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Período: Janeiro de 2019

Notícia: Ministério do Meio Ambiente perde serviço florestal para a Agricultura
Reportagem: Fernando Tadeu Moraes, 2.jan.2019
Resumo: Na reforma administrativa promovida pelo governo Jair Bolsonaro, o Ministério
do Meio Ambiente (MMA) perdeu algumas de suas atribuições para outras pastas. A
principal mudança na estrutura do MMA foi a perda do Serviço Florestal Brasileiro para
a Agricultura, estabelecida por uma Medida Provisória publicada nesta terça (1º). Criado
em 2006 para gerir a concessão de florestas públicas, o Serviço Florestal tem como
principal atribuição hoje o Cadastro Ambiental Rural (CAR), um registro eletrônico
obrigatório para os proprietários de imóveis rurais e um dos mecanismos para
implementar o Código Florestal.
https://www1.folha.uol.com.br/ambiente/2019/01/ministerio-do-meio-ambienteperdeservico-florestal-para-a-agricultura.shtml

Notícia: Ministério do Meio Ambiente vai enxugar área de mudanças climáticas
Reportagem: Fernando Tadeu Moraes, 4.jan.2019
Resumo: O Ministério do Meio Ambiente vai enxugar a área da pasta responsável por
mudanças climáticas. Após extinguir a Secretaria de Mudanças do Clima e Florestas, que
deu lugar à Secretaria de Florestas e Desenvolvimento Sustentável, o ministro Ricardo
Salles afirmou à Folha que as atividades passarão a ser concentradas numa assessoria
especial de mudança do clima, a ser criada.
https://www1.folha.uol.com.br/ambiente/2019/01/ministerio-do-meio-ambientevaienxugar-area-de-mudancas-climaticas.shtml

Notícia: Preservação que dá dinheiro pode desafiar discurso antiambiental de
Bolsonaro
Reportagem: 6.jan.2019

Resumo: Eleito com um discurso marcadamente contrário a pleitos ambientalistas, o
presidente Jair Bolsonaro se verá obrigado a ponderar suas decisões em prol de agendas
mais “verdes”, seja por pressão internacional, pela importância do tema nas transações
comerciais ou mesmo para agradar parte de seus apoiadores da bancada ruralista no
Congresso. Entidades do agronegócio — como a Frente Parlamentar da Agropecuária no
Congresso e a Sociedade Rural Brasileira — pressionam para que Bolsonaro reconsidere
sua promessa de deixar o Acordo de Paris sobre mudanças climáticas, que já é lei no
Brasil e em outros 183 países.
https://www1.folha.uol.com.br/ambiente/2019/01/preservacao-que-da-dinheiropodedesafiar-discurso-antiambiental-de-bolsonaro.shtml

Notícia: Presidente do Ibama pede exoneração após postagens de Bolsonaro e Salles
Reportagem: Rubens Valente, 7.jan.2019
Resumo: Um dia depois de ter se tornado alvo em redes sociais do presidente Jair
Bolsonaro e do novo ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, que questionaram o
valor do contrato para aluguel de veículos no órgão, a presidente do Ibama, Suely Araújo,
pediu exoneração do cargo nesta segunda-feira (7). Ela aguardava ser substituída pelo
indicado por Bolsonaro, o procurador da União Eduardo Fortunato Bim, mas decidiu
antecipar a saída. O contrato em questão gerou economia de 8% e foi aprovado pelo TCU.
https://www1.folha.uol.com.br/ambiente/2019/01/presidente-do-ibama-pedeexoneracaoapos-postagens-de-bolsonaro-e-salles.shtml

Notícia: Ibama anula multa ambiental de Bolsonaro, e processo volta à estaca zero
Reportagem: Joelmir Tavares; Fabiano Maisonnave, 9.jan.2019
Resumo: Após parecer da AGU (Advocacia-Geral da União), a superintendência do
Ibama no Rio de Janeiro anulou a multa de R$ 10 mil aplicada ao presidente Jair
Bolsonaro (PSL) em 2012 por pesca irregular em Angra dos Reis (RJ). O ato, de 20 de
dezembro de 2018, ainda no governo Michel Temer (MDB), retira seu nome do cadastro
de pessoas físicas e jurídicas que têm dívida ativa com a União.

https://www1.folha.uol.com.br/ambiente/2019/01/ibama-anula-multa-ambientaldebolsonaro-e-processo-volta-a-estaca-zero.shtml

Notícia: Gestão Doria funde secretarias de Meio Ambiente a outras ligadas à
infraestrutura
Reportagem: Phillippe Watanabe, 9.jan.2019
Resumo: O presidente Jair Bolsonaro (PSL) desistiu da fusão do Ministério do Meio
Ambiente com a Agricultura, aventada durante a campanha, mas o governador de São
Paulo, João Doria, seguiu ideia semelhante e uniu a Secretaria do Meio Ambiente (SMA)
do estado de São Paulo a pastas relacionadas à infraestrutura, como saneamento e energia.
A fusão, que já estava nos planos, foi concretizada no Diário Oficial do estado no dia 1º.
A nova Secretaria de Infraestrutura e Meio Ambiente está sob o comando de Marcos
Penido.
https://www1.folha.uol.com.br/ambiente/2019/01/gestao-doria-funde-secretarias-demeioambiente-e-de-infraestrutura.shtml

