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Agenda

Manifestação pede que seja negada a licença ambiental a Pai Querê 
Na próxima quinta-feira (18) acontece em frente à sede do IBAMA, em Porto 
Alegre, uma manifestação que pede que seja negada a licença ambiental 
à usina hidrelétrica de Pai Querê, no rio Pelotas. O processo de avaliação 
da viabilidade ambiental do empreendimento foi retomado recentemente 
pelos técnicos, o que levou à organização da sociedade para reforçar sua 
posição contrária à obra. Além da concentração, será entregue uma carta 
ao presidente do IBAMA, Volney Zanardi, e à presidente da república, 
Dilma Rousseff, solicitando a negativa à licença. Cerca de 50 instituições 

Ministério Público abre Ação Civil Pública contra a prefeitura de Porto Alegre
O Ministério Público, através da Promotoria de Justiça de Meio Ambiente de Porto Alegre, entrou no dia 8 
de outubro com uma Ação Civil Pública contra a prefeitura do município alegando desvio de finalidade nas 
medidas de compensação ambiental do corte de vegetação arbórea para empreendimentos que precisam 
de licenciamento.  A compensação vem sendo feita majoritariamente pela aquisição de equipamentos, como 
escadas, botinas e até motosserras ou pela contratação de serviços terceirizados de manutenção de praças, 
podas de árvores, entre outros. Segundo dados de 2010 e 2011 apurados em inquérito, cerca de 458 mil mudas 
foram substituídas por outras formas de compensação, o que corresponde a R$ 24,9 milhões que deixaram de 
ser investidos em arborização. Saiba mais.

Reserva Biológica Mata Paludosa tem sua área ampliada
A Reserva Biológica (ReBio) Mata Paludosa, localizada no município de Itati, teve sua área ampliada por meio 
do Decreto nº 49.578, de 13 de setembro de 2012. A extensão da Unidade de Conservação, da qual o Instituto 
Curicaca faz parte através do Conselho Consultivo, passou de 113 ha para cerca de 272 ha. A ampliação da área 
era uma recomendação antiga do Curicaca e de diversas instituições ambientais, pois aumenta a consistência 
da UC, considerada fragilizada por ser cortada pela rodovia Rota do Sol. Saiba mais.

Assentamento Filhos de Sepé recebe oficina de compostagem
Em setembro, foi realizada uma oficina de compostagem no Assentamento 
Filhos de Sepé, em Viamão, que contou com a participação de moradores do 
local. Depois de entender quais materiais são próprios para a produção de um 
composto rico, os participantes realizaram a parte prática de montagem da 
pilha de matéria orgânica que virará adubo, produzida em uma propriedade 
com horta, localizada no setor C do Assentamento. A oficina faz parte da 
parceria do Curicaca com o INCRA, que vem realizando oficinas com diferentes 
temáticas e que são oferecidas aos pais e alunos da Escola Nossa Senhora 
de Fátima. Ainda neste ano, outras atividades semelhantes serão realizadas.

18/10 Manifestação contra a hidrelétrica de Pai Querê :: 22 e 23/10 III Oficina de Planejamento de corredores 
ecológicos :: 25/10 Reunião do Conselho da Reserva Biológica da Serra Geral :: 29/10 Reunião do Conselho do 
Parque de Itapuã :: 06/11 Reunião do Conselho da APA da Rota do Sol e ESEC de Aratinga :: 10/11 Reunião no 
Quilombo Morro Alto :: 13/11 Reunião do Comitê Estadual da Reserva da Biosfera da Mata Atlântica

ambientais de todo o país já assinaram a carta, que será entregue também nas sedes do IBAMA de Florianópolis 
e de Brasília. O manifesto tem início às 16h30 e a sede do IBAMA fica na Rua Miguel Teixeira, 126, na Cidade 
Baixa. Saiba mais.
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