
om o objetivo de trabalhar 
em comum acordo em Catividades que resgatem a 

cultura e os valores ecológicos das 
comunidades de fronteira, o  
movimento proposto pela ONG 
Atelier Saladero tem a missão de 
conscientizar sobre a importância de 
se preservar o meio ambiente, com 
iniciativas que visem melhorar a 
qualidade de vida. 

A entidades comprometidas 
nesse projeto são:

ONG ATELIER SALADERO - 
Barra do Quaraí - Presidente Fábio 
Ludwig; ONG SEPÉ TIARAJU - 
Uruguaiana - Diretor Executivo 
Ricardo Simas; ASOCIACIÓN 
ECOLOGISTA RIO MOCORETA - 
Monte Caseros - Presidente Luis 
Mujica; INSTITUTO PATULUS - 
Santana do Livramento - Presidente 
Erick de Melo Maciel; COMISSÃO 
BINACIONAL DE MEIO AMBIENTE 
E DOS RECURSOS NATURAIS 
RENOVÁVEIS PASSO DE LOS 
LIBRES/URUGUAIANA - Presidente 
Juraci Jacques; MOVIMENTO 
ECOLÓGICO DE BELLA UNIÓN - 
Bella Unión - Presidente Julio Tarino; 
ASSOCIACIÓN DOS AMIGOS DEL 
RIO URUGUAI - Monte Caseros - 
Presidente Luis Schiro. 

“ O  M o v i m e n t o  
Transfronteiriço, criado no 
município da Barra do 
Quaraí, por sete ONGs 
brasileiras, uruguaias e 
argentinas, é considerado 
um marco na cooperação 
e n t r e  e n t i d a d e s  e  
i n t e r c â m b i o  n a  á r e a  
ambiental e de gestão” 
( C o r r e i o  d o  P o v o ,  
4/02/2006).
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Reunião de  fundação do Movimento Transfronteiriço de ONGs, em Barra 
do Quaraí-RS, no dia 01/02/2006.

 Permutar mútuo apoio em 
aspectos científicos e técnicos, tanto em 
meios materiais como em recursos humanos 
dentro das possibilidades de cada uma das 
partes envolvidas. 

 Permutar mútuo apoio na 
divulgação das atividades conjuntas e 
individuais que as entidades relacionadas 
elaborarem em benefício de uma melhor 
qualidade de vida do ser humano. 

 Somar esforços pela educação 
ambiental colaborando para a formação de 
uma consciência ecológica em nossas 
sociedades. 

 Apoiar a produção artística e 
cultural, como  criação e expansão de 
acervos de bibliotecas, atividades de 
educação artística e recreativa; incentivar à 
participação social e ao voluntariado, através 
de campanhas e programas de valorização da 
vida, promoção da cidadania.
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Objetivos do Movimento
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Movimento Transfronteiriço de

Nossa história: uma integração para lutar!

Em defesa do Homem e do Ambiente



La reunión comienza a las 10h30 (horas de 
Argentina), en el local del Sindicato de “Municipales. Se encuentran presentes 

representantes de  las ONG de Monte Caseros, 
Barra de Cuaray y Mocoreta .
Julio Tarino, de Bella Unión, es el representante de  
la ONG anfitriona y preside la reunión con una 
calurosa bienvenida a los amigos”.

Assim começa a Ata do Movimento 
Transfronteiriço, redigida por Dr. Luis Mujica, sobre 
as atividades desse dia. Entre os temas mais 
debatidos, está a redação de um manifesto denúncia 
intitulado “Alerta Rojo” conscietizando a população 
das fronteiras sobre o grave perigo dos agrotóxicos 
utilizados sem discriminação nas lavouras.

Cada ONG faria uma análise do problema em 
sua região. O Manifesto seria a visão de conjunto de 
toda a situação mostrando o que acontece numa 
enorme área internacional. Alguns comentários 
sobre o assunto:

* “Estamos sofrendo uma guerra silenciosa, 
obscura, avassaladora, que ninguém vê e aos 
poucos todos sentem.”

* “A quem estamos atacando? Aos 
arrozeiros? Não! Ao veneno que está 
contaminando a população. Sofremos os efeitos de 
uma bomba atômica em nossa terra; a 
contaminação está em nosso alimento; as 
consequências estão em nossa saúde; os 
agrotóxicos estão matando nossas vidas!

Alerta Rojo!Alerta Rojo!

Primeiro Encontro - novembro 2005 - A Associacion Rio 
Mocoretá foi convidada pela ONG Atelier Saladero a 
fazer uma palaestra na Barra do Quaraí sobre os impacto 
ambientais da represa de Salto Grande. Apresentando 
exclente documentação audiovisual sobvre o aasunto, 
Dr. Luiz Mujica mostrou os graves danos ocasionados e 
as terrríveis consequencias que ainda estão reservadas 
para o futuro. Essa palestra foi a semente para a criação 
do Movimento.

Bella Unión - 13 de mayo 2006
Uruguaiana - 6 de junho 2006

“Acta de Uruguayana - a las 10,30 horas se 
comienza la reunión en el club náutico,  con la 
presencia de: Ricardo Aires Simas, Ingobert 
Bernicker y  Juraci Jaques, de Uruguayana; 
Argemiro Rocha de Barra do Quaraí; Luis Schiro, 
Carlitos Martinoli, J. Espilere, Walter Britez, de 
Monte Caseros; Luis Morra,  de Chajari; Beto 
Sanchez, Antonio Acevedo Miño y Luis Mujica, de 
Mocoreta.

Se realiza una agenda de trabajo, 
quedando los temas siguientes a tratar:

* Mucha pesca sin control del lado de Brasil 
( con redes)

* Limpieza del marco da Ilha Brasileira en 
la triple frontera.

Por sugerencia de Juraci Jaques se 
plantea hacer de cada reunión un “manifiesto” 
para dirigir a los presidentes y gobernadores, con 
los temas o recomendaciones tratadas.

El sugiere que las  cuestiones como pesca, 
plan de plantar eucaliptos en estado de Rio 
Grande, tóxicos lançados desde avión, implante 
de las plantas nucleares en territorio de Brasil lejos 
del rio Uruguay” (Luiz Mujica).

Esses são os temas básicos, sobre os 
quais será redigido um texto aos Presidentes dos 
três países.

Ao Sr. Presidente da República
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