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Com a presença da maioria dos quinze membros, o Conselho do Parque Estadual 
de Itapuã se reuniu no fim de agosto para debater algumas questões da Unidade de 
Conservação que precisam ser trabalhadas. A proposta de terceirização da bilheteria 
do parque e a possibilidade de criação de uma reserva indígena no local foram 
os principais assuntos do encontro. As demandas não tiveram encaminhamentos 
concretos, mas devem voltar a ser discutidas na próxima reunião, que acontece no 
dia 29 de outubro. Saiba mais

O Pampa, bioma que abrange partes do Brasil, Uruguai, Argentina e Paraguai, tem uma inegável importância 
ambiental e cultural para a região. Estimativas apontam que cerca de metade de sua cobertura nativa não exista 
mais. Além disso, na área restante, apenas 1,5% do território é protegido. Com o objetivo de conservar o bioma, 
entidades como o Instituto Curicaca, prefeituras de municípios pampeanos e o grupo URB-AL Pampa estão 
somando esforços para a criação da Reserva da Biosfera do Pampa, um modelo de gestão integrada que visa 
à conservação, ao desenvolvimento sustentável e ao suporte para pesquisas e monitoramentos. A demanda 
foi levada à Secretaria Estadual de Meio Ambiente, que analisará a proposta. Se aceito, o projeto ainda deve 
passar pelo Ministério do Meio Ambiente e pela Unesco, que criou as Reservas de Biosfera e as reconhece 
internacionalmente. Saiba mais

Porto Alegre é uma das inúmeras cidades do país que conta com remanescentes de Mata Atlântica. O fato, 
entretanto, vinha sendo negligenciado pela administração municipal até que, em 2010, foi realizada uma 
alteração no Termo de Referência para licenciamentos ambientais, passando a orientar para o cumprimento 
da Lei da Mata Atlântica. O Termo vinha sendo eficaz, mas a presença do bioma voltou a ser questionada pela 
administração. O Ministério Público Estadual interveio na situação, pedindo esclarecimentos ao Comitê Estadual 
da Reserva da Biosfera da Mata Atlântica, que reforçou a importância do cumprimento da lei. Para isso, será 
recomendado o aperfeiçoamento do Termo, que deve citar diretamente as orientações da Lei, e não somente 
indicar a consulta a ela. Saiba mais
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Agenda

Aconteceu em agosto a primeira reunião do grupo de trabalho (GT) que 
busca soluções para a regularização fundiária no Parque Estadual de Itapeva. 
Realizado em Torres, o encontro apontou um primeiro esboço do planejamento 
estratégico para a resolução dos problemas, que vão da falta de documentação 
de proprietários para que as terras sejam adquiridas até a carência de recursos 
humanos para a realização de processos administrativos. No próximo encontro, 
que ocorre dia 27, o grupo pretende chegar a um diagnóstico detalhado das 
situações das propriedades e fazer uma análise preliminar dos recursos 
financeiros disponíveis e da demarcação de limites do parque. Saiba mais

GT busca soluções para a regularização fundiária no Parque de Itapeva

Conselho do Parque de Itapuã busca melhorias no local

Mata Atlântica de Porto Alegre corre riscos

Instituições somam esforços pela Reserva da Biosfera do Pampa
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