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A disseminação de informação acerca de assuntos ambientais para o público em geral é 

de grande importância, especialmente das ações práticas e transformadoras, realizadas 

no âmbito da parceria entre o Instituto Curicaca e o Centro de Ecologia da UFRGS. Isso 

acontece através de alguns meios de comunicação, como o site (curicaca.org.br), rede 

social (facebook.com/InstitutoCuricaca), informativo virtual “O Voo da Curicaca” e 

jornal impresso “O Corredor Ecológico”. Um dos objetivos desta ação é manter uma 

forte rede de divulgação das ações realizadas pelo Instituto Curicaca, em associação 

com a UFRGS, com as temáticas de conservação, práticas em educação ambiental, 

políticas públicas, biodiversidade, alertas sobre problemáticas ambientais em geral, 

entre outros. O jornal alcança professores, alunos, técnicos da área ambiental e cultural, 

tendo por objetivo propagar informações e sugestões de ações sobre preservação 

ambiental e patrimonial para um público que acompanha com regularidade as ações.  

No site, compartilha-se conteúdo relacionado às questões ambientais, culturais, políticas 

públicas, biodiversidade, áreas protegidas e desenvolvimento sustentável. Através da 

página virtual, também é possível conhecer os programas e projetos realizados pelas 

instituições, informações legislativas quanto à preservação do meio ambiente e 

conteúdo científico produzido pelos coordenadores e participantes da ONG. Encontra-se 

também material educativo tanto para educadores quanto para alunos.  

O informativo virtual mensal “O Voo da Curicaca” é compartilhado nacionalmente via 

mailing para cerca de 5 mil contatos, sendo eles parceiros, associados ou interessados 

em receber notícias e agenda dos trabalhos realizados pelas instituições. No decorrer de 

2015, está sendo produzida pela equipe técnica e de comunicação do Curicaca, em 

parceria com acadêmicos da biologia e jornalismo da UFRGS, a oitava edição do jornal 

impresso “O Corredor Ecológico”. As matérias e reportagens abordarão conteúdo sobre 

projetos que estão em desenvolvimento,  gestão de Unidades de Conservação, políticas 

públicas voltadas ao meio ambiente, desenvolvimento sustentável, educação ambiental, 

entre outros. Além disso, toda edição conta com as seções Entrevista, Ponto de Vista 

(coluna opinativa), Espaço Ecolegal (voltado para os jovens) e jogos e tirinhas infantis. 

No setor comunicacional, foram publicadas vinte matérias no site do Instituto Curicaca. 

A fanpage, com quase 3.000 seguidores até agosto de 2015, compartilhou conteúdo 

gerado pelo site, assim como publicações relevantes de cunho ambiental. Foram 

produzidas sete publicações da newsletter “O Voo da Curicaca”, sendo duas bimensais. 

Visa-se a impressão e distribuição de 5 mil exemplares do jornal impresso “O Corredor 



Ecológico”. Além disso, foram enviados 18 releases de divulgação de notícias para 

jornais de circulação estadual. 

Sendo a comunicação ambiental um grande instrumento de disseminação de valores, a 

cooperação entre Centro de Ecologia e Instituto Curicaca visa maior democratização da 

informação ambiental, sensibilização e mobilização da sociedade em relação aos seus 

direitos e deveres, sejam em relação ao ambiente ou a cultura. 

 


