Abr./2009
Ano I, Nº. 001/2009

Boletim Informativo
Núcleo Mata Atlântica
Ministério Público do Estado da Bahia
www.mp.ba.gov.br/numa

Editorial
O Núcleo Mata Atlântica do Ministério Público da
Bahia – Numa – tem a grata satisfação de
concretizar o antigo desejo de estabelecer um
moderno canal de comunicação com aqueles que, de
alguma forma, acreditam ser necessário agir em
defesa dos sistemas de sustentação de vida do
planeta, em especial, na proteção do ameaçadíssimo
bioma Mata Atlântica. Dessa maneira, a publicação
mensal de um Boletim Eletrônico se presta,
justamente, a criar uma “ponte” entre esses e as
Promotorias de Justiça ambientais da Instituição,
para
divulgar
ações,
trabalhos,
resultados
alcançados, enfim, tudo aquilo que vem sendo
realizado pelo NUMA, individualmente ou em
parceria com a forte rede interinstitucional
construída ao longo dos últimos quatro anos, em
prol da preservação e conservação da Mata Atlântica
no Estado. Espera-se que este novo instrumento
possa alcançar os objetivos que levaram à sua
criação, sendo imprescindível, para tanto, a
participação de todos no processo de construção da
“ponte” referida acima.
Aproveitando este espaço, nossa equipe tem a honra
de dar as boas vindas aos novos coordenadores do
Numa, os Promotores de Justiça Fábio Fernandes
Côrrea, Karinny Virgínia Peixoto de Oliveira e Renata
Soares Tallarico, das regionais da Costa das Baleias,
Costa do Dendê e Recôncavo Sul, respectivamente.
Por fim, sua contribuição com críticas e sugestões
será imprescindível para o fortalecimento do Numa.
Coordenação-Geral do Numa

Projeto Corredores
Com o objetivo de aumentar a interação com as
instituições que desenvolvem projetos e programas
financiados pelo Projeto Corredores Ecológicos (PCE)
e o Ministério do Meio Ambiente, o Numa recebeu a
visita do novo coordenador Institucional da Unidade
de
Coordenação
Estadual
(UCE),
Marcelo
Senhorinho. Na oportunidade, ele destacou a
importância de estreitar os laços entre o PCE e seus
executores para concretização de resultados e
efetividade nas atividades empreendidas por meio
dos convênios firmados.

Plantação de Eucalipto

Silvicultura no extremo sul
está em pauta
O Promotor de Justiça João Alves da Silva Neto,
da 1ª Promotoria de Justiça de Eunápolis, ajuizou
uma Ação Civil Pública (ACP) na Vara da Fazenda
Pública contra o Estado da Bahia, o Conselho
Estadual do Meio Ambiente (CEPRAM), o Instituto
do Meio Ambiente (Ima) e a Veracel Celulose,
devido ao não-cumprimento pela empresa das
condicionantes para a instalação da fábrica de
celulose no município e pelo fato de os três
órgãos
citados
desconhecerem
a
área
efetivamente ocupada pelo plantio de eucalipto na
região do extremo sul da Bahia. Como reflexo
imediato, o promotor revela que representantes
da Veracel já informaram que a duplicação da
empresa não atingirá o município de Eunápolis no
que concerne as áreas de cultivo do eucalipto.
A ACP se alicerça no relatório produzido pelo
Governo do Estado, Secretaria do Meio Ambiente
(Sema) e Ima: “Silvicultura de Eucalipto no Sul e
extremo sul da Bahia: Situação Atual e
Perspectivas Ambientais”, produzido a partir de
estudos realizados em 2007, do qual consta que
quase 70% das áreas de fomento estão sem
licença ou com licenças vencidas. “A Veracel
ocupa, hoje, indevidamente, mais de 40% das
terras agricultáveis do município”, afirma João
Alves.

Expediente - Consultoria de Comunicação do Núcleo Mata Atlântica
Coordenação-geral: Sérgio Mendes / Jornalista Responsável: Márcia Athayde de Britto Cunha / Estagiária de
Jornalismo: Marcele Martorelli / Designer Gráfico: Evelyne Pacheco e Fábio Costa / Fotos: Arquivo do Numa

“III Numa Debate”

