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Agenda
22/11 Reunião GT da Regularização Fundiária de Itapeva e Reunião do Conselho do Parque de Itapeva:: 
26/11 Reunião do Conselho da APA do Banhado Grande :: 30/11 Seminário Gestão – UERGS :: 01/12 Oficina 
de Plantas Alimentícias Não-Convencionais :: 3, 4 e 5/12 Reunião do Conselho Nacional da Reserva da Bios-
fera da Mata Atlântica (RBMA) :: 06/12 Reunião do Conselho da ReBio Mata Paludosa :: 08/12 Oficina de 
culinária com butiá :: 11/12 Reunião do Comitê Estadual da RBMA

Transição da responsabilidade pela gestão de fauna pode trazer melhorias 
Através da Lei Complementar 140, parte da responsabilidade pela gestão de fauna passou do Ibama para o governo 
estadual. A falta de estrutura da Secretaria Estadual do Meio Ambiente (SEMA) para essa gestão preocupa, já que 
a Lei está em vigor desde outubro de 2011. Um grupo de trabalho formado pela SEMA está trabalhando neste 
planejamento, que sugere a criação de uma coordenação de fauna, cujo enfoque inicial do trabalho seria os 
criadores amadoristas de aves silvestres. A proposta, entretanto, tem sido considerada restritiva, tendo em vista as 
inúmeras questões com as quais a gestão de fauna deve lidar. O momento é propício para  questionamentos, que 
podem gerar melhorias necessárias nas decisões sobre a fauna no estado.  Saiba mais. 

Conselho do Parque de Itapuã discute demarcação de terras 
indígenas 
A possibilidade de criação de uma reserva indígena sobrepondo a área do 
Parque Estadual de Itapuã foi a principal pauta da reunião do Conselho do 
Parque, realizada no dia 29. Um grupo de trabalho da Fundação Nacional 
do Índio (FUNAI) fez o estudo preliminar para  a definição  da área da 
reserva, a qual inclui parte ou talvez toda a UC. A demanda indígena deve 
ser considerada, já que atualmente eles ocupam uma área de eucaliptais 
com apenas 25 ha, mas é preciso lembrar que o local é um dos últimos 
espaços de natureza mais íntegra na região metropolitana de Porto 
Alegre. O coordenador técnico do Curicaca, Alexandre Krob, destaca a 

Mistério na Reserva Biológica Serra Geral 
Há cerca de três anos o Conselho da Reserva Biológica Serra Geral discutia como resolver o problema da criação 
de búfalos dentro da Unidade de Conservação (UC). A retirada dos animais, que são exóticos e causam impactos 
à biodiversidade – como o pisoteio da vegetação e a contaminação das nascentes pelas fezes –, seria complicada 
pela condição selvagem da espécie e pelo seu tamanho. Aí vem o mistério: na última reunião do Conselho, foi 
comunicado o sumiço dos animais. Cerca de trinta indivíduos com uma tonelada cada desapareceu da UC. Não 
se sabe exatamente o que aconteceu, o que mostra a imensa fragilidade pela qual a UC tem passado. Saiba mais. 

Manifestação contra Pai Querê teve grande repercussão
A manifestação pedindo que a licença à hidrelétrica de Pai Querê seja 
negada, realizada no dia 18 de outubro, em frente à sede do Ibama 
em Porto Alegre, teve grande repercussão. Representantes do Instituto 
Curicaca, Movimento Rio Uruguai Vivo, Ingá e Agapan se reuniram com 
o Superintendente do órgão no estado, João Pessoa, para entregar o 
manifesto assinado por 52 instituições. João Pessoa afirmou que tanto 
a manifestação, quanto o documento serão anexados ao processo. 
O manifesto também foi entregue no Ibama em Brasília, em mãos ao 
presidente Volney Zanardi, e em Florianópolis. Saiba mais.

importância de “que haja disposição de ambas as partes para que se consiga estabelecer formas de interação no 
território que atendam aos interesses comuns”. Saiba mais.


