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Área ambiental do MP promove planejamento integrado

***
Feira londrina mostra
crescimento da
construção sustentável

Em 05 de abril foi realizada reunião entre membros e
servidores que compõem os núcleos ambientais do
Ministério Público da Bahia com o intuito principal de
fortalecer a atuação e elaborar um planejamento
integrado. Na oportunidade, foram discutidas ações que
estão sendo realizadas por cada Núcleo, além de
apresentados os planos de ação, operações planejadas e
execução orçamentária. Foi salientada por todos os
promotores de Justiça a importância de se estruturar os Núcleos e trabalhar o meio ambiente
como um todo, fortalecendo as partes, divulgando as informações, para que todos tomem
conhecimento da importância dessa área.
Marcelo Guedes, coordenador do Núcleo Mata Atlântica - Numa, do Centro de Apoio Operacional
às Promotorias de Justiça de Meio Ambiente – Ceama e do Centro de Apoio Técnico – CEAT fez
a abertura do evento dando ênfase à necessidade de integração entre os núcleos ambientais do
estado e de dar apoio aos promotores de Justiça que não estão nas regionais. Guedes enfatizou
ainda o plano de criação de duas coordenações para atendimento de demandas ambientais,
sendo a primeira de Geoprocessamento e a segunda de Comunicação. Leia mais...

Critérios para preenchimento de promotorias regionais
especializadas na Bahia são mantidos

***
Relatório Anual –
Numa – 2010
Clique aqui!

O Conselho Nacional do Ministério Público revogou liminar que suspendia o preenchimento de
vagas em promotorias regionais especializadas em meio ambiente no MP da Bahia. O Conselho
também julgou improcedente o requerimento de promotores baianos para anular o Edital
154/2010 e a Resolução 59/2010, que regularam o preenchimento dos cargos. Para os
requerentes, as vagas deveriam ser primeiramente oferecidas para remoção interna, por
analogia ao dispositivo da lei orgânica do MP da Bahia que estabelece a regra para promotorias
ligadas a comarcas.
O relator, conselheiro Mario Bonsaglia, entendeu que não cabe a analogia, por serem as
Foto: Karla Cunha
atribuições das promotorias especializadas regionais criadas em 2010 diferentes das atribuições
de promotorias existentes, inclusive pela desvinculação das comarcas. Leia mais...
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Ação conjunta identifica novas
áreas de produção ilegal de carvão
Em mais uma
operação
conjunta
realizada entre o
Instituto do Meio
Ambiente - IMA
e
a
Base
Ambiental
do Recôncavo Sul, em Amargosa, no dia 21
de março foram identificados e destruídos
mais cinco fornos de carvão.
Nesta ação, localizada em propriedades
particulares no Povoado da Vila de
Tancredo Neves, município de Wenceslau
Guimarães, foram apreendidos cerca de 150
sacos de carvão produzidos com madeira
nativa do Bioma Mata Atlantica. Foram
identificadas ainda áreas desmatadas e
queimadas para o cultivo de banana e
lavrados autos de infração e apreensão por
técnicos do IMA.

Homens são presos acusados de
roubar madeira nativa
Em uma operação conjunta da Companhia
de Ações Especiais da Mata Atlântica Caema e Instituto Brasileiro do Meio
Ambiente e dos Recursos Naturais
Renováveis - Ibama, realizada na manhã do
dia 15 de março, foram presos Luciano
Cabral Porto e Rogério Andrade Souza. A
Caema e o Ibama receberam informações
de que pessoas não identificadas estariam
furtando madeira nativa na região do
distrito de Canta Galo, município de
Alcobaça. Leia mais...

IMA e Base Ambiental mantêm
forte fiscalização em defesa da
Mata Atlântica
O Instituto do Meio Ambiente - IMA e a
Base Ambiental do Recôncavo Sul em
Amargosa, realizaram mais uma fiscalização
conjunta, em 16 de março, no Município de
Wenceslau Guimarães, no Assentamento
Chico Lopes, localizado nas proximidades
do povoado do Cocão.
O IMA autuou infratores e interditou
propriedades onde vinham sendo praticado
crimes ambientais ao Bioma Mata Atlântica,
como
desmatamento e
queimadas para o
cultivo de banana
e graviola.

Estudo
técnico-científico
apresentado com sucesso
Comam

é
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Juiz condena Embasa a
retirar ligações
clandestinas do
esgotamento sanitário
em Eunápolis.
Leia mais...
***

Numa promove reunião
de Planejamento para
2011
Leia mais...
***

Em 17 de março, em sessão extraordinária do
Conselho Municipal de Meio Ambiente Comam, foi apresentado estudo técnicocientífico para viabilizar a aplicação da Lei da
Mata Atlântica na cidade por meio do Plano
Municipal de Conservação e Recuperação da
Mata Atlântica, idealizado pela promotora de
Justiça de Meio Ambiente de Salvador, Ana
Luzia dos Santos Santana, com apoio de
Sérgio Mendes, promotor de Justiça de Meio
Ambiente da capital. Leia mais...
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