Notícia: Aquecimento dos oceanos está mais acelerado do que o previsto, diz estudo
Reportagem: Kendra Pierre-Louis, 11.jan.2019
Resumo: Uma nova análise publicada na quinta (10) pela revista Science constatou que
os oceanos estão se aquecendo em média 40% mais rapidamente do que um painel das
Nações Unidas estimou cinco anos atrás. A constatação tem implicações graves para a
mudança do clima, já que a maioria do calor aprisionado pelos gases do efeito estufa fica
retida nos oceanos. As temperaturas do oceano estão batendo recordes há diversos anos
consecutivos.
https://www1.folha.uol.com.br/ambiente/2019/01/aquecimento-dos-oceanos-estamaisacelerado-do-que-o-previsto-diz-estudo.shtml

Notícia: Dourado, símbolo do pantanal, tem pesca proibida em Mato Grosso do Sul
Reportagem: Rodrigo Vargas, 11.jan.2019
Resumo: O governo de Mato Grosso do Sul sancionou nesta sexta-feira (11) a lei que
impõe moratória de cinco anos à pesca do dourado, o peixe mais tradicional, cobiçado e
vulnerável do pantanal. A proibição atinge ainda o embarque, transporte,
comercialização, processamento e a industrialização de exemplares da espécie. O
objetivo, segundo o governo, é reverter a forte tendência de redução nos estoques
verificada nos rios do estado nos últimos anos. “A queda é significativa. Você
praticamente não encontra mais o dourado”, diz Jaime Verruck, secretário do Meio
Ambiente e Desenvolvimento Econômico de Mato Grosso do Sul.
https://www1.folha.uol.com.br/ambiente/2019/01/dourado-simbolo-do-pantanaltempesca-proibida-em-mato-grosso-do-sul.shtml

Notícia: Ministério do Meio Ambiente suspende contratos e parcerias com ONGs
Reportagem: Fernando Tadeu Moraes; Ana Carolina Amaral; Phillippe Watanabe
15.jan.2019
Resumo: O ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, suspendeu por 90 dias as
parcerias e convênios com ONGs. No ofício, assinado nesta segunda-feira (14), Salles
pede o levantamento de todos os desembolsos destinados às ONGs realizados pelos
fundos da pasta, como o Fundo Amazônia, referentes somente ao ano de 2018. Além
disso, Salles determina que todos os convênios, acordo de cooperação, atos e projetos do
Ibama (Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis), do
ICMbio (Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade), e do JBRJ (Instituto
de Pesquisas Jardim Botânico do Rio de Janeiro) celebrados com ONGs deverão ser
remetidos ao gabinete do ministro para anuência prévia.
https://www1.folha.uol.com.br/ambiente/2019/01/ministerio-do-meio-ambientesuspendecontratos-e-parcerias-com-ongs.shtml

Notícia: Ministério do Meio Ambiente quer punir fiscais que apliquem multas
consideradas inconsistentes
Reportagem: Bruno Boghossian, 21.jan.2019
Resumo: O Ministério do Meio Ambiente quer criar regras que permitam punir fiscais
que apliquem multas consideradas inconsistentes pela pasta. O plano é responsabilizar os
servidores que tenham autos de infração revertidos em outras instâncias. O ministro,
Ricardo Salles, encomendou um levantamento das multas aplicadas pelo Ibama (Instituto
Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis) nos últimos cinco
anos para identificar esses casos. Na prática, a medida tem o objetivo de ampliar o
controle sobre o trabalho dos servidores do órgão. Para muitos fiscais, no entanto, a ação
pode intimidar os funcionários e enfraquecer o serviço de fiscalização ambiental.
https://www1.folha.uol.com.br/ambiente/2019/01/ministerio-do-meio-ambientequerpunir-fiscais-que-apliquem-multas-consideradas-inconsistentes.shtml

Notícia: Desafio dos dez anos vira ferramenta de protesto contra danos ambientais
Reportagem: 22.jan.2019
Resumo: As fotos do desafio dos dez anos (#10yearchallenge), que viralizaram nas redes
sociais e mostram a diferença que uma década fez na vida das pessoas, também estão
sendo usadas como forma de protesto contra problemas ambientais. Leonardo DiCaprio
foi um dos que usou o desafio para falar de desmatamento. “Rondônia, no Brasil,
originalmente tinha mais de 200 mil km² de floresta, mas se tornou uma das áreas mais
desmatadas na Amazônia”, afirmou o ator em postagem.
https://www1.folha.uol.com.br/ambiente/2019/01/desafio-dos-dez-anos-viraferramentade-protesto-contra-danos-ambientais.shtml

