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Purificador em Sachê
Promotorias Especializadas P.1
Cientistas criam purificador de
água em forma de saquinho de

Licença para construção P.1

chá.

4ª edição Eco Kids P.2

Leia mais...

***
Fragmentação
Leia o artigo “Lições da
pesquisa
sobre
fragmentação:
aperfeiçoando políticas e
diretrizes de manejo para a
conservação
da
biodiversidade" de Marcelo
Tabarelli e Claude Gascon
Visualizar

***
Carcinicultura Marinha
Leia o trabalho científico
"Carcinicultura
Marinha:
caracterização e conflitos
entre as esferas ambiental
e produtiva no município de
Jaguaripe
Bahia"
de autoria da Geógrafa
Andressa Passos.
Visualizar

***
Mudanças Climáticas
Ipea
lança
Boletim
Regional,
Urbano
e
Ambiental que aborda as
mudanças
climáticas.
Leia mais...

Novas Operações P.2
Foto: Cyro Soares

MP-BA define atribuições para as promotorias de Justiça
Especializadas em Meio Ambiente
O Órgão Especial do Colégio de Procuradores de Justiça do Ministério
Público do Estado da Bahia, em reunião extraordinária, realizada em 27 de
setembro deste ano, fixou as atribuições das Promotorias de Justiça
Regionais Especializadas em Meio Ambiente, criadas pela Lei Estadual nº
11.639/2010. As atribuições estão previstas na Lei Complementar nº
11/96, a qual determina que as promotorias devem atuar nos impactos
ambientais de repercussão regional, que afetem dois ou mais municípios e
unidades de conservação de domínio do Estado, bem como na defesa dos
interesses difusos e coletivos.
De acordo com a Lei Complementar, o promotor de Justiça Regional
Especializado poderá atuar em conjunto com os promotores de Justiça
local, em representações, inquéritos civis, procedimentos preparatórios
de inquéritos civis, termos de ajustamento de conduta e ações judiciais
cíveis ou criminais. Em relação às metas gerais e regionais para atuação
das Promotorias Regionais Especializadas em Meio Ambiente, elas serão fixadas anualmente, podendo
constar das mesmas metas plurianuais. Além disso, as Promotorias Especializadas serão substituídas
entre si, segundo a escala organizada por ato da Procuradoria-Geral de Justiça.
As promotorias de Justiça regionais especializadas foram criadas devido à necessidade de ampliar a
atuação do promotor de Justiça na proteção ao meio ambiente, em cumprimento aos preceitos
constitucionais.
Foto: OAB/MA

Concessão de licenças para construção de residências
próximas à praia requer cautela
Por recomendação do Ministério Público estadual, a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano,
Habitação e Meio Ambiente (Sudham) deverá suspender, para empreendimentos residenciais a ser
implantados em áreas consideradas pelo Plano Diretor de Desenvolvimento Urbano do Município de
Salvador (PDDU/2008) como Centros e Subcentros Municipais, a concessão de autorizações para
utilização de Potencial Adicional Construtivo, que são aquelas que consentem que o direito de construir seja
exercido acima do Coeficiente de Aproveitamento Básico (CAB), que indica quantos metros quadrados
pode-se construir em determinado lote. O MP, por meio do promotor de Justiça Sérgio Mendes,
recomendou também hoje, dia 27, que a Superintendência de Controle e Ordenamento do Uso do Solo de
Salvador (Sucom) suspenda imediatamente a concessão de quaisquer novos Alvarás de
Licença
e
Foto:
Karla Cunha
Construção para esse tipo de empreendimento, especificamente se houver previsão de utilização no projeto
do referido potencial. 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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Numa participa do lançamento da
Plataforma Ambiental na Bahia

Base Ambiental da Costa do Dendê
realiza novas operações

O Núcleo Mata Atlântica esteve presente ao
lançamento da Plataforma Ambiental, uma
iniciativa da Fundação SOS Mata Atlântica,
com o apoio do Grupo Ambientalista da
Bahia – Gambá, que aconteceu no
Plenarinho da Assembléia Legislativa da
Bahia, no dia 27 de setembro. No documento
constam questões relacionadas ao meio
ambiente, as quais devem ser acrescentadas
às plataformas de governo dos candidatos às
Eleições de 2010. Além disso, visa chamar o
eleitor a participar do processo, solicitando
que os candidatos programem ações
voltadas para questões ambientais.
Leia mais...

Na semana que antecedeu o feriado
prolongado de 07 de setembro, a equipe da
Base Ambiental da Costa do Dendê,
localizada no Município de Valença,
juntamente com a Polícia Militar local e a
Secretaria de Meio Ambiente do Município,
realizou duas operações de fiscalização com
resultados positivos para o meio ambiente.
A primeira aconteceu
no dia 02 do referido
mês, nos Distritos de
Serra
Grande
e
Várzea, resultando na
captura
de
81
pássaros
silvestres,
que estavam presos
em gaiolas e prontos
para serem vendidos
ilegalmente.
Leia mais...

4ª edição do Eco Kids é lançada no Colégio N. Srª da Piedade

FIQUE DE
OLHO

Cidades já consomem
70% dos recursos
naturais do planeta
Leia mais...

***

Fundo
Florestal
cadastra fornecedores
de
capacitação
e
assistência técnica
Leia Mais...

O Instituto Nossa Senhora da Piedade, situado no
Município de Ilhéus, lançou no dia 14 de setembro, a
4ª edição do Jornal Eco Kids, durante a semana
dedicada às comemorações de 94 anos de fundação
da escola. Como nos jornais anteriores, foram os
alunos do ensino fundamental que elaboraram as
pautas e matérias com a orientação dos professores.
Nesta publicação, as matérias produzidas versaram
sobre o tema “Pequenas idéias que podem
transformar o mundo”, seguindo a linha do Projeto
“Ano da Biodiversidade”. Leia mais...

***

Notas

WEB LINKS
Próximos Eventos

Curso – O Gambá irá realizar o “Curso de Produção de mudas de essências nativas e
Reflorestamento” entre 14 e 16 de outubro, em Amargosa- Bahia. Informações:
aline@gamba.org.br

Abrampa
Ceama
Ibama

Conferência – Segunda Conferência Nacional para o
Desenvolvimento e Aplicação de Projetos de Pagamento por
Serviços Ambientais no Brasil 26 e 27 de outubro de 2010 Hotel Blue Tree Morumbi. São Paulo – SP

Projeto Corredores

Fotos: Veja sua foto publicada na capa do nosso Boletim!

RBMA

Ecológicos

Envie para o e-mail de nossa redação!
numa_comunicacao@mp.ba.gov.br
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