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Inaugurada Base Ambiental da Costa das Baleias

Editorial
No próximo dia 12 de março,
o Ministério Público da Bahia
estará sob nova liderança,
uma vez que o atual
procurador-geral de Justiça,
Lidivaldo Reaiche Raimundo
Britto,
será
sucedido
por Wellington César Lima e
Silva.
Ao
procurador-geral
de
Justiça, Lidivaldo Britto, o
reconhecimento do Núcleo
Mata Atlântica, seja em face
do
incondicional
apoio
ofertado no decorrer de todo o
seu mandato, seja pela
notável
sensibilidade
demonstrada
com
as
questões de natureza coletiva
da sociedade, em especial,
com aquelas que se referem à
proteção
do
patrimônio
ambiental.
Que os administradores que
agora
irão
assumir
a
condução do Parquet baiano
possam manter essa mesma
postura. É o que se deseja
com muita força.

A terceira Base Ambiental do Sistema de Proteção Legal da Mata Atlântica e a
sede da Promotoria de Justiça Regional de Teixeira de Freitas, foram
inauguradas dia 02 de março, em Teixeira de Freitas/BA.

Ina

A Base é o resultado da parceria entre o Instituto do
Meio Ambiente, o Projeto Corredores Ecológicos,
mantido pela Secretaria Estadual de Meio Ambiente,
o Ministério do Meio Ambiente, com participação
financeira do KFW Bankengruppe, banco alemão
responsável pela cooperação financeira oficial entre a
Alemanha e os países em desenvolvimento e o
Ministério Público da Bahia.
Estiveram presentes à cerimônia o procurador-geral
de Justiça, Lidivaldo Britto, o Coordenador Geral do
Núcleo Mata Atlântica, Sérgio Mendes, a diretora do
Instituto do Meio Ambiente-IMA, Beth Wagner, o
promotor de Justiça José Dutra de Lima Júnior, que
coordena a regional; o vice-prefeito municipal,
Hosmário Ferreira; o coordenador regional do Numa
Costa das Baleias, promotor de Justiça Fábio Corrêa;
e o coordenador do Corredor Central da Mata
Atlântica do Projeto Corredores Ecológicos, Érico
Cademartori; além de juízes, promotores de Justiça e
outras autoridades locais. O imóvel foi construído
com recursos provenientes do convênio firmado entre
Ministério do Meio Ambiente (MMA), Projeto
Corredores Ecológicos (PCE) e o MP, em terreno
doado pelo Município de Teixeira de Freitas.
Para simbolizar a luta pela recuperação e preservação do meio ambiente, o
procurador-geral de Justiça Lidivaldo Britto e a diretora-geral do IMA, Beth
Wagner, realizaram, na oportunidade, o plantio de uma muda de Pau Brasil,
espécie nativa da Mata Atlântica.
Fonte: Ascom MPBA / Fotos: Asserc MPBA

Ministério Público inaugura CPD e Sistema de Segurança do Núcleo de Inteligência Criminal
O Ministério Público da Bahia inaugurou, em 25 de fevereiro, o Centro de Processamento de Dados - CPD e o Sistema de
Segurança das Instalações Físicas e de Informática do Núcleo de Inteligência Criminal - NIC. O CPD,fruto de um trabalho
realizado entre o NIC com o Núcleo Mata Atlântica – Numa, Fundação José Silveira e Instituto do Meio Ambiente-Ima, agora
conta com modernos softwares investigativos, que serão essenciais para o combate de crimes ambientais cometidos nas
áreas de Mata Atlântica.
Devido à instalação do CPD e do Sistema de Segurança das Instalações Físicas e de Informática, o NIC terá hardwares e
softwares específicos, bem como um link de internet banda larga, que aumentará a velocidade de acesso à web. Esta nova
estrutura torna mais ágil o processamento eletrônico de informações e garante maior segurança ao sistema. Além disso,
torna mais rápida, segura e eficaz a troca de dados com outras fontes.
Fonte: Ascom/MPBA
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Encontrada nova espécie de anfíbio na Bahia

Publicada Segunda Edição do Volume I da Série
Cadernos Ambientais

O Núcleo Mata Atlântica - NUMA divulga
mais uma revisão bibliográfica sobre
espécies ameaçadas de extinção, que
habitam a Mata Atlântica. Este mês a
espécie escolhida é a Phasmahyla timbó,
um anfíbio anuro, encontrado na Reserva
do Timbó, no Município de Amargosa, no
Recôncavo da Bahia.

