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Buscando proporcionar um fim de 
semana de conexão entre as pessoas e 
os espaços verdes da cidade, o Instituto 
Curicaca e a Fundação Zoobotânica 
promovem nos dias 8 e 9 de junho diversas 
atividades em comemoração à Semana do 
Meio Ambiente. O evento, que acontece no 
Jardim Botânico, contará com dezesseis 
oficinas com temáticas bastante diversas 
e gratuitas. Compostagem, biodança, 
trilhas interpretativas, identificação de 
fauna e flora e culinária integral estão 
entre os temas abordados. A programação 
completa será divulgada até o início da 
próxima semana. O ingresso para entrada 
no Jardim Botânico durante o evento será 
um quilo de alimento não perecível. 

CURICACA E FZB PROMOVEM ATIVIDADES 
EM COMEMORAÇÃO À SEMANA DO MEIO 
AMBIENTE

AGENDA

INOVAÇÕES NO MONITORAMENTO DE FAUNA EM HIDRELÉTRICAS AVANÇAM 
NO RS

 O  workshop para apresentação do Termo de Referência que guiará a construção 
do Programa de monitoramento de fauna terrestre em empreendimentos 
hidrelétricos no Rio Grande do Sul teve encaminhamentos bastante positivos. 
A nova metodologia proposta responderá questões fundamentais para a 
compreensão e controle dos impactos sobre a biodiversidade causados. Analistas 
e consultores ambientais 
participaram do encontro e 
avaliaram a proposta como 
financeiramente viável para 
empreendimentos de grande 
porte e fizeram algumas 
considerações para as obras 
de médio e pequeno porte, 
que serão consideradas 
pelo grupo de trabalho na 
consolidação do documento. 
Leia mais.

MOSAICO NO EXTREMO SUL DE POA BUSCA CONSERVAR A BIODIVERSIDADE 
E OS USOS TRADICIONAIS

espécies raras como o mão-pelada e o bugio-ruivo e plantas de grande valor 
ambiental. Por ser uma área também utilizada por comunidades indígenas para 
coleta de materiais, uma das principais preocupações tanto do Comitê, quanto 
do Instituto Curicaca é garantir a harmonização dos interesses de conservação 
da biodiversidade com a salvaguarda das tradições indígenas. A proposta só será 
completa se for criada também uma reserva indígena na região. Leia mais.

  A proposta de criação de um 
mosaico de áreas protegidas na 
Zona Sul de Porto Alegre foi uma 
das pautas da última reunião do 
Comitê da Reserva da Biosfera 
da Mata Atlântica. O local seria 
composto por um Refúgio da 
Vida Silvestre e uma Área de 
Proteção Ambiental (APA), que 
abrangeria partes dos morros 
São Pedro, das Quirinas e da 
Extrema, locais que abrigam 

Após cinco anos sem atividades e uma 
tentativa de reformulação que acabou 
não acontecendo por falta de recursos, o 
Conselho do Parque Nacional da Lagoa 
do Peixe retomou os trabalhos no final 
de abril. No encontro, foi criada uma 
câmara técnica para tratar das questões 
que envolvem o turismo e o uso público da 
área, atividades que se intensificarão com a 
proximidade da Copa do Mundo. Também 
foi montado um Grupo de Trabalho 
para pensar a reformulação do Conselho 
e o seu regimento interno. Algumas 
fragilidades, que envolvem questões como 
tamanho do colegiado, representação 
e representatividade dos setores serão 
discutidas. O próximo encontro dos dois 
grupos, acontecem no dia 23 de maio. 
Leia mais.

CONSELHO DO PARQUE DA LAGOA DO 
PEIXE RETOMA ATIVIDADES APÓS CINCO 
ANOS

23/05 Reunião da Câmara Técnica de Turismo no PARNA da Lagoa do Peixe :: 24/05 Palestra sobre o PROCERVO na Semana 
Acadêmica da Biologia/UFRGS :: 26, 27 e 28/05 Reunião do Conselho Nacional da Reserva da Biosfera da Mata Atlântica (RBMA) 
:: 03/06 Reunião do Conselho da APA do Banhado Grande :: 06/06 Reunião do Conselho do Parque de Itapeva :: 07/06 Debate 
sobre criação e gestão de áreas protegidas na Semana de Meio Ambiente da prefeitura de Porto Alegre :: 08 e 09/05 Semana de Meio 
Ambiente do  Instituto Curicaca :: 11/06 Reunião do Comitê Estadual da RBMA
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