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X Congresso Nacional P.1

CONGRESSO DA ONU
Crimes ambientais e tráfico de
drogas estiveram entre os
assuntos do Congresso das
Nações Unidas realizado em
Salvador. A missão dos
representantes de 140 países
foi discutir melhorias na justiça
criminal e o combate a crimes
que preocupam o mundo todo,
como lavagem de dinheiro,
tráfico de pessoas e de drogas.
Leia mais...

ESPÉCIES AMEAÇADAS

Foto: Fabiana Fernandes

Popularmente conhecido como
corrupião,
sofrê,
concris,
coquim, a espécie Icterus
icterus jamacaii é uma das
aves mais interessantes do
Brasil, tanto por sua beleza
quanto
por
seu
canto
elaborado. Leia mais...

PEGADA ECOLÓGICA
Você já parou para pensar que
a forma como vivemos deixa
marcas no meio ambiente?
A nossa caminhada pela Terra
deixa “rastros”, “pegadas”, que
podem
ser
maiores
ou
menores,
dependendo
de
como caminhamos. De certa
forma, essas pegadas dizem
muito sobre quem somos!

Fonte: WWF Brasil

Espécies Ameaçadas P.1
Operação Corcel Negro P.2
Fique de Olho P.2

Flor de Cipó da Mata Atlântica
Foto: Corredores Ecológicos

Mata Atlântica é tema do X Congresso Nacional do MP de Meio Ambiente
Durante os dias 28 a 30 de abril, aconteceu em
Salvador o maior evento de Direito Ambiental do
Ministério Público da América Latina, que trouxe
como
tema
principal
“Desenvolvimento
Econômico, Proteção Jurídica do Meio Ambiente
e do Patrimônio Cultural – Justiça e Ministério
Público”. Nesses três dias, magistrados,
promotores de Justiça e especialistas discutiram
diversos
assuntos
como
licenciamento
ambiental, Termos de Ajustamento de Conduta,
preservação dos biomas Mata Atlântica e
Cerrado, jurisprudência do STJ na área
ambiental, dentre outros.
No dia 30, pela manhã, a
reparação de danos ambientais
e a preservação da Mata
Atlântica foram alguns dos
assuntos
abordados
em
oficinas.

O evento foi marcado também pelo lançamento
do livro “Prevenção e reparação de danos
ambientais: As Medidas de Reposição Natural,
Compensatórias e Preventivas e a Indenização
Pecuniária” de autoria da Promotora de Justiça
Ambiental, Hortênsia Pinho, e pela distribuição de
kits contendo os volumes III, IV e V da série
Cadernos Ambientais publicados pelo Núcleo Mata
Atlântica.
Para o Promotor de Justiça do Ministério Público
da Bahia e um dos coordenadores locais do
Congresso, Marcelo Guedes, receber esse evento
na cidade de Salvador é motivo de orgulho.

“Serão falsas as conquistas
se não cuidarmos das
pessoas, das crianças; se
não pensarmos nas nossas
gerações do futuro’’

Na Oficina sobre “Mata Atlântica e Temas de
Maior Atuação dos Ministérios Públicos do
Nordeste”, o promotor de Justiça de Meio
Ambiente Sérgio Mendes destacou a situação
atual da Mata Atlântica na Bahia, as ações do
Núcleo Mata Atlântica - Numa, sua história,
propostas para o futuro e principalmente os
resultados obtidos em cinco anos de atuação.
Após a oficina, Mendes foi convidado por
colegas a implementar e replicar o modelo do
Núcleo em outros estados brasileiros.

’’Ficamos muito felizes com a
frequência maciça em todas as
palestras e oficinas. Tivemos
muitos promotores inscritos e
participando das atividades’’,
ressalta Guedes.

