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Ministério Público fortalece atuação na área ambiental
com novos promotores regionais
***
APP e Reserva legal
não são a mesma coisa

***
Um terço da comida do
mundo vai para o lixo

Importantes atos que fortalecerão a
atuação do Ministério Público estadual
na área do Meio Ambiente foram
firmados no dia 27 de maio, data em
que se comemora o „Dia da Mata
Atlântica‟. Na reunião, presidida pelo
procurador-geral de Justiça Wellington
César Lima e Silva, seis promotores de
Justiça assumiram as Promotorias de
Justiça
Especializadas
de
Meio
Ambiente, de âmbito regional, criadas
através da Lei 11.639/2010.
São eles os promotores Anderson Freitas de Cerqueira (Guanambi), Antônio Eduardo Setúbal
(Valença), Augusto César de Matos (Lençóis), Eduardo Antônio Bittencourt Filho (Barreiras),
Márcio Clóvis Bósio Guimarães (Porto Seguro) e Yuri Lopes de Mello (Itabuna). O promotor de
Justiça Anselmo Lima Pereira, que não pôde comparecer ao evento, assumirá a Promotoria
Regional Ambiental de Teixeira de Freitas. Na oportunidade, foi feita a entrega das chaves de
dois veículos modelo Ranger, adquiridos com recursos próprios, para as Promotorias Regionais
Ambientais de Lençóis e Porto Seguro.
Leia mais...

Audiência pública vai discutir alterações em lei ambiental
do estado
Uma audiência pública será realizada hoje, dia 6, às 14h, no Ministério Público estadual, visando
o aprofundamento das análises sobre o projeto de lei que altera o Sistema Estadual de Meio
Ambiente e Recursos Hídricos. Da audiência, aberta ao público, participarão os promotores de
Justiça do Meio Ambiente Hortênsia Pinho, Sérgio Mendes, Cristina Seixas, Ana Vitória Gouveia,
Luciana Khoury, entre outros. Eles discutirão o projeto de lei que, apesar de estar em tramitação
na Assembléia Legislativa, não contou com a devida participação social durante o debate das
propostas apresentadas, afirmou Cristina Seixas.
Leia mais...

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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Lei de Mata de São João obriga
estabelecimentos
a
veicular
advertência sobre crime ambiental

Denúncia
anônima
leva
à
apreensão de animais silvestres em
cativeiro

No dia 11 de maio, foi publicada no Diário
Oficial do Município de Mata de São João, a
Lei Municipal n. 467/2011, que dispõe sobre a
obrigatoriedade
de
estabelecimentos
comerciais que armazenem, beneficiem,
industrializem ou comercializem espécie da
fauna afixarem placa de informação e
advertência em suas sedes e veicularem
mensagem em cardápios acerca da
criminalidade
da
comercialização
de
espécimes da fauna provenientes da coleta,
apanha ou pesca proibidas.
A referida lei, que entrou em vigor na data da
publicação, foi objeto de sugestão do
promotor de Justiça Pedro Castro, titular da 2ª
Promotoria de Justiça da Comarca de Mata
de São João, dirigida ao Prefeito Municipal.

Em operação realizada em Tarimba do
Orobó, zona rural de Valença, após
denúncia anônima feita à Base Ambiental
de Valença, foi realizada no último dia 30,
operação para apreensão de um casal de
pacas que estavam sendo criadas em
cativeiro para posterior abate no período do
São João.
Os infratores foram encaminhados para a
delegacia local, onde foi feito o Boletim de
Ocorrência e posteriormente liberados por
se tratar de crime
de menor potencial
ofensivo.

FIQUE DE
OLHO

Conheça mais sobre o
Trinca ferro, em
Espécies Ameaçadas
***

Leia mais...

Leia mais...

Base do Recôncavo Sul realiza
novas operações de fiscalização
Na tarde do último dia 24, os integrantes
da Base Ambiental do Recôncavo Sul,
localizada em Amargosa, juntamente com
a Polícia Militar de Mutuipe, apreenderam
um filhote de Gato do Mato que foi
capturado por moradores do distrito de
Maçaranduba, zona rural do município de
Mutuipe.
Ao desconfiar da presença da polícia, os
infratores abandonaram o animal, que foi
recuperado pela equipe, sendo conduzido
para o Centro de Tratamento de Animais
de Salvador para maiores cuidados.
Leia mais...

Operação flagra desmatamento na
zona
rural
de
Ubaíra
Integrantes da Base Ambiental do
Recôncavo Sul, em Amargosa, realizaram
operação na manhã do dia 01 de junho, na
região de Duas Barras, zona rural do
município de Ubaira.
A
operação
foi
deflagrada
após
averiguação de denuncia de desmatamento
com aproveitamento da madeira. Na
residência de um dos infratores foram
encontradas madeiras beneficiadas em
pranchas,
lenhas
além
de
duas
espingardas de fabricação artesanal usada
para caça na região. Foram encontrados
ainda pássaros da espécie Trinca ferro,
conhecidos como “Estevão” em cativeiro.
A esposa de um dos infratores foi intimada
a comparecer à Delegacia de Polícia Civil
da cidade de Ubaira a fim de prestar
esclarecimentos
à
delegada
titular.

Conheça mais sobre o
Lagartinho do Abaeté,
em Espécies
Ameaçadas
***
Consulta Pública
discute criação de
Refúgio de Vida
Silvestre em Arembepe

WEBLINKS

Notas

Abrampa
Ceama

Semana do Meio Ambiente: Entre os dias 05 e 10 de Junho,
o Ibama vai oferecer uma série de eventos em prol do
meio ambiente. Clique e confira!

Ibama
Projeto Corredores
Ecológicos
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