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Aquecedor solar com material reciclado é alternativa acessível
O reaproveitamento do lixo e a utilização de energia solar são 
apenas duas das vantagens que a instalação de um aquecedor solar 
construído com material reciclado pode trazer. Quando pensado para 
funcionar em uma escola, o equipamento pode servir também como 
material de estudo para os alunos, além de trazer a reflexão a todos 
que são beneficiados com ele. Pensando nisso, o Instituto Curicaca 
levou à escola Nossa Senhora de Fátima, em Viamão, a oficina de 
construção do aquecedor. O equipamento funcionará como modelo, 

já que abastecerá somente uma torneira, mas serve como desafio às secretarias municipais e estaduais de 
educação, já que é um investimento de baixo custo e ainda reduz gastos mensais com gás de cozinha.

Corredor ecológico para o cervo dá novos passos 
A oficina para determinação da área dos corredores ecológicos para 
o cervo-do-pantanal no Rio Grande do Sul chegou a importantes 
definições. Os participantes estipularam dois alvos que guiarão 
a tomada de decisões na atuação junto à área: o cervo e as áreas 
úmidas e conexões entre elas. Definidos os alvos, foram selecionadas e 
priorizadas as ameaças a cada um deles. A continuação da oficina para 
a definição das ações de implantação dos corredores e dos indicadores 
de monitoramento da reversão das causas das ameaças está marcada 
para os dias 2 e 3 de agosto. A iniciativa ocorre na APA do Banhado 
Grande e no Refúgio da Vida Silvestre Banhado dos Pachecos, junto ao assentamento Filhos de Sepé.  

Audiência do Parque de Itapeva mostra reconhecimento da importância da UC
Foi realizada, em junho, uma audiência pública na Câmara de Vereadores de Torres (RS) para debater algumas 
situações que estão em andamento no Parque Estadual de Itapeva. O encontro foi marcado pelo reconhecimento 
da importância do Parque para o município pelos vereadores envolvidos no processo. As pautas discutidas 
foram o processo de elaboração do Plano de Uso Público do Parque, a definição de seus limites, a ligação de 
energia elétrica em residências que ficam dentro da Unidade de Conservação (UC) e a regularização da situação 
fundiária das propriedades privadas internas à UC. 

Conselho do Parque Nacional dos Aparados da Serra discute impasses
A reunião do Conselho do Parque Nacional dos Aparados da Serra, que aconteceu em junho, teve como principal 
pauta o acordo estabelecido com o Ministério Público para sanar os problemas de regularização fundiária do 
Parque. O levantamento das propriedades que precisam ser compradas está sendo realizado pelo ICMBio, mas 
os prazos estipulados para a finalização da verificação já estão atrasados. Ficou definida para a próxima reunião a 
apresentação de um relatório com os avanços do acordo pelo gestor da Unidade de Conservação. Outros assunto 
debatidos foram a ameaça de invasão dos pinus no Parque, que estão se espalhando por seus arredores, e a 
gestão de uso público do local, que ainda não é guiada por um plano para esse fim.


