
Curicaca mobiliza população para implantar Parque de Itapeva
O Instituto Curicaca tem mobilizado a sociedade civil para a 
implantação do Parque de Itapeva, em Torres, litoral norte 
gaúcho. Para proteção da Unidade de Conservação, efetiva 
implantação do Parque e mais respeito com a comunidade, 
está sendo organizado um abaixo-assinado, online e escrito, 
que já possui mais de 1500 assinaturas. Itapeva é o último 
remanescente de todo o conjunto de ambientes da formação 
da planície costeira do estado e vem sendo alvo de 
especuladores imobiliários que visam a flexibilização da UC. 
No último dia 8, aconteceu 
audiência pública em Porto 

Alegre para debater a questão, na ocasião, itens do abaixo-  
assinado lançado pelo Curicaca, em 29 de agosto, foram 
debatidos e acolhidos com consenso. Para acessar o 
documento entre no site do Curicaca: www.curicaca.org.br.

Preservação do patrimônio cultural da Mata Atlântica é 
discutida
O Curicaca propôs ao Instituto de Patrimônio Histórico e 
Artístico do Estado (IPHAE), em agosto, a implementação de um projeto piloto para salvaguarda 
do patrimônio imaterial da Reserva da Biosfera da Mata Atlântica (RBMA).  A proposta traz um 
diferencial, pois o IPHAE trabalha tradicionalmente com a conservação do patrimônio material, a 
experiência com a salvaguarda cultural, no sentido de práticas e saberes das comunidades, ainda 
não foi implementada pelo Governo Estadual. Desde 1992, a RBMA foi tombada pelo IPHAE 
como patrimônio. A idéia da parceria ampliou-se em setembro para o Instituto do Patrimônio 
Histórico e Artístico Nacional (IPHAN), com ampla experiência no tema, e deverá acontecer por 
meio de um projeto conjunto. O Curicaca aportará seu conhecimento sobre a interdependência 
entre natureza e cultura nos bens culturais intangíveis da região do litoral norte gaúcho, onde a 
ONG possui mais de 10 anos de experiência.

Ilustração é ferramenta na luta contra equívocos do novo código florestal
A fim de levar uma narrativa diferente ao debate e à 
crítica do novo código florestal brasileiro, o Instituto 
Curicaca lançou no último dia 12 de setembro, o blog 
“Ilustradores e o Código Florestal brasileiro”. Um modo 
diferente de alertar a sociedade para um tema cheio de 
conflitos e tão importante para a sustentabilidade. A 
proposta foi iniciada com um convite a artistas para 
criarem imagens que possam ajudar a entendermos mais 
o que implica as mudanças nesta Lei no meio ambiente, 
na economia e na sociedade. A ilustração é um discurso 
visual que possibilita uma narrativa direta e lúdica de 
diversos conteúdos. A idéia do blog surgiu de uma 
parceria entre a Pinacoteca do Instituto de Artes da 
Universidade Federal do Rio Grande do Sul e o Curicaca. A ONG está apoiando a exposição 
“Ilustração: Arte de Narrar” realizada pela Pinacoteca que vai ser inaugurada no próximo dia 21. 
Visite o blog no endereço http://curicacacodigoflorestal.blogspot.com/ .

Curicaca reafirma apoio à criação de áreas protegidas em Porto Alegre
O Instituto Curicaca, em reunião no Conselho Estadual da Reserva da Biosfera da Mata Atlântica, 
reafirmou seu apoio à criação de um mosaico de áreas protegidas na região do morro São Pedro 
na capital gaúcha. Desde 2003, há divergências sobre a demarcação de uma Unidade de 
Conservação na área, que também é cogitada para reserva indígena Considera-se que a criação 
de uma UC de Proteção Integral abrangendo toda a área, conforme inicialmente proposto, limita a 
relação entre aspectos naturais e culturais na região. A necessidade de criação de Unidade de 
Conservação no morro São Pedro surgiu a partir de uma medida compensatória de licença 
ambiental expedida pela Fundação Estadual de Proteção Ambiental (Fepam), para a execução do 
Programa Integrado Socioambiental (Pisa). Apesar da necessidade de mais diálogo entre as 
demandas sociais e ambientais que envolvem a região, já está correndo um processo em 
tramitação junto à Secretaria Municipal de Meio Ambiente de Porto Alegre (SMAM) que dá a cerca 
de mil hectares da área a categoria de UC Refúgio da Vida Silvestre. 

Curicaca participa de exposição itinerante da SOS Mata Atlântica
Nos dias 24 e 25 de setembro, o Instituto Curicaca vai participar da atividade “A Mata Atlântica é 
aqui – exposição itinerante do cidadão atuante”, realizada pela ONG SOS Mata Atlântica. O 
Instituto foi convidado para participar do projeto que consiste em um caminhão com jogos, 
dinâmicas, palestras, vídeos e outras atividades de educação ambiental volta para escolas e 
público em geral. Desde a criação da exposição em 2009, mais de 80 cidades brasileiras 
receberam o caminhão. O veiculo estará no Parcão, em Porto Alegre, entre os dias 21 e 25 de 
setembro, com horário de funcionamento no primeiro dia das 11h às 16h e das 10h às 16h nos 
demais dias. No sábado, 24, o Curicaca vai realizar atividades voltadas à temática da água, das 
13h às 16h. No dia 25, das 11h às 14h, o Instituto trabalhará com o tema das áreas de 
preservação permanente.  
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21 – Exposição “Ilustração: Arte de 
Narrar” (Pinacoteca – UFRGS)

21 a 25  – “A Mata Atlântica é Aqui” em 
Porto Alegre (Parcão)
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