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obras na Free Way e a linHa de Transmissão Trazem 
riscos à Fauna ProTegida

gT criado Pelo minisTério discuTirá a nova lisTa de esPécies ameaçadas

16/03 – Reunião Conselho REVIS do Banhado dos Pachecos  :: 17/03 – Reunião Conselho da APA da 
Rota do Sol e do EECOL de Aratinga :: 19/03 – Reunião Conselho do Parque de Itapeva :: 25/03 a 27/03 - 
Reunião Rede Gestora do Corredor Rio Paraná  :: 30/03 – Reunião Conselho PARNAs Aparados da Serra e 

Serra Geral:: 06/04 - Reunião Conselho APA do Banhado Grande

A notícia é muito boa e segue uma pequena tendência de maior 
qualificação do licenciamento ambiental de empreendimentos 
hidrelétricos, mas ainda na base das denúncias da sociedade civil e 
ações judiciais feitas pelo Ministério Público. Nesse espírito o juiz 
Rafael Lago Salapata, da 1ª Vara Federal ressaltou que “estudos 
ambientais e processos de licenciamento não podem ser vistos como 
mera formalidade desimportante de empreendimentos de vulto, a ser 
superada invariavelmente e a qualquer custo”. E proibiu a licença da 
Usina Hidrelétrica Panambi, que alagaria muitos hectares do Parque 
Estadual do Turvo. Leia mais. 

novo marco regulaTório do Terceiro seTor Tem 
Prazo Prorrogado e Poucas novidades

A Medida Provisória nº658 foi aprovada sem quaisquer 
mudanças no seu texto original. A expectativa da 
Plataforma da Sociedade Civil era de que as propostas 
apresentadas no relatório da Comissão Mista fossem 
aprovadas e que o Novo Marco Regulatório favorecesse 
a atuação das ONGs ao tê-las considerado. As senadoras 
Gleise Hoffmann e Lídice da Mata lamentam a posição 
da Câmara dos Deputados a classificando como 
“conservadora e atrasada”. Ainda segundo Gleise 
Hoffmann, a nova lei é mais rígida com as ONGs do 
que com as empresas privadas. Leia mais. 

Há uma grande 
preocupação em 
torno da ampliação 
da Free Way devido 
à possibilidade  de 
a t r o p e l a m e n t o 
de fauna. Com a 
construção da quarta

pista estão sendo instaladas muretas de divisão entre as 
vias, impossibilitando a travessia dos animais. Também foi 
pautada na última reunião da APA  do  Banhado  Grande  os 
riscos ambientais do licenciamento de linha de transmissão 
de energia vinda de um parque eólico em Palmares até 
Viamão, a qual comprometeria os banhados protegidos 
na UC e a conservação do cervo-do-pantanal. Leia mais. 

O Grupo de Trabalho surgiu em meio a um impasse entre conservação e uso da biodiversidade. As 
representações das instituições de pesquisa, da indústria pesqueira, de organizações não governamentais e de
pescadores artesanais deverão confrontar pontos de vistas e fatos 
sobre os impactos da proibição da pesca de espécies ameaçadas e como 
melhorar a gestão pesqueira. Novas divergências surgiram quando a 
revista Science publicou a alegação de quinze pesquisadores responsáveis 
pela elaboração da Lista de que os impactos sociais e econômicos não 
são tão grandes quanto sugeridos e que reformular a lista representaria 
“um enorme retrocesso para a conservação da fauna aquática do Brasil”.
Leia mais.

erraTa: buTia quaraimana é o mesmo buTia yaTay
No dia sete de janeiro, publicamos uma matéria sobre o 
butiazal de Quaraí e nos referimos à espécie como sendo 
endêmica, o que se trata de um equívoco. Nossa atenção 
para o erro foi chamada pelo botânico Martin Molz, que 
coordenou a revisão das palmeiras na para a nova Lista 
de Espécies da Flora Ameaçada no Rio Grande do Sul.
Leia mais. 
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