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Período: Abril de 2019

Notícia: Garimpo ilegal de diamante no rio Jequitinhonha degradou 77 hectares
em 1 ano
Reportagem: Fernanda Canofre, 3.abr.2019
Resumo: Durante 11 meses, uma estrutura com maquinário pesado, explosivos e mão
de obra que empregava entre 800 e mil pessoas explorou abertamente uma área de
preservação permanente ao redor do rio Jequitinhonha, na cidade de Couto de
Magalhães de Minas (MG), em busca de diamantes e ouro. O garimpo clandestino
ocorria à luz do dia e, segundo cálculos da Polícia Federal, faturava em torno de R$ 20
milhões por mês. Uma operação da PF, com apoio da Polícia Militar de Minas Gerais e
da Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável (Semad),
realizada nesta terça-feira (2), desarticulou o grupo.
https://www1.folha.uol.com.br/ambiente/2019/04/garimpo-ilegal-de-diamante-noriojequitinhonha-degradou-77-hectares-em-1-ano.shtml

Notícia: Agendas ambiental e indígena são maior retrocesso de Bolsonaro, diz
Marina
Reportagem: Rubens Valente, 4.abr.2019
Resumo: A ex-senadora e ex-ministra Marina Silva (Rede-AC) disse nesta quinta-feira
(4), durante o lançamento da Frente Parlamentar Indígena na Câmara dos Deputados,
que as agendas ambiental e indígena são “o maior retrocesso” do governo de Jair
Bolsonaro (PSL-RJ). Ela pediu o apoio à nova frente de “todos os partidos, senadores,
deputados, homens de bem, de direita, de esquerda, de centro, do que for, porque essa
causa não é ideológica, de partido político, é de seres humanos”. Segundo Marina, as
mudanças promovidas por Bolsonaro têm que ser vistas “pela sociedade brasileira como
um grande prejuízo social, econômico, ambiental, político e de valores”. “Um país que

não preserva as bases naturais do seu desenvolvimento, que não tem respeito pelas suas
raízes históricas, culturais e ancestrais da sua Constituição não tem como prosperar”,
disse a ex-senadora.
https://www1.folha.uol.com.br/ambiente/2019/04/agendas-ambiental-e-indigenasaomaior-retrocesso-de-bolsonaro-diz-marina.shtml

Notícia: Ultracargo ainda não compensou danos do incêndio no Porto de Santos,
há 4 anos
Reportagem: Ana Carolina Amaral, 5.abr.2019
Resumo: Sem conseguir acordo com a Ultracargo, os Ministérios Públicos estadual e
federal devem entrar com uma ação civil pública para obter na Justiça a compensação
de danos pelo incêndio de 2015 nos tanques de combustível no terminal da empresa no
Porto de Santos (SP). Considerado o maior incêndio portuário do país, ele levou nove
dias para ser apagado. Entre os dias 2 e 10 de abril daquele ano, o fogo espalhou fumaça
e fuligem sobre a cidade e também contaminou as águas do mar, usadas no combate às
chamas.
https://ambiencia.blogfolha.uol.com.br/2019/04/05/ultracargo-ainda-naocompensoudanos-do-incendio-no-porto-de-santos-ha-4-anos/

Notícia: Presidente do Ibama ignora técnicos sobre Abrolhos; Justiça pede cópia
de parecer
Reportagem: Ana Carolina Amaral, 10.abr.2019
Resumo: O presidente do Ibama, Eduardo Bim, ignorou parecer técnico do órgão que
vetava a exploração de petróleo em sete áreas indicadas para a 16ª Rodada de Licitações
da Agência Nacional do Petróleo (ANP). Em decisão emitida no final da tarde desta
terça-feira (9), o juiz federal Rolando Valcir Spanholo, 21ª Vara da Justiça Federal em
Brasília, determinou que o Ibama apresente imediatamente “cópia dos atos
administrativos que embasaram o ato de anuência da lavra do presidente do Ibama,

assim como o parecer técnico (e embasamento técnico correlato) em sentido contrário
emitido pelo corpo técnico daquele Instituto”.
https://ambiencia.blogfolha.uol.com.br/2019/04/10/presidente-do-ibamaignoraparecer-tecnico-justica-pede-copia-do-documento/