Notícia: Futuro secretário de Ecoturismo foi multado por descumprir regras de
turismo sustentável
Reportagem: Fernando Tadeu Moraes
Fabiano Maisonnave, 24.jan.2019

Resumo: O indicado para comandar a nova Secretaria de Ecoturismo do Ministério do
Meio Ambiente (MMA) já foi autuado pelo ICMBio (Instituto Chico Mendes de
Conservação da Biodiversidade) por descumprir regras de turismo sustentável dentro de
uma área de proteção ambiental em Alagoas, onde ele possui uma pousada. O empresário
Gilson Machado Neto foi nomeado nesta quinta-feira (24) para o cargo de secretário de
Mudanças Climáticas e Florestas do MMA. Esse órgão, no entanto, foi extinto na reforma
administrativa promovida pelo governo Jair Bolsonaro (PSL). O mesmo ato criou a
Secretaria de Ecoturismo. As mudanças valerão a partir da semana que vem.
https://www1.folha.uol.com.br/ambiente/2019/01/futuro-secretario-de-ecoturismofoimultado-por-descumprir-regras-de-turismo-sustentavel.shtml

Notícia: Depoimentos reforçam suspeita do Ministério Público de conluio em
barragem de Brumadinho
Reportagem: 31.jan.2019
Resumo: No rastro da lama Depoimentos colhidos pelo Ministério Público Federal
ampliaram as suspeitas de procuradores de que a Vale e a empresa alemã que deveria
auditar a estrutura da barragem de Brumadinho (MG) atuavam em conluio para omitir
problemas na obra. Os investigadores veem indícios de que a mineradora apresentou
documentos incompletos e maquiados. E a Tüv Süd, por sua vez, pode não ter cumprido
todo o protocolo de verificação da segurança do empreendimento.
https://painel.blogfolha.uol.com.br/2019/01/31/depoimentos-reforcam-suspeitadoministerio-publico-de-conluio-em-barragem-de-brumadinho/

Notícia: Chefe de unidade que multou secretário de Ecoturismo é exonerado
Reportagem: Italo Nogueira, 31.jan.2019
Resumo: O analista ambiental Iran Normande foi exonerado nesta quinta-feira (31) da
chefia da APA (Área de Proteção Ambiental) Costa dos Corais, em Alagoas. A unidade,
sob chefia do servidor, foi a responsável pela multa dada ao secretário de Ecoturismo,
Gilson Machado Neto, por descumprimento de regras de turismo sustentável. Dono de
uma pousada na praia em São Miguel dos Milagres (AL), Neto foi autuado em 2016 por

descumprir a notificação de retirar tendas e bangalôs da praia de durante a noite. A retirada
dos equipamentos consta no plano de manejo da APA, regra criada para proteger o local
de desova de quelônios, a fauna e o habitat local, as aves migratórias do local e minimizar
a poluição.
https://www1.folha.uol.com.br/ambiente/2019/01/chefe-de-unidade-que-multousecretariode-ecoturismo-e-exonerado.shtml

Notícia: Avanço da dengue tipo 2 adia início de aulas no interior de São Paulo
Reportagem: Cláudia Collucci, 31.jan.2019
Resumo: O avanço de casos prováveis de dengue do sorotipo 2 no estado de São Paulo
levou um município paulista a adiar em duas semanas o início das aulas e pôs em alerta
hospitais públicos e privados. Desde 2014, os sorotipos mais prevalentes eram o 1 e o 3.
A evolução de uma nova infecção é mais grave em pessoas que já contraíram outros
sorotipos da doença. Em São Joaquim da Barra (SP), perto de Franca, as aulas
começariam na segunda-feira (4), mas foram adiadas para o dia 18. A justificativa da
prefeitura é que há muitos focos do Aedes aegypti, mosquito transmissor do vírus da
dengue, nos arredores das escolas.
https://www1.folha.uol.com.br/cotidiano/2019/01/avanco-da-dengue-tipo-2-adia-iniciodeaulas-no-interior-de-sao-paulo.shtml

Notícia: Obesidade, desnutrição e mudanças climáticas formam triplo desafio para
saúde global
Reportagem: Cláudia Collucci, 31.jan.2019
Resumo: Para enfrentar as pandemias causadas pela obesidade, desnutrição e mudanças
climáticas, os governos devem conter os lobbies das grandes corporações e se unirem em
torno de um tratado global semelhante ao que resultou no controle do tabaco. É a
conclusão de um novo relatório da revista médica The Lancet, que defende que os
organismos internacionais comecem a tratar essa tripla pandemia, tida como o maior
desafio para a saúde humana e ambiental deste século, como um problema único.

https://www1.folha.uol.com.br/equilibrioesaude/2019/01/obesidade-desnutricaoemudancas-climaticas-formam-triplo-desafio-para-saude-global.shtml
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