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Agenda

Termo de referência para resgate de fauna será atualizado
A última reunião do grupo que vem trabalhando a questão do resgate 
de fauna em empreendimentos hidrelétricos, formado pela UFRGS, 
FEPAM, IBAMA e Curicaca, teve como ponto principal a finalização da 
nova proposta de Termo de Referência para a realização do resgate. As 
melhorias incluem o uso de indicadores para avaliar se a fauna está se 
adaptando ao novo ambiente para o qual foi translocada e se está ou 
não causando impacto para a fauna que estava ocupando o novo local. 
O documento será apresentado em abril aos consultores das principais 
empresas que atuam no resgate de fauna para, então, ser incorporado 

aos novos processos de licenciamento no Rio Grande do Sul. Saiba mais.
Mosaico Porta de Torres dá novos passos
A criação do Mosaico Porta de Torres, projeto que busca uma gestão 
integrada das áreas protegidas do Planalto, Encosta e Planície Costeira 
do Rio Grande do Sul, deu importantes passos nesse início de ano. Em 
reunião com o coordenador da gestão de mosaicos do Instituto Chico 
Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio), Alan Crema, o 
órgão se comprometeu a financiar parte da 2ª oficina de planejamento 
do mosaico, que acontece em abril. O projeto também passou a contar 
com a participação da gestora da Estação Ecológica de Aratinga, 
Ketulyn Marques, e do analista ambiental do ICMBio, Lúcio Santos. Os 
novos colaboradores ajudarão no processo de formação do Conselho 
Consultivo do fórum. A próxima oficina tem como objetivo consolidar a 
proposta de criação do mosaico, planejar sua implantação e delinear a formação do Conselho. Saiba mais.

PROCERVO busca entender interações entre cervo e gado
Uma das ações do Programa de Conservação do Cervo-do-pantanal no Rio Grande do Sul (PROCERVO) que 
será realizada neste ano é o entendimento da interação entre o cervo e o gado na região de entorno do Refúgio 
da Vida Silvestre Banhado dos Pachecos e na Área de Proteção Ambiental do Banhado Grande. A pesquisa será 
realizada em um trabalho de campo dos técnicos do Instituto Curicaca e de alunos de veterinária da Universidade 
Federal do Rio Grande do Sul e tem o objetivo de entender o cenário da produção de gado e a atuação dos órgãos 
de extensão agropecuária na região. Após a avaliação do quadro, novas ações serão planejadas. Saiba mais.

Compensação ambiental não tem sido prioridade em Porto Alegre
Em outubro do ano passado, a Promotoria de Meio Ambiente de Porto Alegre abriu uma Ação Civil Pública 
contra a prefeitura do município alegando desvio de finalidade nas medidas de compensação ambiental para 
empreendimentos que cortam árvores nativas. Um dos pedidos da Ação é pela concessão de uma liminar que 
suspenda a possibilidade de converter a compensação em serviços e compra de objetos e equipamentos. Desde 
lá, o juiz da 10° Vara da Fazenda Pública do Fórum da Tristeza não se manifestou sobre a ACP. Procurada pelo 
Instituto Curicaca, a assessoria do órgão afirmou que a questão ainda não foi apreciada pelo juiz por não ser uma 
questão urgente – que não causa dano imediato à vida –, o que foi intensificado pelo período de recesso. 

29/01 a 01/02 Reunião com Comunidade Ensino e Aprendizagem sobre Planos de Manejo :: 04/02 Reunião Con-
selho da APA do Banhado Grande :: 12/03 Reunião do Comitê Estadual da Reserva da Biosfera da Mata Atlântica

O Instituto Curicaca entra em férias coletivas no dia 1° de fevereiro e retorna no dia 25, portanto a 
próxima edição de O Voo da Curicaca será enviada em março.