Notícia: Entidades ambientais protestam contra exploração de blocos de petróleo
em Abrolhos
Reportagem: Luisa Leite, 10.abr.2019
Resumo: Entidades de proteção ambiental protestaram nesta quarta (10) contra a
licitação de blocos para a exploração e produção de petróleo na região de Abrolhos, na
Bahia. O parque marinho é conhecido pela sua biodiversidade. Os blocos estão listados
para o primeiro leilão do governo Jair Bolsonaro (PSL), que oferecerá ao mercado 36
blocos em cinco bacias: Camamu Almeida, Campos, Jacuípe, Pernambuco-Paraíba e
Santos. Destes, sete blocos localizados em Jacuípe e Camamu Almeida estariam em uma
região de risco ambiental. Em conjunto, os blocos têm arrecadação mínima estimada em
R$ 3,2 bilhões.
https://www1.folha.uol.com.br/mercado/2019/04/entidades-ambientaisprotestamcontra-exploracao-de-blocos-de-petroleo-em-abrolhos.shtml

Notícia: Só 0,06% das multas aplicadas pelo Ibama foram efetivamente pagas
Reportagem: 12.abr.2019 às 2h01
Resumo: O Ministério do Meio Ambiente fez um levantamento das autuações do Ibama
desde 2012 —e o quanto foi revertido, na prática, em pagamentos de multas para os
cofres públicos. De acordo com Ricardo Salles, titular da pasta, o valor corresponde a
cerca de 0,06% do total. Ele afirma que foram aplicadas, de 2012 a 2019, cerca de R$
154 bilhões de multas. A maior parte foi derrubada na Justiça. Do total, só cerca de R$
100 milhões já teriam sido efetivamente pagos.

https://www1.folha.uol.com.br/colunas/monicabergamo/2019/04/so-006-dasmultasaplicadas-pelo-ibama-foram-efetivamente-pagas.shtml

Notícia: No Amapá, Bolsonaro defende explorar Amazônia e reserva mineral
Reportagem: Fernanda Canofre, 12.abr.2019
Resumo: Durante a inauguração do novo aeroporto de Macapá, nesta sexta-feira (12), o
presidente Jair Bolsonaro (PSL) aproveitou para defender a exploração da Renca
(Reserva Nacional do Cobre Associados). A reserva mineral chegou a ser extinta no
governo de Michel Temer (MDB), mas depois houve recuo. Com tamanho equivalente
ao estado do Espírito Santo, ela fica na divisa entre Pará e Amapá, e é rica em ouro,
ferro e cobre. A reserva, apesar de se destinar à proteção de recursos minerais, é tida por
ambientalistas como uma importante barreira para a preservação da fauna e flora locais.
https://www1.folha.uol.com.br/ambiente/2019/04/no-amapa-bolsonarodefendeexplorar-amazonia-e-reserva-mineral.shtml

Notícia: Bolsonaro desautoriza operação em andamento do Ibama contra madeira
ilegal em RO
Reportagem: Fabiano Maisonnave, 14.abr.2019
Resumo:

Em vídeo que circula nas redes sociais, o presidente Jair Bolsonaro

desautorizou uma operação em andamento do Ibama contra roubo de madeira dentro da
Floresta Nacional (Flona) do Jamari, em Rondônia. A gravação, que viralizou neste
sábado (13), foi feita pelo senador Marcos Rogério (DEM-RO), aparentemente na
véspera, durante viagem a Macapá (AP). Ao lado de Bolsonaro, ele afirma que “o
pessoal do meio ambiente, do Ibama” está “queimando caminhões, tratores” nos
municípios de Cujubim, onde fica a Flona do Jamari, e de Espigão d`Oeste
https://www1.folha.uol.com.br/ambiente/2019/04/bolsonaro-desautorizaoperacao-emandamento-do-ibama-contra-madeira-ilegal-em-ro.shtml

