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Cooperação com INCRA avalia área para corredor ecológico

Instituto Curicaca comemora 15 anos!
O Instituto Curicaca comemora no dia 12 de junho seus 15 anos de vida. Fundado em 1997, atua nos campos 
ambiental, social, educacional, cultural e científico. As parcerias, apoiadores e associados têm grande parcela 
de responsabilidade pelo sucesso dos trabalhos realizados, e tornam possível a continuação dos esforços para 
a conservação da biodiversidade e a valorização da riqueza cultural. Por isso, vamos comemorar!

O Instituto Curicaca esteve presente, no dia 7 de maio, na reunião do Conselho 
da Área de Proteção Ambiental do Banhado Grande. A convite da gestora da 
Unidade de Conservação, Luisa Lokschin, a ONG apresentou os objetivos e a 
evolução do Programa de Conservação do Cervo do Pantanal no Rio Grande 
do Sul - PROCERVO. Também foi explicada a biologia da espécie, sua relação 
com a comunidade e sua importância para a identidade cultural da região, como 
espécie bandeira dos banhados. O Conselho solicitou a inclusão do mamífero 
no plano de bacia do Gravataí. Muitos participantes da reunião desconheciam 
detalhes da presença do cervo na região e ficaram satisfeitos com a iniciativa.

Plano de manejo de Unidades de Conservação é discutido em São Paulo
Foi realizada, em abril, na Academia Nacional de Biodiversidade (ACADEBio), em Iperó (SP),  uma reunião 
para a discussão dos roteiros metodológicos que guiam a formulação dos planos de manejo das Unidades de 
Conservação (UCs) estaduais e federais. O evento, promovido pela Comunidade de Ensino e Aprendizado em 
Planejamento de Unidades de Conservação teve como objetivo avançar na construção de uma nova proposta 
de metodologia para o planejamento ampliando a capacidade de aplicação prática dos planos. O coordenador 
técnico do Instituto Curicaca, Alexandre Krob, foi convidado a participar da reunião e, na ocasião, passou a 
fazer parte da Comunidade. As propostas devem subsidiar publicações que serão disponibilizadas aos órgãos 
gestores das UCs.

A reunião do PROCERVO, realizada em abril, teve o objetivo de 
reconhecer o cervo do pantanal como espécie guarda-chuva para 
estabelecer corredores ecológicos na bacia do Gravataí. As categorias 
de uso e ocupação do solo existentes na bacia foram ranqueadas 
conforme sua maior ou menor contribuição à qualidade de vida da 
espécie. Participaram do encontro técnicos e pesquisadores que vêm 
trabalhando com a conservação da espécie ou seu habitat, entre eles, 
o professor Maurício Barbanti, especialista em cervídeos da Unesp. As 
ações de implantação do corredor não serão apenas de recuperação 
de habitats, mas também de apoio a formas de produção agrícola que 
sejam sustentáveis e de esforços para a redução da caça, por exemplo.

PROCERVO é apresentado ao Conselho da APA do Banhado Grande

Agenda

 26/05 Oficina de construção de aquecedor solar :: 30 e 31/05 Oficina de planejamento de corredor ecológico 
12/06 ANIVERSÁRIO CURICACA e Reunião do Comitê Estadual Reserva da Biosfera da Mata Atlântica

www.facebook.com/InstitutoCuricaca


