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Numa participa de reunião da Rede Latino-Americana de
Ministério Público Ambiental

***
Poluição do ar em SP
equivale a fumar dois
cigarros por dia

O Núcleo Mata Atlântica, por meio de seu Coordenador
e promotor de Justiça Marcelo Guedes, e das
geógrafas do Ministério Público Esbela Neves e
Andressa Passos estão participando da II Reunião de
Trabalho Grupo Chaco-pantanal e Amazônico Geoprocessamento e Ministério Público, nos dias 27 a
29 de abril, em São Paulo.
No primeiro dia ocorrerá a apresentação da Rede Latino-Americana de Ministério Público
Ambiental e serão abordados assuntos relativos a monitoramento do desmatamento e
carvoarias no Pantanal e a atuação do Ministério Público do Mato Grosso do Sul, nas Unidades
de Conservação da Amazônica e representação ao Ministério Público Federal.
Leia mais...

Petrobrás cumpre TAC firmado com Ministério Público
***
IBGE lança mapamúndi digital com
dados sobre meio
ambiente

Em fevereiro de 2011, a 3ª promotoria de Justiça de Meio Ambiente da capital firmou um Termo
de Ajustamento de Conduta - TAC com a Petrobras S\A, com vistas a obter a regularização
ambiental de imóveis rurais da propriedade da empresa localizados na Bahia, cuja área se
aproxima de 10.000 hectares. Pelo acordo pactuado, a empresa deveria adquirir pelo menos um
imóvel situado na mesma bacia hidrográfica das demais propriedades, em área de importância
ecológica reconhecida, a fim de mantê-la como reserva ecológica em compensação à indicada
falta de RL, situação permitida pelo Código florestal brasileiro.
No último dia 31 de março, a Petrobras encaminhou ao Promotor Sérgio Mendes cópia da
escritura de compra e venda do imóvel Santa Rita de Cássia, localizado no município de
Esplanada- litoral norte da Bahia, com área de 1.472 hectares e importantes fragmentos de
mata atlântica, inserida em entorno de Áreas Importantes para a Conservação das Aves da
BirdLife International - IBAS , dando cumprimento imediato à obrigação estabelecida. Mendes
ressaltou a importância da ação da empresa, que demonstra seu real compromisso com os
fundamentais valores ambientais, informando que ainda deverão ser realizados estudos acerca
dos estágios sucessionais da vegetação nativa.

O Boletim Informativo é uma publicação do Núcleo Mata Atlântica, grupo especial de atuação
do Ministério Público da Bahia em defesa da Mata Atlântica
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A Base Ambiental sediada em Valença realizou durante os meses de
março e abril deste ano três operações de fiscalização que
resultaram na apreensão de 170 pássaros silvestres na região.
A primeira operação foi realizada no dia 22/03, em região que
abrangeu os municípios de Santo Antônio de Jesus e Valença, com a
participação das equipes das Bases Ambientais de Amargosa e
Valença e da Secretaria do Meio Ambiente. No total, foram apreendidos 63 pássaros silvestres
que estavam aprisionados em gaiolas.
Leia mais...

ICMBio lança Atlas da
Fauna Ameaçada de
Extinção

Reforma do Código Florestal será discutida em Salvador com Aldo Rebelo
No dia 06 deste mês, Aldo Rebelo estará em Salvador para discussão e apresentação da
proposta de substitutivo ao Projeto de Lei 1876/99, que reforma o Código Florestal, no
Fórum Baiano de Mudanças Climáticas e Biodiversidade, que acontece em parceria com o
Fórum Brasileiro de Mudanças Climáticas na Assembléia Legislativa da Bahia.
Em tramitação na Câmara dos Deputados há quase 12 anos, o projeto de lei do novo Código
Florestal deve ir à votação no plenário da Casa, na terça-feira (3). A maioria dos líderes
partidários e o próprio presidente da Câmara, Marco Maia, são favoráveis à votação mesmo
persistindo divergências em torno do relatório apresentando pelo deputado Aldo Rebelo.
Leia mais...

Biólogos
encontram
bichospreguiça com sinais de maus-tratos
em Ilhéus/BA
Dois
bichospreguiça foram
capturados por
biólogos,
em
Ilhéus, na região
sul da Bahia. Os
animais da
espécie Bradypuus torquatus, popularmente
chamados de bicho-preguiça-de-coleira,
estavam no bairro Banco da Vitória, perto de
uma estrada, o que segundo especialistas,
indica que os animais foram deixados ali por
alguém.
Mãe e filhote estavam machucados e o
filhote, que aparentava ter poucos dias de
nascido, morreu. A mãe está com
traumatismo na cabeça e outro ferimento
no olho. Ela já foi medicada e está em
observação na sede do Projeto Bicho
Preguiça.
Leia mais...

Numa se
Paschoal

despede

de

Elbano

O Núcleo Mata Atlântica - Numa
homenageia Elbano Paschoal de Figueiredo
Moraes, um dos fundadores do Grupo
Ambientalista da Bahia - GAMBÁ, que
faleceu na madrugada do último dia 24,
com apenas 54 anos. O Gambá é uma
organização não-governamental respeitada
nacionalmente que atua principalmente nas
gestões
de
políticas
públicas,
na
conservação de ecossistemas e na
formação de cidadania.
Leia mais...

***

Relator do Código
Florestal vai rever
áreas preservadas em
margens de rios

Leia mais...

***
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1º Redesenho: concurso de redação e desenho sobre educação
ambiental - Grupo de pesquisa Educação Ambiental Crítica da
Universidade Federal do Recôncavo Sul. Clique e confira!

Projeto Corredores
Ecológicos
RBMA
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