Devido à grande procura, o Núcleo Mata
Atlântica, em parceria com Instituto de
Estudos Socioambientais do Sul da
Bahia – IESB publicou a 2ª edição do
Volume I da série Cadernos Ambientais
que trata sobre o tema Reserva Legal.

Governo propõe modificação no Código Florestal

A série trata sobre temas ambientais relevantes, de
maneira clara e prática para que todas as pessoas
tenham acesso, de forma simples, a normas relativas à
defesa do meio ambiente, além de servir de estímulo
junto aos órgãos ambientais para acelerar o processo
de implementação do Código Florestal.

Foto: Thais Figueiredo

O governo pretende enviar ao Congresso Nacional até o final de
março, nova proposta de modificação do Código Florestal (Lei
4.771/65). Em contrapartida, com o objetivo de discutir estratégias
para impedir as alterações no Código, a Frente Parlamentar
Ambientalista realizou um encontro com ONGs de defesa do meio
ambiente. Segundo os deputados da Frente, foram ouvidos
somente os parlamentares e entidades a favor das alterações na
lei, e organizações como o WWF, Greenpeace, SOS Mata
Atlântica, Preserve Amazônica e Conservation Internacional não
tiveram a oportunidade de opinar sobre as mudanças propostas.
Segundo o ministro da Agricultura, Reinhold Stephanes, se a
legislação atual fosse cumprida, um milhão de pequenos e médios
agricultores não poderiam mais produzir e metade dos produtores
rurais ficaria em situação ilegal. A principal proposta de alteração
do Código refere-se às RLs. As APPs, às margens de rios e
córregos, poderão ser definidas de acordo com o tamanho da
propriedade, pois atualmente são reservados 30 metros de
vegetação a partir das margens, o que torna inviável a produção
agrícola para pequenas propriedades.
Diversas entidades ambientalistas tem se manifestado contra as
alterações no Código Florestal, como o diretor de campanhas do
Greenpeace, Sérgio Leitão, ao afirmar que o citado dispositivo
legal foi elaborado pelo Ministério da Agricultura e agora está
sendo criticado e considerado uma invenção de ambientalistas.

Notas!
Congresso – De 28 a 30 de abril de 2010 será realizado o
X Congresso Brasileiro do Ministério Público do Meio
Ambiente. Aguardem!
Costa do Dendê – No dia 01 de março foi dado início a
execução do contrato para a construção da Base Ambiental
da Costa do Dendê, com sede em Valença. A base será
construída com recursos do convênio entre o Ministério
Público da Bahia, o Ministério do Meio Ambiente e o Projeto
Corredores Ecológicos.

A série já se encontra no quinto volume e espera-se
para o ano de 2010 o lançamento dos volumes VI e VII,
com temas ainda a serem definidos. Todos os volumes
da série encontram-se disponíveis para download no
portal do Numa, na seção Cadernos Ambientais.

Ministério Público Estadual denuncia
agricultor por destruir floresta
O Ministério Público Estadual, através da promotoria
de Ilhéus, ofereceu denúncia contra um agricultor por
causar dano direto a uma Unidade de Conservação,
localizada na Fazenda “Dada por Deus”, no Distrito de
Maria Jape, em Ilhéus. Além de causar prejuízos à
unidade, o denunciado também destruiu uma floresta
considerada de preservação permanente, desmatando
mais de 1 ha de vegetação nativa da Mata Atlântica. O
dano ocorreu às margens de um riacho, situado em
área circunvizinha ao Parque Municipal Mata da
Esperança. Diante das evidências do crime, o IBAMA
autuou e multou o denunciado além de
embargar todas as atividades desenvolvidas pelo
mesmo, até posterior decisão do órgão competente.
O denunciado negou a prática do delito em seu
depoimento, alegando que já é proprietário da fazenda
há 39 anos. Porém, não existe dúvida quanto à
existência do crime e a sua autoria. O MP reiterou a
denúncia, requerendo a condenação do réu a 2 anos
de reclusão. Como o crime não foi cometido com
violência ou grave ameaça à pessoa, e o denunciado
não é reincidente em crime doloso, a juíza Rosana
Cristina Souza Passos determinou em substituição à
pena privativa de liberdade por uma restritiva de
direitos e multa, na qual o denunciado terá que prestar
serviços à comunidade.

O Boletim Informativo é uma publicação do Núcleo Mata Parceiros:
Atlântica (Numa), grupo especial de atuação em defesa da Mata
Atlântica, do Ministério Público da Bahia.
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