Notícia: ‘Concessão não será da Vale’; ministro muda o tom sobre multa de
Brumadinho
Reportagem: Ana Carolina Amaral, 15.abr.2019
Resumo: Na manhã desta segunda-feira (15), o ministro do Meio Ambiente, Ricardo
Salles, afirmou à imprensa em São Paulo que o valor das multas aplicadas à Vale por
conta da tragédia de Brumadinho, no total de R$250 milhões, não será transformado em
concessão de parques para a mineradora. Ele esclareceu que a possibilidade estudada
pelo ministério é de converter “grande parte dessa multa para preparação da
infraestrutura desses parques, e aí sim faremos a concessão. Não será a Vale que será a
concessionária, e sim as empresas que se interessarem e já pegarão a estrutura pronta,
em razão desses investimentos”.
https://ambiencia.blogfolha.uol.com.br/2019/04/15/concessao-nao-sera-davaleministro-muda-o-tom-sobre-multa-de-brumadinho/

Notícia: Seco e quente, Roraima registra recorde de focos de incêndio
Reportagem: Fabiano Maisonnave, 17.abr.2019
Resumo: A estação seca ainda não terminou, mas Roraima já registra o maior número
de focos de incêndios desde o início da série histórica do Inpe (Instituto Nacional de
Pesquisas Espaciais), iniciada há 21 anos. A prática é alimentada pela impunidade —
apenas cinco pessoas foram autuadas pela fiscalização estadual no ano passado. De
janeiro até domingo (14), foram detectados, via satélite, 4.402 focos, aumento de 128%
em relação a todo o ano passado. Antes, o recorde de queimadas havia sido em 2016,
com 3.870 focos.
https://www1.folha.uol.com.br/ambiente/2019/04/seco-e-quente-roraimaregistrarecorde-de-focos-de-incendio.shtml

Notícia: Ministro do Meio Ambiente diz que fusão do ICMBio e Ibama traria
'ganho de sinergia’

Reportagem: Fernanda Canofre, 17.abr.2019
Resumo: A ideia de fundir o Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade
(ICMBio) e o Instituto Brasileiro do Meio Ambiente (Ibama) voltou a ser cogitada
oficialmente pelo ministério do Meio Ambiente. A informação foi confirmada pelo
ministro Ricardo Salles, nesta terça-feira (17), durante evento sobre barragens em Minas
Gerais. Segundo Salles, a ideia que surgiu no final do ano passado, durante a transição
entre os governos de Michel Temer (MDB) e Jair Bolsonaro (PSL), foi descartada para
que a reestruturação dos dois órgãos pudesse ser conduzida separadamente. Porém, após
a demissão do presidente do ICMBio, Aldalberto Eberhard, teria aberto "um novo
momento".
https://www1.folha.uol.com.br/ambiente/2019/04/ministro-do-meio-ambientediz-quefusao-do-icmbio-e-ibama-traria-ganho-de-sinergia.shtml

Notícia: 'Não podemos conviver com o passado, temos de olhar para o futuro', diz
Zema sobre Brumadinho
Reportagem: Fernanda Canofre, 17.abr.2019
Resumo: O governador Romeu Zema (Novo) defendeu que a tragédia de Brumadinho
(MG) sirva para "agregar no futuro" de Minas Gerais e disse que "não se pode viver do
passado". A fala foi feita na abertura de um seminário para discutir barragens de rejeitos
e o futuro da mineração no estado, organizado pelo seu governo em parceria com o
Ibram (Instituto Brasileiro de Mineração), nesta quarta-feira (17).
https://www1.folha.uol.com.br/cotidiano/2019/04/nao-podemos-conviver-comopassado-temos-de-olhar-para-o-futuro-diz-zema-sobre-brumadinho.shtml

Notícia: Como o consumidor pode contribuir para a biodiversidade
Reportagem: 17.abr.2019
Resumo:

O meio ambiente e a biodiversidade têm importância incalculável no

fornecimento dos recursos necessários para a nossa saúde, alimentação, habitação e

bem-estar. O rápido crescimento populacional, ao lado da forte expansão do consumo
na segunda metade do século passado, aprofundou fortemente a dependência humana
em relação à natureza. Mas a sociedade de consumo não se deu conta de que o aumento
da demanda, além de causar um consumo excessivo de recursos naturais, o fez sem os
necessários cuidados para a preservação dos diversos serviços ecossistêmicos.
https://www1.folha.uol.com.br/colunas/helio-mattar/2019/04/como-oconsumidorpode-contribuir-para-a-biodiversidade.shtml

