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Gestão participativa no Parque da Lagoa do Peixe é novamente postergada
O curso de capacitação para gestão participativa no Parque Nacional da Lagoa do Peixe, que teria início neste 
mês, foi cancelado. O gestor do parque, Eduardo Burgueño, justificou que uma parcela da verba seria fornecida 
pelo ICMBio e não foi disponibilizada na data prevista, impossibilitando a continuidade do processo. O Instituto 
Curicaca faz parte do Conselho do parque, desativado desde 2008, e participou do planejamento do curso. O 
objetivo era buscar a reestruturação deste fórum colegiado, imprescindível para a efetividade da Unidade de 
Conservação, através da participação da comunidade local. A agenda já está sendo retomada pelo ICMBio e 
logo o curso será iniciado. Saiba mais

Defasagem na Reposição Florestal Obrigatória preocupa órgão ambientais
A Reposição Florestal Obrigatória foi tema da última reunião do Comitê da Reserva da Biosfera da Mata Atlântica 
(CERBMA/RS). A importante questão, que está sob cuidados da Fundação Estadual de Proteção Ambiental 
(FEPAM) desde 2008, passa por um momento de defasagem. A estimativa do DEFAP é que nestes últimos 
quatro anos, mais de oito mil processos licenciados não tenham tido a devida reposição, o que significa milhões 
de mudas que deixaram de ser plantadas. A FEPAM diz que faltam capacitação e disponibilidade de recursos 
humanos para a finalização dos procedimentos. O acompanhamento e cobrança pela sociedade é um importante 
passo para o aperfeiçoamento desse. Saiba mais

A Primeira Assembleia Geral dos Conselhos da Área de Proteção Ambiental 
da Rota do Sol e da Estação Ecológica de Aratinga trouxe boas perspectivas 
para a atuação dos grupos na gestão das áreas protegidas. Foram levantados 
alguns temas essenciais para o bom funcionamento das Unidades de 
Conservação e que devem ser trabalhados pelos Conselhos, como o 
fortalecimento dos sistemas agroflorestais e o uso do fogo para o manejo do 
campo. As questões levantadas devem ser discutidas pelos conselheiros no 
âmbito da instituição a qual representam para que, então, sejam definidos os 

Agenda
23 e 24/08 Seminário de compartilhamento de informação ambiental :: 27/08 Apresentação de dissertação 

sobre manejo do butiá e Reunião do Conselho do Parque de Itapuã :: 28 e 29/08 Encontro Itaú-UNICEF 
:: 29/08 Oficina Mosaico :: 06/09 Reunião do Conselho da ReBio Mata Paludosa :: 8 a 12/09 Congresso 

brasileiro de Ecologia de Paisagem :: 11/09 Reunião CERBMA/RS

Conselhos da ESEC de Aratinga e APA da Rota do Sol iniciam trabalhos

Oficina de reciclagem de papel discute impacto dos pinus e eucaliptos
No dia 18, a arte-educadora Patrícia Bohrer ministrou uma oficina de reciclagem 
de papel na Escola Nossa Senhora de Fátima, em Viamão. Misturando 
conhecimento e diversão, a atividade que contou com a participação de cerca 
de 60 pessoas entre pais, alunos e professores buscou motivar a reflexão 
sobre o reaproveitamento de materiais como forma de diminuir a demanda por 
matérias-primas geradas em processos impactantes. “É uma atividade que 
faz pensar sobre a nossa responsabilidade em relação ao que compramos 
e descartamos, que surge da nossa capacidade de produzir algo estético e 

criativo a partir do que foi ou seria jogado fora. A experiência de reciclagem com o papel deve se refletir na 
nossa vida”, afirma. A atividade faz parte da parceria do Curicaca com o INCRA, que leva oficinas com temática 
ambiental à escola, onde 90% dos alunos residem no Assentamento Filhos de Sepé.

temas prioritários de trabalho. Ainda em 2012, os conselheiros se reunirão para a produção do regimento interno 
e para a definição de pautas para 2013. Saiba mais


