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Operação Santa Cruz P.1
Curso para infratores P.1
Série Ecos do Brasil P.2
Reunião prevê TAC P.2
Conheça mais sobre o
Sagui-de-tufo-branco na
seção Espécies Ameaçadas.
Clique aqui.

***

Estados brasileiros lançam
projetos para pagamento
por serviços ambientais.
Leia mais...

***

MMA coloca Plano de
Produção e Consumo
Sustentáveis para consulta
pública
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Operação Santa cruz apreende madeira ilegal
O Ibama, juntamente com
Ministério Público no Estado da
Bahia – Núcleo Mata Atlântica,
Delegacia
de
Proteção
Ambiental de Ilhéus, Companhia
Independente de Policiamento e
Proteção Ambiental da PM/BA
realizou, em setembro, a
Operação Santa Cruz, no
extremo Sul da Bahia, que teve
como foco a fiscalização de
desmatamentos e exploração
comercial de madeira extraída
ilegalmente no Bioma Mata
Atlântica.
A operação abrangeu toda a
região, desde o município de
Mucuri até Ubaitaba. Foram
aplicados mais de R$ 1,6 milhão
em multas, lavrados 70 autos de
infração
e
entregues
40
notificações.

Além disso, foram flagrados oito
estabelecimentos
comercias
com madeira nativa da mata
atlântica em depósito ilegal e
quatro veículos transportando
carvão e madeira ilegalmente.
No total, houve mais de 150 m³
de madeira e 105 m³ de carvão
ilegais
apreendidos.
Dentre as ações realizadas pela
equipe,
destaca-se
a
fiscalização
na
região
conhecida como Canta Galo, no
município de Belmonte, onde foi
flagrado grande número de
ilícitos ambientais provocados,
principalmente, por ocupantes
irregulares de terras devolutas
assistidos pela FETAG-BA –
Federação dos Trabalhadores na
Agricultura.
Leia
mais...

Infratores participam de curso
sobre Consciência Ambiental
Nos dias 22,23 e 24 de outubro foi realizado o curso “Educação
para a vida”, ministrado por Isabel Cristina, coordenadora
técnica e por Carlos Eduardo, secretário executivo, integrantes
do Instituto Idéia. O curso, resultado de um Termo de
Ajustamento de Conduta – TAC firmado entre o Núcleo Mata
Atlântica, através do promotor de Justiça de Valença Tiago
Quadros e infratores ambientais na Costa do Dendê, contou
com
o
apoio
da
Fundação
José
Silveira.

Clique aqui

Atualmente, ficou constatado que é mais benéfico para a sociedade substituir as penas dos crimes de
menor potencial ofensivo por medidas sócio-educativas ao invés de levar os infratores á prisão. Em razão
Foto:objetivo
Karla Cunha
disso, os 11 autuados por prática de crime ambiental terão acesso ao curso que tem por
esclarecer as principais dúvidas sobre as atividades ilegais praticadas. Leia mais...
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Renctas apresenta série Ecos do Brasil com ênfase em meio
ambiente
No dia 03 de novembro estreou a série Ecos dos Brasil, às 20 horas no Canal
Futura, uma iniciativa da Rede Nacional de Combate ao Tráfico de Animais
Silvestres - Renctas, organização não-governamental sem fins lucrativos, que
combate
o
tráfico
de
animais
silvestres.
A série será composta por 13 episódios, dirigidos e apresentados pelo ambientalista Dener Giovanini –
Coordenador Geral da Renctas e mostrará os principais momentos ambientais da história do Brasil,
proporcionando ao telespectador a oportunidade de conhecer a evolução do pensamento ambiental
brasileiro. Ao todo serão 115 entrevistados, e contará com depoimentos dos últimos quatro expresidentes da República, além de trazer análises e confrontos de idéias que formam o mosaico do
pensamento ambiental nacional. Leia mais...

FIQUE DE
OLHO

Ibama embarga construção
de hidrelétrica na Bahia

Reunião prevê viabilidade de acordo com empresas de celulose
Foi realizada em outubro, no Centro de Estudos e
Aperfeiçoamento Funcional – CEAF reunião entre Ministério
Público da Bahia, Instituto do Meio Ambiente - IMA, e
Universidade Estadual da Bahia - UNEB para discutir a
viabilidade de acordo com grandes empresas na área de
celulose. Segundo o promotor de Justiça e coordenador regional
do Numa na Costa das Baleias, Fábio Fernandes Correa, foram
detectadas plantações de eucalipto em Áreas de Preservação
Permanente – APP, bem como em Reservas Legais - RL.
Como proposta, Fernandes apresentou a possibilidade de chamar os proprietários das áreas de fomento
para apresentar a documentação de propriedade das terras e propor meios de promover a regeneração
das áreas degradadas. “A preocupação é que o acordo contenha cláusulas que visem principalmente à
restauração das áreas de Mata Atlântica que estão sendo destruídas”, afirmou.

Leia mais...

***
Consulta pública para
avaliação ambiental
estratégica. Leia mais...

STJ decide que multa ambiental só prescreve cinco anos após fim do
processo administrativo
O Superior Tribunal de Justiça (STJ) editou dia 21 de outubro uma súmula que determina que as
multas aplicadas por crime ambiental só prescrevem cinco anos após o término do processo
administrativo. A súmula vai orientar o julgamento de casos desse tipo em tribunais de todo o país.
Na prática, a súmula favorece os órgãos de fiscalização ambiental – principalmente o Instituto
Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama) – que terão mais tempo para
cobrar dos infratores as multas por via judicial.

***

Notas
WEB LINKS

Próximos Eventos
Oficina – Nos dias 18 e 19 de novembro, o Núcleo Mata
Atlântica realizará a sua oficina de Planejamento com o objetivo
discutir as estratégias para o ano de 2011.

Abrampa

Congresso – Maceió sedia Congresso Brasileiro de Direito

Ibama

Ceama

Ambiental. Encontro será de 25 a 27 de novembro no Urban Resort
Ritz.
Inscrições através do site:
http://www.bjfeirasecongressos.com.br/Congresso/apresentacao/43

Projeto Corredores
Ecológicos
RBMA
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