Operação Caipora
Com a apreensão de 159 animais silvestres, 51 armas e a prisão
de 19 pessoas nos municípios de Elísio Medrado e Varzedo, a Base
Ambiental do Recôncavo Sul comemora o resultado da Operação
Caipora, dentro da linha de trabalho do sistema integrado de
proteção da Mata Atlântica. A ação, realizada em fevereiro, foi
empreendida conjuntamente pelo Núcleo Mata Atlântica (Numa),
Instituto do Meio Ambiente (Ima) e Polícias Militar e Civil –
instituições que integram a Base Ambiental.
Articulada pelo promotor de Justiça, Marcelo Guedes, então
Coordenador Regional do Numa do Recôncavo Sul, a Operação
contou com a participação de 32 profissionais, entre os quais os
promotores de Justiça, Karinny Oliveira e Julimar Ferreira; os
delegados Glória Ramos, Nei Santana Brito e Cristóvão Oliveira; o
major Santana e os sargentos Lessa (14˚BPM) e Sérgio
(CAEL/PM). A ação teve, ainda, o apoio do Grupo Ambientalista da
Bahia (Gambá), do Centro Sapucaia e da Fundação José Silveira.
Do Ima participaram as engenheiras florestais Heli Freitas e
Michele Gomes. "A participação nessa Operação foi extremamente
proveitosa, pois ocorreu a partir de uma ação conjunta com o MP,
aumentando assim a efetividade das ações", disse Márcia Teles,
gestora de políticas públicas do Instituto de Meio Ambiente (Ima).
“Com essa iniciativa fica claro para a sociedade que não vamos
mais tolerar essa prática. Isso é crime e a natureza não se
recompõe na mesma proporção. A impunidade para esse tipo de
crime acabou”, afirma o promotor de Justiça Marcelo Guedes.

Notas!
Bases - A construção da segunda Base Ambiental da Bahia
localizada em Teixeira de Freitas já se encontra a todo vapor
com previsão de conclusão para agosto deste ano. Fruto de
um convênio entre o MP/BA, o Ministério do Meio Ambiente e
o Projeto Corredores Ecológicos, as Bases visam convergir
ações entre os órgãos ambientais e fortalecer a fiscalização no
Corredor Central da Mata Atlântica.
COPPA - Dar continuidade à parceria institucional, alinhar e
estabelecer um suporte mútuo de ações. Estes foram os
motivos da visita feita à Coordenação Geral do Numa, em
fevereiro, pelo novo Comandante da Companhia de Polícia de
Proteção Ambiental (COPPA), o major Nilton César Machado
Espíndola, que assumiu o cargo em janeiro.
Veículos - O Numa prepara licitação para a compra de cinco
automóveis com tração 4x4, destinados à fiscalização
ambiental. Os recursos são provenientes de convênio com o
Ministério do Meio Ambiente (MMA) através do Projeto
Corredores Ecológicos (PCE) e prevêem também a aquisição
de equipamentos de informática.

Prático, dinâmico, participativo e com pleno
domínio do tema pelos facilitadores. Assim
pode ser definido o III Numa Debate que
reuniu, no dia 12 de março, em Ilhéus,
promotores de Justiça do Núcleo Mata
Atlântica que atuam na região Sul do Estado,
a coordenadora de fiscalização e oito técnicos
do Instituto de Meio Ambiente (Ima). A
abertura do evento foi feita pelos promotores
Yuri Lopes de Melo e Karina Cherubini,
coordenadores da Regional do Numa na Costa
do Cacau. O primeiro painel, conduzido pelos
promotores Marcelo Guedes e Karinny
Oliveira, discutiu sobre a Instrumentalização
do Sistema de Proteção Legal da Mata
Atlântica (SPLMA).
Em
seguida,
atuando
como
facilitadora,
a
coordenadora de
fiscalização
do
Ima, Carla Fabíola
Pereira, discorreu
sobre o Ima, o
Numa e o Sistema de Proteção Legal da Mata
Atlântica. Por último, o coordenador-geral do
Núcleo, o promotor Sérgio Mendes abordou o
tema Porto-Sul: impactos e a ação do MP/BA.

Estratégias para 2009
Realizada no dia 13 de março, no município
de
Ilhéus,
com
o
objetivo
trocar
experiências e alinhar estratégias de
atuação e procedimentos para 2009, a
primeira reunião de Coordenadores do
Numa contemplou diversos temas. Os
principais
pontos
discutidos
foram
silvicultura,
industrianato,
carvão,
empreendimentos turísticos e hoteleiros no
Litoral Norte, carcinicultura, combate ao
desmatamento ilegal e ao comércio ilegal de
animais silvestres.
O Boletim Informativo é
uma

publicação

do

Núcleo

Mata Atlântica (Numa), grupo
especial de atuação em defesa
da Mata Atlântica, do Ministério Público da Bahia.
Endereço Rua Pedro Américo, nº.13/3º andar. Jardim
Baiano - Salvador/BA -Telefax: (71) 3322-9469.

www.mp.ba.gov.br/numa

Expediente - Consultoria de Comunicação do Núcleo Mata Atlântica
Coordenação Geral: Sérgio Mendes / Jornalista Responsável: Márcia Athayde de Britto Cunha / Estagiária de
Jornalismo: Marcele Martorelli / Designer Gráfico: Evelyne Pacheco e Fábio Costa / Fotos: Arquivo do Numa

