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Oficina discute diretrizes para manejo sustentável do pinhão 
As diretrizes para o manejo sustentável do pinhão orgânico serão defi-
nidas a partir de três oficinas, realizadas em Guarapuava (PR), Porto 
Alegre (RS) e Cunha (SP) durante março e abril. O Curicaca organ-
izou o encontro do RS, que identificou a insuficiência de informações 
ecológicas que permitam decidir sobre a forma mais sustentável de 
manejo. O Instituto Amigos da Reserva da Biosfera da Mata Atlântica, 
responsável pelo projeto, organizará um documento a partir das in-
formações levantadas nos encontros, que será enviado ao Ministério 
do Meio Ambiente para determinar as diretrizes da coleta a comer-
cialização orgânica do produto. Essas diretrizes serão divulgadas até 
junho. 
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Audiências Públicas de Pai Querê
Aconteceram no mês de março as audiências públicas da Hidrelétrica de 
Pai Querê, no rio Pelotas. Os encontros ocorreram em Lages (SC), Bom 
Jesus (RS) e Porto Alegre (RS), entre os dias 21 e 23. Ainda ocorrerá a 
de São Joaquim (SC), no dia 17 de abril. Na audiência de Porto Alegre, 
houve grande participação de instituições, técnicos, pesquisadores, 
professores e estudantes que consideram o empreendimento ambien-
talmente inviável e que apontaram diversos erros no Estudo de Impacto 
Ambiental do projeto. A avaliação técnica que determina se a obra pode 
ou não ser licenciada está prevista para junho.

Anuário Mata Atlântica será lançado durante a Rio+20
Avaliar os progressos obtidos ao longo dos últimos 20 anos, a partir das propostas da Rio-92, é uma das 
finalidades da Rio+20, que acontece de em junho, no Rio de Janeiro. Nesse sentido, será realizado du-
rante o evento o lançamento do Anuário Mata Atlântica com a sistematização das informações coletadas 
para o monitoramento das Metas de Aichi nesse bioma. O objetivo do acordo é a conservação da biodi-
versidade com base em 20 metas direcionadas à sociedade e ao governo, e que devem ser alcançadas 
até 2020. O Curicaca foi o articulador da coleta de dados no Rio Grande do Sul, onde a conservação da 
Mata Atlântica tem caráter urgente. O monitoramento do que vem sendo realizado é essencial para forta-
lecer as boas iniciativas em curso ou ampliar esforços nas metas com ações insuficientes.

Conservação do cervo do pantanal no Rio Grande do Sul dá novos passos
Na reunião técnica do Procervo, que aconteceu em março na Fundação Zoobotânica do RS (FZB), foram 
apresentados os resultados preliminares da pesquisa com a comunidade residente no entorno do Refúgio 
da Vida Silvestre Banhado dos Pachecos, em Viamão (RS). Segundo as biólogas do Curicaca, Simone 
Ximenes e Camila Castilho, houve diversos relatos de avistamento do cervo fora da Unidade de Con-
servação e uma melhor compreensão das ameaças que a espécie vem sofrendo, como riscos de caça 
e perseguição por animais domésticos. Outro tema tratado foi a necessidade de intensificar a busca de 
apoiadores para o Procervo. A conservação do cervo está em busca de padrinhos.

Agenda

Abril
27 - Reunião Bureau Reserva 
da Biosfera da Mata Atlântica - 
SP

Maio
08 - Reunião do Comitê Estadual 
da Reserva da Biosfera da Mata 
Atlântica


