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Microalgas: os

Seminário Animais Silvestres P.1

biocombustíveis do
futuro?

Legislação Fauna Brasileira P.1
3ª edição Eco Kids P.2
Apreensão pássaros Silvestres P.2
Microalgas

são

unicelulares capazes de realizar
fotossíntese, aproveitando a luz
solar e absorvendo CO2 para
sintetizar a própria biomassa.
Leia mais...
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Brasileira

sobre a Fauna Silvestre
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Edital contempla projetos
voltados ao pagamento de
serviços ambientais

Seminário em Teixeira de Freitas retoma tema sobre
Fauna Silvestre da Mata Atlântica

Com o intuito de agregar
conhecimento
e
fomentar
discussões sobre questões
ambientais relacionadas à
preservação
das
espécies
selvagens da mata atlântica no
extremo sul do estado, a
Coordenação Regional do
Núcleo Mata Atlântica na Costa
das Baleias, juntamente com

o Centro de Estudos e Aperfeiçoamento Funcional
(CEAF), realizou a 3ª edição do seminário “A Mata
Atlântica e a Fauna Silvestre”, no dia 27 de agosto,
na Câmara de Vereadores, em
Teixeira de Freitas, Bahia.
Compuseram a mesa de
abertura do evento o promotor
de Justiça e coordenador
regional do NUMA, Fábio
Fernandes Corrêa, o juiz diretor
do Fórum da Comarca de
Teixeira de Freitas, César
Barbosa Neto, o biólogo e
consultor do Ministério do Meio
Ambiente (MMA), Jean François, a gerente
regional do IBAMA em Eunápolis, Cleide Guirro,
o coordenador do Instituto Chico Mendes de
Conservação
da
Biodiversidade (ICMBio) em
Porto Seguro, Leonardo Brasil,
e o Capitão Benedito Barbosa
Neto. Na mesa redonda
presidida pelo promotor de
Justiça José Dutra de Lima
Júnior, o chefe do Centro de
Triagem de Animais Silvestres
(CETAS) do Ibama em Porto

Seguro, Cid Teixeira expôs o
conceito dos serviços ecosistêmicos
disponíveis em aspectos econômicos
e ambientais. No painel que discutiu
os crimes contra a fauna, sob a
presidência da promotora de Justiça
e coordenadora regional do Numa na
Costa do Descobrimento, Valéria
Souza, foram apontados os principais
focos de ações e as
etapas dos processos fiscalizatórios realizados pelo
Ibama. O promotor de Justiça Julimar Barreto trouxe
à mesa experiências em operações e destacou a
obrigação constitucional do estado
nas questões ambientais, em
especial, do papel do Ministério
Público. À tarde, foram debatidos
em mesa redonda, sob a condução
da analista ambiental do Ibama em
Teixeira
de
Freitas,
Natália
Albuquerque, a formação de
corredores ecológicos, reserva legal
e unidades de conservação como
estratégias de proteção e compensação por danos à
fauna. Participaram do debate o analista ambiental
da Suzano Papel e Celulose, Carlos Benício e o
coordenador regional do ICMBio em Porto Seguro,
Leonardo Brasil. O último painel
trouxe questões relativas à reparação
e aos danos contra a fauna, presidido
pelo chefe do IBAMA em Teixeira de
Freitas, Arney dos Santos Almeida,
com a participação de Fábio
Fernandes e da analista técnica e
coordenadora do GeoNUMA,
doCunha
MP
Foto: Karla
da Bahia, Betânia Figueiredo.
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Fundo Florestal cadastra fornecedores
de capacitação e assistência técnica

O Fundo Nacional
de
Desenvolvimento
Florestal – FNDF
iniciou na quartafeira (1), o
cadastramento de fornecedores de serviços de
capacitação e assistência técnica florestal.
Poderão participar do cadastro e licitações,
empresas públicas e privadas, cooperativas e
organizações
não
governamentais.
A
contratação faz parte do processo de
financiamento do FNDF para 2010, por meio de
quatro
chamadas
de
projetos.
Os cadastrados serão informados sobre como
participar das licitações para fornecimento de
cursos de restauração florestal da mata atlântica
na região nordeste e manejo florestal
comunitário na Amazônia e caatinga. Leia

3ª edição do Eco Kids é lançada
com diversas atividades
educativas
A terceira edição do Jornal Eco Kids foi
lançada na quarta-feira (25), às 10h, na
Escola Nucleada de Santo Antônio, situada
no distrito de Ilhéus e primeira da zona rural
a participar do projeto. Para a produção do
jornal, os alunos realizaram diversas
atividades como entrevistas, trabalhos de
campo e passeios ao Rio do Engenho.
Idealizado pela promotora de Justiça Karina
Cherubini, da 8ª PJ de Ilhéus, e promovido
pelo Ministério Público da Bahia, com apoio
do Conselho de Defesa do Meio Ambiente
de Ilhéus e Secretaria Municipal da
Educação, o evento contou com a
participação da comunidade... Leia mais...

FIQUE DE
OLHO

***

Clique e confira os novos

mais...

Operações resultam em apreensão de 67 pássaros

vídeos sobre a mata
atlântica disponíveis no
portal do Numa

A Base Ambiental Costa das Baleias em ação conjunta com o Ibama realizaram
nos dias 16 e 19 de agosto diversas operações de fiscalização ambiental. Como

***

resultado das ações, uma pessoa foi conduzida à delegacia por porte ilegal de
arma de fogo e foram apreendidos 67 pássaros, duas espingardas e armadilhas

Aprovado pelo Conama o

de caça. As apreensões foram feitas nos distritos das cidades de Caravelas e

texto-base para
recuperação de APP

Itanhém, localizadas próximas à divisa com Minas Gerais.

Cadastro de Unidades de Conservação

Leia mais...

Em comemoração aos 10 anos do Sistema Nacional de Unidades de
Conservação da Natureza – SNUC (Lei nº 9.985/2000), o MMA lançou o
novo Portal do Cadastro Nacional de Unidades de Conservação – CNUC. O
portal possui um banco de dados cadastrais de todas as unidades de
conservação brasileiras e suas principais informações, sobre seu
gerenciamento, abertura para visitação e plano de manejo. Leia mais...

Notas
Próximos Eventos

WEB LINKS

Congresso – Nos dias 14 e 15 de setembro haverá o I Congresso

Abrampa

Internacional Transdisciplinar de Proteção à Fauna em Goiânia.
Maiores informações através do site: www.congressofauna.com.br

Ceama
Ibama

Enquete – Queremos saber mais sobre você! Participe da

enquete no nosso portal para que possamos sempre atualizá-lo de
acordo com as suas necessidades.

Projeto Corredores
Ecológicos

Fotos: Veja sua foto publicada na capa do nosso Boletim!
Envie para o e-mail de nossa redação! numa_comunicacao@mp.ba.gov.br
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