O Voo da Curicaca
Nesta edição:
Plano de Uso Público do Parque de Itapeva tem participação social :: Frente parlamentar
para Código Estadual de Meio Ambiente é sugerida :: Abigeato piora com o abandono do
Parque do Espinilho :: Boticário apoia a conservação do Sapinho-admirável :: Drones a
serviço da conservação da biodiversidade
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Compartilhe e curta o
nosso informativo!

A TECNOLOGIA A SERVIÇO DA
NATUREZA: Curicaca utiliza drone para
avançar na conservação da biodiversidade.
O Instituto Curicaca avança em metodologia de
estudo da paisagem no projeto de Conservação das
Últimas Dunas do Litoral Norte. Dessa vez, os técnicos da ONG, em uma parceria com a Universidade
Federal do Rio Grande do Sul e com o biólogo Rafael
Moura, experimentaram no Parque de Itapeva
(Torres – RS) um sobrevôo às dunas do PEVA com
um Drone. Veja mais ...
DEPUTADO PROPÕE FRENTE PARLAMENTAR PARA A REVISÃO DO CÓDIGO
ESTADUAL DO MEIO AMBIENTE
Pouco tempo para comportar tamanha
preocupação. Assim foram as reuniões abertas da
Subcomissão para Análise, Atualização e
Aperfeiçoamento dos Códigos Estaduais do Meio
Ambiente e Florestal, que ocorreram de Maio a
Julho. São 246 artigos no Código Estadual do Meio
Ambiente, que não devem ser tratados com pressa e
negligência para com a
proteção ambiental
necessária, erroneamente trazida com o discurso
econômico de flexibilização. Por isso, ao final, o

Instituto Curicaca e as demais instituições
acordaram pela instalação de uma Frente
Parlamentar que adote uma metodologia adequada
para a revisão das leis. O deputado Frederico
Antunes (PP) acolheu a proposta e datou em seu
blog a previsão de instalação da Frente Parlamentar
de Revisão do Código do Meio Ambiente em 15 de
Julho. A ONG está atenta para que não haja
retrocessos, tampouco mais riscos à preservação da
biodiversidade no estado. Saiba mais...

ABIGEATO PIORA COMO ABANDONO DO
PARQUE DO ESPINILHO.

BOTICÁRIO APOIA A CONSERVAÇÃO
DO SAPINHO-ADMIRÁVEL.

A Unidade de Conservação está praticamente abandonada. Invadida por caçadores, sem gestor ou sequer um
guarda-parques, a área não parece importante para o
setores governamentais, visto o descaso e negligência
por parte do Governo do Estado e baixa participação da
P r e f e i t u r a
Municípal de Barra
d o Q u a r a í .
Questionamos as
instituições responsáveis: como
implantar corredores ecológicos sem
que haja maior
responsabilidade
com o Parque?
Como querer ajuda dos vizinhos em compatibilizar a
pecuária com a conservação da biodiversidade, se o gado
roubado está “correndo solto” na região? É preciso mais
esforço e responsabilidade de cada um dos envolvidos.
Fique por dentro ...

O segundo semestre de
2016 começou bem. Em
Julho, o Instituto Curicaca
foi selecionado para atuar
em parceria com a
Fundação Grupo O
Boticário na continuidade
das ações de conservação
do sapinho-verde-debarriga-vermelha,
Melanophryniscus admirabilis. O novo projeto, “Uma
Unidade de Conservação pro sapinhoadmirável-de-barriga-vermelha”, coordenado
pela herpetóloga do Curicaca, Michelle Abadie,
vai ser realizado em parceria com Laboratório
de Herpetologia da UFRGS. A iniciativa dará
sequência à pesquisa em ecologia e conservação
de anfíbios, mas, cima de tudo, tem como
propósito a criação de uma Unidade de
Conservação para o Sapinho. Leia mais!

OFICINAS DO PLANO DE USO PÚBLICO DO PARQUE DE ITAPEVA
Após a fase de diagnóstico, as oficinas do Plano de Uso Público do
Parque de Itapeva (Torres, RS) foram o seguinte passo do
planejamento. Durante dois dias de processo colaborativo com o
setor governamental e o privado se discutiu como integrar a
sustentabilidade, o desenvolvimento social e as oportunidades
econômicas. Os resultados foram apresentados em reunião do
Conselho do Parque que tem como desafio combinar demandas
de uso público à revisão do Plano de Manejo. O Plano de Uso
Público deverá compatibilizar lazer com proteção à natureza,
através de iniciativas que despertem o sentimento de fruição e
familiaridade com o parque, bem como a consciência ecológica.
Fique por dentro...

AGENDA CURICACA
13/09 - Reunião CERBMA :: 14/09 - Reunião Conselho Banhado dos
Pachecos :: 15/09 - Reunião Conselho de Itapeva
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