
Lançado Jornal do Curicaca em parceria com Incra
No final do último mês, foi lançada a quinta edição do Jornal O 
Corredor Ecológico. O informativo traz reportagens, entrevistas e 
informações sobre as atividades de educação ambiental e 
fortalecimento do Refúgio da Vida Silvestre Banhado dos Pachecos, 
localizado em Viamão, região metropolitana de Porto Alegre. O 
projeto, que está sendo realizado pelo Instituto Curicaca em 
parceria com o Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária 
(Incra), trabalha com crianças do 1º ao 9º ano do ensino 
fundamental em uma escola localizada dentro do assentamento 
Filhos de Sepé. A região é circundada pelo Refúgio e faz parte da 
Área de Proteção Ambiental 
Banhado Grande. Para ler o jornal 
acesse o site do Curicaca 
www.curicaca.org.br.

Mosaicos de Unidades de Conservação toma forma no 
litoral e serra gaúcha
O Instituto Curicaca, desde o início do ano passado, vem 
articulando a criação do mosaico Porta de Torres que 
pretende integrar a administração das Unidades de 
Conservação do nordeste do Rio Grande do Sul. Já se 
formaram duas redes de organização das 14 UCs envolvidas, uma no planalto do RS e outra no 
litoral norte. O objetivo do mosaico é promover uma gestão integrada do território, articulando 
áreas protegidas e outros atores que influenciam o uso e ocupação do ambiente, além da 
implantação de corredores ecológicos na região. O Curicaca tem se posicionado como agente 
provocador da efetivação democrática da iniciativa e avalia que muitos dos entraves na gestão 
das UCs e nos conflitos ambientais poderão ser resolvidos mais rapidamente com o esforço 
para criar este inovador mecanismo de gestão. 

Feira de Popularização da Ciência oportuniza diálogo 
com a sociedade
Difundir conhecimentos acadêmicos e aplicá-los na 
sociedade são ações vitais para manter a ciência integrada 
ao seu contexto. Nos dias 5 e 6 de outubro, o Instituto 
Curicaca esteve presente na I Feira de Ensino e 
Popularização da Ciência da UFRGS. A oportunidade 
permitiu um momento de diálogo com a comunidade 
acadêmica e público em geral. A equipe da ONG 
apresentou resultados das atividades de educação 
ambiental e conservação da biodiversidade, realizadas em 
parceria com a universidade, no litoral norte gaúcho e em 

Viamão. Visitaram a estande do Curicaca estudantes da UFRGS e de outras universidades, 
idosos, crianças de várias escolas de Porto Alegre e região metropolitana. A UFRGS é uma das 
universidades pioneiras em projetos de popularização da ciência do Brasil.

Curicaca acompanha processo de reestruturação da Secretaria de Meio Ambiente do RS
O chefe de gabinete da Secretaria Estadual do Meio Ambiente (Sema/RS), Marco Mendonça, 
apresentou ao Comitê Estadual da Reserva da Biosfera da Mata Atlântica (CEBRMA) um projeto 
da reorganização da Sema. A idéia é levar a gestão das Unidades de Conservação Estaduais, 
que hoje estão sob responsabilidade do Departamento de Florestas e Áreas Protegidas (Defap), 
para Fundação Zoobotânica (FZB). A proposta surgiu no Governo da vontade de melhor integrar 
os conhecimentos em biodiversidade produzidos na FZB. O Curicaca, como membro do 
CEBRMA, tem procurado acompanhar o desenrolar da proposta que está sendo desenvolvida 
pela Fundação Getúlio Vargas. O que preocupa é como garantir que a experiência do Defap 
seja mantida no processo e como evitar lacunas temporais de gestão que possam fragilizar as 
UCs. 
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