Estadual de Itapeva
apresentaram o planejamento colaborativo do
Plano de Uso Plúblico (PUP) no VIII SAPIS Seminário Brasileiro de Áreas Protegidas e
Inclusão Social - e no III Encontro
Latinoamericano de Áreas Protegidas e Inclusão
Social. O evento destaca-se por agregar
conservação e uso sustentável da biodiversidade.
Provoca o debate e as trocas em estratégias
socioambientais de conservação e também nas
mais protetivas. Saiba mais
Entrevista: Patricia Bohrer fala sobre
Arteterapia e Educação Ambiental

A Coordenadora de Educação
Ambiental e Cultura do Instituto
Curicaca, Patrícia Bohrer, apresentou a
atuação da ONG no VI Congresso
Latinoamericano de Arteterapia.
Formada em arteterapia pelo Infapa –
Instituto da Família de Porto Alegre -,
participou da mesa temática
Arteterapia e Meio Ambiente com o
trabalho “Elos entre arte e natureza: Um estudo das
contribuições da Arteterapia na formação de Educadores
Ambientais do Instituto Curicaca”. Conheça o trabalho de
Patrícia e suas contribuições no trabalho de EA.
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