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Agenda
02 e 03/08 Oficina de planejamento de corredor ecológico :: 08/08 Reunião do Conselho da APA da Rota do 

Sol e ESEC de Aratinga :: 09, 10 e 11/08 Curso de capacitação para gestão participativa no Parque da Lagoa do 
Peixe :: 13/08 Reunião do Conselho do Parque dos Aparados da Serra :: 14/08 Reunião do Comitê Estadual da 

Reserva da Biosfera da Mata Atlântica
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Curicaca amplia seu trabalho em Conselhos de Unidades de Conservação
A participação do Instituto Curicaca em Conselhos de Unidades de Conservação aumentou significativamente no 
último mês. O ingresso da ONG no Conselho Gestor da Área de Proteção Ambiental (APA) do Banhado Grande, 
aprovada unanimemente pelos conselheiros no início do mês, é de grande importância uma vez que desde 2010 
o Curicaca realiza trabalhos na região. Já a Área de Proteção Ambiental da Rota do Sol e a Estação Ecológica de 
Aratinga anunciaram a criação de seus Conselhos e convidaram a ONG a fazer parte dos grupos, que terão sua 
Primeira Assembleia Geral no dia 8 de agosto, em São Francisco de Paula.

Comitê da Reserva da Biosfera da Mata Atlântica debate fundos ambientais
As aplicações de três fundos ambientais que estão sob a responsabilidade da Secretaria Estadual do Meio Ambiente 
(SEMA) foram discutidas na reunião do Comitê Estadual da Reserva da Biosfera da Mata Atlântica (CERBMA/RS), 
realizada no dia 10. O diretor administrativo da SEMA, Saulo dos Santos, esclareceu detalhes administrativos do 
Fundo Estadual do Meio Ambiente, do Fundo de Investimentos em Recursos Hídricos do Rio Grande do Sul e do 
Fundo de Desenvolvimento Florestal.  Foi questionada a efetividade das ações previstas no orçamento anual, pois 
as verbas têm retornando ao caixa único do Estado por falta de aplicação. O Comitê irá propor à SEMA ações 
prioritárias para a Mata Atlântica que podem ser incluídas no orçamento de 2014.

Espécie de sapo endêmica do RS está ameaçada de extinção
O sapo-da-barriga-vermelha (Melanophryniscus admirabilis), espécie 
endêmica do Rio Grande do Sul encontrada somente nas margens do 
Rio Forqueta, no município de Arvorezinha, está gravemente ameaçado 
de extinção. A construção da Pequena Central Hidrelétrica Perau de 
Janeiro, que já teve sua licença ambiental concedida, pode gerar um 
impacto significativo à espécie em função de alterações ambientais como 
a supressão das florestas de encosta e a alteração da vazão do rio, como 
alertam pesquisadores do Laboratório de Herpetologia da UFRGS. O 

Instituto Curicaca visita aldeia indígena em Viamão
O Curicaca tem se envolvido cada vez mais com a comunidade da região 
da APA do Banhado Grande. Neste mês, parte da equipe da ONG visitou 
a aldeia indígena Estiva, no município de Viamão, onde fica a Escola 
Estadual Indígena Karai Nhe`e Katu. A escola tem cerca de oitenta alunos 
e disponibiliza Ensino Fundamental e Médio aos moradores da aldeia. 
A diretora, Marlise Garcia dos Santos, apresentou à equipe do Curicaca 
a horta-relógio com plantas medicinais mantida ao lado do colégio. 
Desdobramentos e possíveis parcerias podem surgir desse primeiro 
encontro. A escola mostrou-se disponível e interessada.

Instituto Curicaca solicitou à Fundação Estadual de Proteção Ambiental Henrique Luiz Roessler (FEPAM) a revisão 
da concessão da licença e está acompanhando o posicionamento da instituição.
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