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II SIMPÓSIO GAÚCHO DE HERPETOLOGIA CONFIRMADO PARA FINAL DE
SETEMBRO

DOIS ANÚNCIOS IMPORTANTES SÃO FEITOS PELA
SEMA DURANTE REUNIÃO DO CERBMA/RS

Um dos grandes desafios
para a consolidação de ações de
conservação e preservação de
anfíbios e répteis no Brasil reside
no fato de que ainda não temos uma
rede de conhecimentos interagindo
satisfatoriamente com os demais
segmentos da sociedade. O II
Simpósio Gaúcho de Herpetologia,
organizado pelo Instituto Curicaca
e pelo Laboratório de Herpetologia
da UFRGS, será uma oportunidade
única de conhecer o que está sendo
feito em termos de pesquisa, consultoria e conservação no Rio
Grande do Sul. Serão oferecidas oficinas envolvendo temas ligados
à herpetologia, além da seleção de resumos para apresentação em
pôster e publicação em documento digital. O evento ocorrerá nos
dias 24, 25 e 26 de setembro de 2014, no Campus do Vale, UFRGS.
Programação e fichas de inscrição já estão disponíveis no site do
Instituto Curicaca. Leia mais.

No último dia 10 de junho foi apresentado
pelo secretário-adjunto da SEMA, Luis
Fernando Perelló, durante reunião do Comitê
Estadual da Reserva da Biosfera da Mata
Atlântica o que está sendo conduzido como
uma nova política estadual para espécies
exóticas invasoras. A iniciativa parece crucial
no âmbito da conservação da Mata Atlântica.
Outro momento importante desta reunião
foi o anúncio da criação do Departamento
Estadual de Fauna, à semelhança do que hoje
é o DEFAP para a conservação de florestas e
áreas protegidas. O coordenador da divisão de
fauna, João Carlos Dotto, foi o responsável por
fazer esta apresentação preliminar, a partir da
qual o CERBMA/RS encaminhou a demanda
de conhecer em profundidade o plano de
ação que deverá nortear o funcionamento do
Departamento nos próximos anos. Leia mais.

CONSELHO CONSULTIVO DE APARADOS DA SERRA É
REFORMULADO

BIOMA PAMPA: CURICACA PARTICIPA DE TROCA DE EXPERIÊNCIAS
EM ROSÁRIO DO SUL

Na última reunião do Conselho Consultivo
de Aparados da Serra, no dia 9 de junho, foi
realizada uma convocatória com a finalidade
de promover a renovação do Conselho, que
ao final da reunião terminou reduzido. Das
32 instituições participantes, manifestaram
interesse e foram eleitas 27, dentre as quais o
Instituto Curicaca, que atua nesse conselho
desde a sua criação. Das entidades que saíram
por não terem firmado uma participação ativa
junto ao Conselho, tampouco comparecendo a
esta última reunião, vale ressaltar o Governo
do Estado de Santa Catarina, que perdeu
a representação de suas Secretarias. Foi
encaminhada para a próxima reunião, uma pauta
que pretende discutir a organização interna, as
eficácia e as fragilidades e pontos que podem
ser revertidos em prol de uma atuação mais
coesa do grupo de Conselheiros, partindo do
reconhecimento de que a qualificação coletiva
precisa ser aprimorada para que se alcance os
objetivos do plano de manejo. Leia mais.

Iniciativa da Fundação
Luterana de Diaconia
(FLD),
o
Projeto
Pampa levou a Rosário
do Sul, no último dia
11 de junho a atividade
“Reconhecendo
memórias e saberes
para o fortalecimento
de identidade”. Foram
aproximadas mais de
20 organizações sociais com o intuito de trocar experiências
a respeito das potencialidades das culturas locais e sobre
o uso sustentável dos recursos naturais. Alexandre Krob,
coordenador técnico do Curicaca, apresentou o trabalho da
ONG junto às artesãs de Torres que detêm o conhecimento
do artesanato com palha do butiá, trazendo para a discussão
a temática do Patrimônio Cultural Imaterial. A apresentação
dessa experiência recente foi bem recebida em Rosário do Sul,
inclusive pela presença de grupos locais que também utilizam
do butiá para confecção artesanal e que se entusiasmaram
com o modelo de atuação da ONG, capaz de unir economia,
cultura, política e biodiversidade. Leia mais.
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