Para o presidente da entidade, Procurador de
Justiça Jarbas Soares Júnior, o cuidado com o
meio ambiente implica em ações de proteção à
natureza e às pessoas. ’’Será falsa a nossa luta;
será falso o desenvolvimento; será falsa a
prosperidade; serão falsas as conquistas se não
cuidarmos das pessoas, das crianças; se não
pensarmos nas nossas gerações do futuro’’,
afirma. O painel de encerramento do congresso
foi presidido pelo Procurador-Geral de Justiça do
MPBA, Wellington César Lima e Silva.
(Com informações da Abrampa)
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MADEIRA ILEG AL É
APREENDIDA EM AM ARGOS A

OPERAÇÃO CORCEL NEGRO
EMBARGA 33 EMPRESAS

FIQUE DE
OLHO

Integrantes da Base Ambiental do Recôncavo

Com o objetivo de fiscalizar o transporte, a

Sul, após uma denuncia anônima, apreenderam,

produção e o consumo de carvão em alguns

na sexta-feira, 09 de abril, um caminhão

estados, a Operação Corcel Negro, realizada

Porto Sul: manifestantes
protestam em Ilhéus

carregado de estacas de madeira do tipo Pau

pelo Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos

Ambientalistas, artistas, canoístas,

Darco,
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Recursos Naturais Renováveis, entre os dias 22

empresários do setor de turismo,

cancelas, no município de Amargosa, situado a

e 31 de março, resultou no embargo de 33

grupos de baianas e de capoeira e

270 Km da capital baiana.

empresas entre siderúrgicas e transportadoras

moradores de Ilhéus, sul da Bahia, se

de carvão.

reuniram no dia 25 de abril, na Lagoa

Com o embargo, as empresas ficam proibidas

Encantada para protestar contra a

de funcionar até decisão judicial. Uma das

construção de um terminal portuário,

principais causas de medida é a falta de

denominado Porto Sul.

Gerema

e

Bartião,

além

de

Leia mais...

autorização para executar as atividades. No

Leia mais...

total, foram lavrados 260 autos de infração em
14 estados, sendo que o Pará apresentou o
maior número de irregularidades, seguido por
Minas Gerais, Mato Grosso do Sul, Paraná,
Bahia, Maranhão e Piauí.
Leia mais...

MP investiga irregularidades em empreendimento na Praia do Forte
O Coordenador da Costa dos Coqueiros e promotor de Justiça, Pedro Araújo Castro, instaurou no
último dia 26, inquérito civil contra a empresa Atual participações Ltda. que tem como representante
legal José Humberto Souza. O objetivo é investigar possíveis irregularidades em processo de
licenciamento para implantação de um supermercado, com supressão de vegetação nativa de Mata
Atlântica, em terreno situado na estrada de acesso ao Castelo Garcia D'Ávila, na localidade de Praia
do Forte, município de Mata de ao João.
Através do inquérito foi solicitada a realização de perícia no local
para subsidiar a avaliação de possíveis irregularidades do
empreendimento. O terreno faz parte da Área de Proteção
Ambiental do Litoral Norte e foi desmatado sem a autorização da
Secretaria de Meio Ambiente (Sema), pois o pedido ainda está
em processo de análise. Leia mais...

Notas

Destaques

Biopneus poderão chegar
ao mercado em cinco anos
Em breve,
motoristas poderão
dirigir veículos com
pneus considerados
menos danosos ao
meio ambiente que os atuais. A
meio ambiente que os atuais. A
Genecor, empresa americana,
Genecor, empresa americana,
está desenvolvendo o pneu
está desenvolvendo o pneu
verde, que possui entre seus
verde, que possui entre seus
principais
ingredientes
um
principais
ingredientes
um
composto derivado de plantas.
composto derivado de plantas.
No caso do Brasil, a solução
No Brasil, a solução para a
para a fabricação dos pneus
fabricação dos pneus verdes, a
verdes, a partir de matériaspartir
de
matérias-primas
primas renováveis, pode vir da
renováveis, pode vir da cana-decana-de-açúcar, do milho e até
açúcar, do milho e até de uma
de uma gramínea, a switchgrass,
gramínea, a switchgrass, muito
muito pesquisada nos Estados
pesquisada nos Estados Unidos.
Unidos. Leia mais...
Leia mais...
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Dê sua sugestão

Ceama

Escreva para a Redação do Numa enviando sugestões ou criticas acerca de matérias e temas que gostaria
de ver publicadas em nosso site sobre a Mata Atlântica. Contato: numa_comunicacao@mp.ba.gov.br

Ibama
Projeto Corredores Ecológicos

Foto

RBMA

Veja sua foto publicada na capa do nosso Boletim! Envie para o email de nossa redação!
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