
Educação ambiental 
pela conservação do 
sapinho-admirável

Em março o Curicaca 
realizou uma oficina de 
sensibilização em educa-
ção ambiental com os 
professores municipais de 
Arvorezinha. Participaram 
cerca de 30 educadores e 
assessores pedagógicos 
que atuam com os estudan-
tes moradores da região do 
Perau do Janeiro, onde o 
sapinho-admirável-de-
barriga-vermelha habita. O 
encontro ocorreu em 
parceria com a Secretaria 
Municipal de Educação e 
fez parte da Jornada 
Pedagógica.

Solturas de animais silvestres pelo Ibama/RS 
parecem estar cercadas de descuidos fatais 

O Instituto Curicaca vem denunciando já há algum 
tempo irregularidades na soltura de animais 
silvestres praticadas pelo Ibama do Rio Grande do 
Sul. A situação levou à abertura de averiguação pelo 
Ministério Público Federal de Caxias do Sul, devido à 
soltura de micos-pregos em Canela e que foram a 
óbito em sua maioria, alguns deles atropelados, 
conforme demonstrou estudo de monitoramento 
parcial feito por uma universidade. Recentemente, 
outra investigação foi iniciada no Ministério Público 
Federal de Porto Alegre, decorrente da soltura de 
animais retirados do Centro de Triagem de Animais 
Silvestres - CETAS - do Zoológico de Sapucaia que, 
dois dias depois, foram recapturados com fome e a 
beira da morte junto à Rota do Sol, tendo sido 
devolvidos ao Zoo. Estes que estavam morrendo 
tinham anilhas do Ibama (RS), que admitiu a soltura e 
alegou que os animais não deveriam ter sido 
recolhidos, mas deixados para que se adaptassem.

Parque de Itapeva é case de sucesso em regularização fundiária

A área sob domínio público do Parque Estadual de Itapeva, 
no Rio Grande do Sul, que permanecia em condições 
praticamente estagnadas desde a sua criação em 2002, 
aumentou quatro vezes. Além disso, está prevista a compra 
de mais 42 hectares para o próximo mês. O gestor do 
parque e biólogo Paulo Grubler acredita que o Parque pode 
chegar a quase totalidade de regularização até o final de 
2018. Um plano estratégico de regularização fundiária feito 
em 2015 com a ajuda do Instituto Curicaca foi um dos 
fatores decisivos para mudar essa realidade. Com uma 
equipe dedicada e qualificada, o plano foi colocado em 
prática e deu certo.

Extinção da FZB é suspensa 

A Justiça Estadual suspendeu a extinção da Fundação 
Zoobotânica do Rio Grande do Sul, contrariando os 
planos do governador José Ivo Sartori. O juiz Eugênio 
Couto Terra determinou que o processo não pode ser 
realizado sem um plano de ação detalhado. As mudanças 
que a Secretaria do Ambiente e Desenvolvimento 
Sustentável ( ) vem fazendo na FZB, como a 
demissão e remoção de técnicos, mudanças nas 
curadorias, fragilização das pesquisas, foram vedadas. 
Apesar disso, a decisão judicial apenas impede que o 
fechamento da FZB seja efetivado neste momento, mas 
não reverte as ações políticas já realizadas.
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Nós participamos do Grupo de Apoio Técnico 
(GAT) do Plano de Ação Nacional para Conservação 
da Herpetofauna do Sul (PAN Sul) desde 2011. 
Então, os técnicos do Instituto avaliaram o 
andamento das ações que a ONG articula e realiza 
no âmbito do plano. Isso em preparação para uma 
participação qualificada na oficina anual de 
monitoramento nacional do desenvolvimento das 
iniciativas, quando são feitos ajustes de processo, 
que agora estão no segundo ciclo. A monitoria 
ocorrerá na ACADEBio, em São Paulo, entre os dias 
22 e 25 de maio. Os articuladores de ações do 
Curicaca avaliaram que uma parte das ações 
prevista foi realizada com sucesso, enquanto outras 
ficaram limitadas pela fragilidade na atual política 
ambiental do Rio Grande do Sul.

Curicaca se prepara para a oficina do PAN
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