
SEMANA DE LUTAS
CONTRA BARRAGENS

de sua preservação. Durante as últimas décadas, 
foram instaladas nada menos do que 6 hidrelétricas 
de grande porte na bacia do Rio Uruguai, quatro 
destas no próprio Rio (Itá, Machadinho, Barra Grande 
e Foz do Chapecó) e outras duas no Rio Canoas 
(Campos Novos, Garibaldi). Recentemente, um novo 
projeto para a construção de duas novas usinas 
(Garabi-Panambi) está sendo pensado para a região. 

A semana de luta contra as barragens é, portanto, 
uma iniciativa que busca explicitar os problemas, as 
controvérsias e as dificuldades existentes no modelo 
energético brasileiro e problematizar, mais 
especificamente, a situação no Rio Uruguai. Assim, 
convidamos a todos para se agregar nesse debate e 
pensar conosco alternativas viáveis do ponto de vista 
ambiental e socialmente inclusivas para a questão 
energética no Brasil.

No Brasil, o modelo de desenvolvimento que tem se 
propagado é aquele impulsionado pelas grandes obras, 
que surpreendem pelo tamanho e pelo volume de 
recursos. O conceito por detrás do modelo sustenta-se 
na noção de crescimento e modernização a todo custo, 
independentemente das consequência sociais, 
ambientais e políticas do processo.  É nesse cenário que 
se situa o modelo energético brasileiro, que tem como 
política central a construção de grandes barragens.

No estado do Rio Grande do Sul, a área que mais tem 
sofrido com as consequências sociais e ambientais da 
construção de barragens tem sido a bacia do Rio 
Uruguai. Essa região é um dos espaços prioritários de 
conservação ambiental, em virtude de sua alta bio-
diversidade. Além disso, o posicionamento estratégico 
e a importância econômica do rio para as atividades 
pesqueira e agrícola da região, reforçam a necessidade

Fim do Salto do Yucumã?

Empresas condenadas por fraudes 
ambientais já estão contratadas 
para estudos de impacto!

Mais de 15 mil famílias 
podem ser expulsas!

Área alagada prevista 
superior à de Belo Monte!
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15h
Ato contra 
Barragens
Palácio Piratini

CRONOGRAMA
SEGUNDA 10/03 TERCA 11/03 QUARTA 12/03 QUINTA 13/03 SEXTA 14/03

14h
Roda de conversa 
e pintura de 
faixas no DAGE

14h
Roda de conversa 
e pintura de 
faixas no DAECA

14h
Roda de conversa 
e pintura de 
faixas no DAIB

14h
Roda de conversa 
e pintura de 
faixas no DAFE

14h
Concentração e 
caminhada até
o Palácio Piratini

19h 
Barragens no Rio Uruguai: 
permitiremos mais esse crime?

- Auditório FCE

18h30 - Auditório FCE
Exibição do filme
"Barragem - UHEs no Rio
 Uruguai" (Coletivo Catarse)
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