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Coordenador do Ceama fala da atuação do MP ambiental
na Rádio Metrópole
No último dia 29, o coordenador do Centro de
***
Linha de trem-bala
ganha túnel recoberto
por células solares

Apoio Operacional às Promotorias de Justiça do
Meio Ambiente - Ceama, promotor de Justiça
Marcelo Guedes, foi entrevistado no programa
Metrópole Serviço, da Rádio Metrópole FM, em
que foram abordados diversos temas acerca do
meio ambiente.
O programa teve intensa participação da sociedade e tratou de temas como poluição sonora,
gestão do lixo, resíduos sólidos, além da atuação do Ministério Público frente à necessidade de
locais e períodos apropriados para as manifestações musicais que acontecem em Salvador, a
importância da conscientização das pessoas para a vida em sociedade, áreas de risco, dentre
outros.
Um tema bastante polêmico foi sobre a poluição dos rios, com destaque à degradação dos
lençóis freáticos realizados pela empresa Milenium. Marcelo Guedes informou que a Fundação
José Silveira já está realizando estudos específicos para averiguação e análise dos possíveis
danos causados á comunidade local.
Leia mais...

Ouça a entrevista completa. Clique aqui!
***
Prefeitura de Ilhéus
cria Parque Municipal
Marinho

Denúncias anônimas levam a área desmatada e construção
irregular em Valença
A primeira denúncia aconteceu no dia 20 de junho,
informando sobre desmatamento em Maracoabo,
zona rural de Valença. Quando as equipes do
Instituto de Meio Ambiente e Recursos Hídricos –
INEMA, Secretaria Municipal de Meio Ambiente e
Base Ambiental da Costa do Dendê chegaram ao
local encontraram 50 hectares de terra desmatada
pertencentes ao Bioma Mata Atlântica.
Com a intenção de plantar capim para fazer área de
pastagem para gado de engorda, as árvores da
fazenda foram queimadas e transformadas em
carvão.
Leia mais...
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Novas Promotoras conhecem a produção ilegal de carvão no extremo sul

FIQUE DE
OLHO

Na tarde do dia 15 de junho, foi realizada em Teixeira de
Freitas reunião entre o Coordenador Regional do Núcleo Mata
Atlântica – NUMA na Costa das Baleias, Fábio Fernandes
Corrêa, o promotor de Justiça Ambiental de Teixeira de Freitas,
José Dutra de Lima Júnior, e as promotoras de Justiça Letícia
Campos Baird e Milena Moreschi, que recentemente assumiram
as Comarcas de Caravelas e Mucuri, respectivamente.

Confira as 5 edições do
Jornal Eco Kids, de
iniciativa da Promotora
de Justiça de Ilhéus,
Karina Cherubini.
Clique aqui!

Operação em Cumuruxatiba apreende 31 pássaros silvestres
Em 10 de junho foi realizada operação pelo Instituto Brasileiro
de Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis –
IBAMA e a Base Ambiental da Costa das Baleias, localizada em
Teixeira de Freitas, em Cumuruxatiba, distrito da cidade de
Prado.
No total, foram apreendidos 31 pássaros silvestres, dentre
eles, espécies de coleira, canários da terra, chorão e curió. As aves foram encaminhadas
para o Centro de Tratamento de Animais Silvestres - CETAS de Porto Seguro para receber
cuidados e posterior soltura no meio ambiente.

Prazo para registro de Reserva
Legal em cartório é prorrogado
Produtores rurais
que ainda não
fizeram
a
averbação
da
Reserva Legal da
propriedade
tinham até sábado
(11
de
junho)
para regularizar a
situação, mas o
governo decidiu esticar o prazo. O decreto
assinado pela presidente Dilma Rousseff na
quinta-feira (9) prorroga por 180 dias o
prazo para que produtores rurais façam o
registro da reserva legal da propriedade em
cartório sem que sejam notificados ou
multados pelos órgãos ambientais durante
esse período.
Leia mais...

Animais silvestres são achados
com frequência nas ruas e casas de
Salvador/BA
É cada vez maior o número de animais
silvestres que aparecem nas cidades por
causa do desmatamento e atraídos pela
grande quantidade de alimentos. Em muitos
bairros de Salvador tem sido comum
encontrar cobras, pássaros e até raposas.
Imagine o susto de quem se depara com
uma jiboia de quase dois metros que está
hoje no Centro de Triagem de Animais
Silvestres do Ibama (Cetas), no Cabula.
Ela foi encontrada
na última quartafeira
(08/06),
dentro de uma
caixa de registro
de água, no bairro
do
Barbalho.
Leia mais...

Notas

***

MMA abre Chamada
Pública para projetos
na Mata Atlântica.
Saiba mais!

***
Cai número de
brasileiros preocupados
com consumo
consciente
Confira!

***
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Prosseguem inscrições para o concurso Vida Verde
de Boas Práticas Socioambientais. Clique Aqui!

Ibama
Projeto Corredores

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