CLIQUE E ASSINE A PETIÇÃO

Pela publicação imediata da Lista Oficial
das Espécies da Fauna Silvestre Ameaçada
de Extinção no Rio Grande do Sul

O Voo da Curicaca
Nesta edição

Lista das espécies da fauna ameaçadas no RS :: Secador de
grãos no Banhado dos Pachecos :: Decisão Judicial para
licenciamento ambiental em Banhado Grande :: Cursos EA
Pela publicação imediata da Lista das Espécies da Fauna
Ameaçada do RS
Ainda na metade do ano
passado, em julho de 2013,
foi finalizado o processo de
revisão do Livro Vermelho
da fauna ameaçada de
extinção no Rio Grande do
Sul, cuja última publicação
ainda em uso data de
2003. Coordenado pela
Fundação
Zoobotânica
(FZB), o levantamento
de informações foi um trabalho amplo e cuidadoso que teve a
contribuição de 275 pesquisadores de 40 instituições do RS e de
fora do estado, através de subsídios técnicos e informações bastante
detalhadas sobre as espécies em risco. Porém, ainda que o governo
estadual tenha assumido o compromisso de publicar a lista já no
ano passado, o trabalho final esbarra na morosidade, e gera um
sentimento de insegurança quanto a uma possível mudança na gestão
governamental para o ano que vem. A lentidão se agravou em função
do lobby de setores interessados em que fosse removido da lista o
Dourado, peixe cujos últimos indivíduos no RS são encontrados hoje
na Bacia do Rio Uruguai e no Rio Pelotas. Leia mais.
Curicaca apoia decisão judicial quanto ao
licenciamento ambiental para a APA de Banhado
Grande e REVIS Banhado dos Pachecos
O Conselho Deliberativo da APA do Banhado
Grande tomou conhecimento, no final do mês de
abril, sobre uma decisão judicial resultante de ação
civil movida pelo Ministério Público, que aferia
a necessidade de avaliação, pelos conselhos das
Unidades de Conservação, de cada licenciamento
ambiental em curso na região da APA do Banhado
Grande e no Refúgio da Vida Silvestre Banhado dos
Pachecos. O documento previa também a revisão
de licenciamentos já concedidos a empresas de
mineração, visto que não há zona de amortecimento
definida para a APA. O Curicaca entende que
a decisão dos magistrados é coerente com a
necessidade de evitar danos ambientais diretos e
indiretos às UCs, por outro lado, é extremamente
provocadora no sentido de pressionar uma ação
imediata da SEMA para que sejam elaborados
com urgência os planos de manejo das duas áreas
protegidas, que já deviam ter sido implantadas
conforme legislação vigente. Leia mais.
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Instalação de secador de grãos no
Banhado dos Pachecos é aceita pelo
Conselho
Na última reunião do Conselho Consultivo
do Refúgio da Vida Silvestre Banhado dos
Pachecos, ocorrida no dia 27 de maio, o
Instituto Curicaca manifestou-se contrário à
localização proposta para a implantação de um
secador de grãos, demanda do Assentamento
Filhos de Sepé, numa área que está a menos
de 1000 metros dos limites do Refúgio.
A questão já havia sido tratada na última
reunião e a concessão de anuência para que o
empreendimento agroindustrial seja instalado
no local originalmente previsto foi aprovada
pelo Conselho, desde que acompanhada de
uma série de condicionantes. O secador será
instalado em cima de um corredor ecológico,
desenhado pelo PROCERVO. Uma vez que o
cervo-do-pantanal é muito sensível à presença
humana, áreas com maior atividade tendem
a dificultar ainda mais o deslocamento dos
indivíduos entre as zonas fragmentadas que
habitam. Leia mais.

Continuidade dos Cursos em Educação Ambiental
pelo Projeto RS Biodiversidade
Do dia 5 ao dia 13 de maio,
o Instituto Curicaca deu
continuidade à segunda
etapa das atividades em
Educação
Ambiental
para as quais foi escolhido
como executor técnico
no âmbito do Projeto
RS
Biodiversidade,
ação iniciada em março
com as Oficinas de
Sensibilização. Nesta segunda etapa foram trabalhadas dinâmicas
de fortalecimento dos grupos de professores que agora estão mais
próximos de um trabalho em rede. Foram desenvolvidas dinâmicas
de vivência na natureza, trabalhando um aprofundamento do olhar
e das percepções sensoriais através da experiência de trilha. Os
docentes seguem trabalhando, finalizada esta etapa, na elaboração
de um projeto, à distância, para ser aplicado nas instituições em
que lecionam. O projeto busca a inserção transversal de temas como
educação ambiental, biodiversidade e sustentabilidade nos projetos
político-pedagógicos escolares. Leia mais.
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