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Gestão da fauna silvestre no RS tem
comportamento de camaleão
Comitê Estadual da Reserva da Biosfera da Mata Atlântica
(RBMA) tratou da gestão de fauna silvestre no RS. A diretora do
Departamento de Biodiversidade (DBio) da Secretaria Estadual
do Ambiente e Desenvolvimento Sustentável (Sema), Liana
Tissiani, apresentou a situação atual. No entendimento da
Reserva da Biosfera, há uma carência muito grande de fiscalização, que era parte do trabalho realizado pelos sete biólogos e
veterinários especialistas dispensados. Embora a Sema afirme
ter boas intenções, falta demonstrá-las com medidas concretas,
o que está previsto pra próxima reunião.Veja mais ...
Curicaca veste novamente a camisa contra a
extinção da FZB e retoma mobilizações
A Fundação Zoobotânica é mais uma das tantas fundações e empresas
públicas que vem sofrendo com o desmantelamento promovido pelo
Governo, que em agosto do ano passado enviou o projeto de lei [PL]
300/2015 para sua extinção e demissão de servidores. O Instituto Curicaca
retomou a mobilização que em 2015 barrou o PL 300, por meio da luta
conjunta de funcionários da FZB, instituições e estudantes. Novos atos, como
o abraço a FZB, estão sendo preparados para que a mobilização siga em
frente. Juntos seremos capazes de barrar, mais uma vez, esse projeto de lei
que ameaça uma das fundações mais importantes do Estado! Saiba mais...
Licenciamento na marra não passou
na APA do Banhado Grande

Energia ou Energia? Qual a diferença? A resposta foi
dada pelo Ministério Público Estadual na reunião do
Conselho da APA do Banhado Grande. Numa pauta
quente sobre o licenciamento de linhas de
transmissão dentro da Unidade de Conservação, o
representando do órgão disse que o confronto se dava
entre aqueles que são a favor da energia e aqueles que
são a favor da energia, só que com qualidade
ambiental e cuidado com a natureza. A manifestação
veio pelas acusações de que o representante do
Instituto Curicaca seria “contra a energia e querer que
as pessoas fiquem sem luz". As discussões foram para
o Grupo Temático constituído para avaliar o EIA.
Leia mais...

Reservem as praias junto ao Parque de
Itapeva para aves, lobos-marinhos e
pessoas harmonizadas com a natureza!
Com apoio da Fundação O Boticário e parceria com o
Centro de Ecologia da UFRGS, Instituto Curicaca
estudou aves e lobos-marinhos em praias de Arroio
do Sal, Torres (RS) e Passo de Torres (SC) durante
quase dois anos. Foram identificadas e contadas as
espécies e atividades antrópicas associadas
buscando elucidar os impactos sobre o repouso,
alimentação e reprodução. Diversas medidas, como
a exclusão de carros, controle de cães e a criação de
santuários foram
feitas aos gestores
municipais, ao
Parque de Itapeva
ao Refúgio Ilha dos
Lobos e ao
Ministério Público
Federal. Fique
por dentro ...

25 anos de RBMA

Workshop de Mosaicos demanda políticas públicas

Fundada em 1991, a Reserva da Biosfera da
Mata Atlântica (RBMA) completou 25 anos
em agosto deste ano e é a maior reserva em
área florestada do planeta. O Curicaca
preside há 15 anos um dos comitês mais
atuantes do país, o Comitê Estadual da
RBMA do RS (CERBMA-RS). Muitos dos
projetos realizados pela ONG têm a RBMA
como uma orientação e um compromisso.
Fique por dentro...

O Instituto Curicaca vem buscando, junto com a RAPLN, o
reconhecimento do Mosaico Porta de Torres, e participou do
Workshop Nacional de Mosaicos de Áreas Protegidas. O
relatório publicado é fruto da discussão entre participantes
dos mosaicos de todo o Brasil. Aponta a necessidade de ações
em políticas públicas e marco legal; capacitação e
intercambio; comunicação e efetividade; articulação de
parcerias estratégicas; e de fortalecimento da Rede de
Mosaicos de Áreas Protegidas - REMAP. Leia mais ...
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