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Madeira é apreendida em Operação Conjunta

***

Do escritório para o…
banheiro
Caminhonete com carregamento de
lenha apreendida

Em operação conjunta, realizada pela Base Ambiental da
Costa do Dendê e Secretaria Municipal de Meio Ambiente de
Valença, no dia 15 de fevereiro, foram apreendidos 3m³ de
lenha proveniente da Mata Atlântica, nas imediações da Rua
Marcondes Filho, transportada em uma caminhonete F75,
azul. Segundo o motorista do veículo, Edvaldo Silva do
Carmo, a lenha seria proveniente de uma fazenda no Bairro
Novo Horizonte, em Valença, e seria fornecida a uma
padaria. O motorista e o veículo foram conduzidos à
delegacia de polícia e apresentados à delegada plantonista,
que investiga o caso.

Jacaré do papo amarelo é resgatado em Teixeira de
Freitas

***

Leia o artigo técnico
O Futuro da
Humanidade nas Mãos
da Cidadania
Ambiental

Em 12 de fevereiro, um exemplar de Caiman latirostris jacaré do papo amarelo foi resgatado nas proximidades da
Rodoviária Nova, em Teixeira de Freitas, pelo Corpo de
Bombeiros e na mesma noite foi realizada soltura em Área
de Preservação Permanente - APP. A ação contou com a
ajuda do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos
Recursos Naturais Renováveis – Ibama. O aterramento de
APPs, áreas alagadas e brejos compromete a sobrevivência
da espécie que se encontra na lista do Ibama como ameaçada de
extinção.
O Jacaré-de-Papo Amarelo faz parte da exuberante fauna das florestas
tropicais, preferindo áreas de baixada, com suas lagoas, lagos e rios.
Sua presença representa, ao contrário do que muitos pensam, uma
contribuição eficaz para o aumento da população de peixes nos corpos
d'água, já que suas fezes servem de adubo para o desenvolvimento de
fitoplancton, que é utilizado como alimento por diversas Foto:
espécies
de
Karla Cunha
peixes. Habita os domínios da Mata Atlântica e alimenta-se de peixes,
aves e mamíferos. Leia mais...
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Promotor de Justiça discute reforma do Código Florestal na Rádio Justiça
Na manhã do dia 10 de fevereiro, o promotor de Justiça Sérgio Mendes concedeu entrevista
à Rádio Justiça, acerca da revisão do Código Florestal. Na oportunidade, Mendes expôs a
preocupação com as mudanças propostas pelo Novo Código, visto que este traz dispositivos
que irão descaracterizar as Áreas de Proteção Permanente e Reserva Legal, além da perda
considerável das áreas de conectividade, que podem vir a prejudicar sobremaneira os
remanescentes de
ui!Mata Atlântica.

FIQUE DE
OLHO

Mendes esclareceu ainda que a decisão final caberá ao Congresso Nacional, com aprovação
posterior da Presidente da República Dilma Rousseff, porém o Ministério Público Federal,
Ministério Público Estadual, Organizações Não Governamentais têm se posicionado e
realizado intensos debates, inclusive nas Assembléias Legislativas e com o secretário de meio
ambiente.
Confira o teor da entrevista

***

Criada Unidade de Conservação em Amargosa
No dia 19 e fevereiro, foi criada em Amargosa, Bahia, a Unidade
de Conservação “Refúgio da Vida Silvestre de Amargosa” REVISA, em Ato Público de assinatura do Decreto Municipal,
pelo prefeito da cidade, Valmir Sampaio. Durante a cerimônia, o
promotor de Justiça e Coordenador do Numa Marcelo Guedes
ressaltou que “esse será um legado para as novas gerações, um
exemplo de trabalho da sociedade civil organizada e entidades
públicas”.
A idéia de criação do REVISA, surgiu em 2006 por meio de parceria entre a Prefeitura
Municipal de Amargosa, a ONG Centro Sapucaia e o Núcleo Mata Atlântica - Numa, com o
apoio do Ministério do Meio Ambiente, que objetivava incentivar o fomento ao turismo, e a
conservação dos mananciais de água que, na beira do semi-árido, têm importância vital para
o futuro econômico do município e da região como um todo. Leia mais...

***

Combate às carvoarias ilegais continua intenso
Dando prosseguimento a ação de combate à grave situação das carvoarias região das Costas
das Baleias, foi realizada, no dia 09 deste mês, reunião no Comando de Policiamento
Especializado CIPE - Mata Atlântica para planejar o enfrentamento da produção, transporte e
comercialização ilegais de carvão da região. No dia 25 de janeiro, foi realizado sobrevoo nas
cidades de Mucuri, Nova Viçosa e Caravelas, oportunidade em que foram constatados furtos
de madeira de eucalipto da empresa, exploração de trabalho infantil e utilização de madeira
nativa para a produção de carvão. Leia mais...
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