Notícia: Projeto de Flávio Bolsonaro quer fim de reserva legal em propriedades
rurais
Reportagem: Danielle Brant, 18.abr.2019
Resumo: Em medida que reacende um debate já pacificado até dentro da bancada
ruralista, os senadores Flávio Bolsonaro (PSL-RJ) e Marcio Bittar (MDB-AC)
apresentaram na última terça-feira (16) um projeto de lei que, se aprovado, acabará com
a reserva legal em propriedades rurais e deixaria essa área passível de ser explorada
economicamente. A chamada reserva legal é uma área, cujo percentual varia de 20% a
80% —a depender do bioma—, que não pode ser desmatada em propriedades rurais,
embora a utilização em agricultura sustentável seja permitida.
https://www1.folha.uol.com.br/ambiente/2019/04/projeto-de-flavio-bolsonaroquerfim-de-reserva-legal-em-propriedades-rurais.shtml

Notícia: Ibama arquiva processos contra plantações de soja em área protegida
Reportagem: Paula Sperb, 19.abr.2019
Resumo: O Ibama (Instituto Brasileiro do Meio Ambiente) arquivou diversos processos
contra a plantação irregular de soja em áreas protegidas por lei federal, nos chamados
campos de altitude, na mata atlântica, na região de Lages (SC). Um dos autos de infração
cancelado equivalia a uma multa de R$ 1,2 milhão.

https://www1.folha.uol.com.br/ambiente/2019/04/ibama-arquiva-processoscontraplantacoes-de-soja-em-area-protegida.shtml

Notícia: Novas exonerações no ICMBio abrem crise no Ministério do Ambiente
Reportagem: Paula Sperb, 24.abr.2019
Resumo: O Ministério do Meio Ambiente enfrenta uma crise com pedidos de demissões
de diretores e exoneração de agentes em cargos comissionados desde que Ricardo Salles
(Novo) ameaçou processar administrativamente servidores por estarem ausentes em um
evento fora da agenda oficial, no Rio Grande do Sul. Nesta quarta-feira (24), dois
diretores e o presidente substituto do ICMBio (Instituto Chico Mendes de Conservação
da Biodiversidade) pediram demissão dos cargos. Os pedidos ocorreram depois da
exoneração do ex-presidente. Adalberto Eberhard, que presidia o órgão, solicitou sua
saída após o episódio de ameaça aos funcionários.
https://www1.folha.uol.com.br/ambiente/2019/04/demissoes-e-exoneracoes-noicmbioabrem-crise-no-ministerio-do-ambiente.shtml

Notícia: PF prende ex-superintendente do Ibama em operação contra exploração
da Amazônia
Reportagem: Fernanda Canofre
Dhiego Maia, 25.abr.2019
Resumo: A Polícia Federal no Amazonas deflagrou, na manhã desta quinta-feira (25),
uma operação para desarticular um esquema de corrupção envolvendo servidores
públicos, engenheiros, empresários e madeireiros para dar aval à extração ilegal de
madeira na floresta Amazônica. Os policiais federais buscam cumprir 23 mandados de
prisão preventiva, seis de prisão temporária e mais 109 de busca e apreensão nos estados
de Amazonas, Acre, Paraná, Mato Grosso, Minas Gerais, Rondônia, Roraima, São
Paulo, além do Distrito Federal.

https://www1.folha.uol.com.br/ambiente/2019/04/pf-prende-ex-superintendentedoibama-em-operacao-contra-exploracao-da-amazonia.shtml

Notícia: Empresas adotam ações de combate ao desperdício do plástico
Reportagem: 25.abr.2019
Resumo: Cerca de 8 milhões de toneladas de plástico jogados fora vão parar no oceano,
das 300 milhões de toneladas produzidas anualmente. Dessa fabricação, cerca de metade
é para ser usada uma única vez. Os dados da organização Plastic Oceans dão um
panorama da situação do desperdício do plástico a cada ano. Em diferentes setores,
empresas têm trabalhado ao lado de organizações com propósito de melhor
aproveitamento deste e de outros materiais.
https://www1.folha.uol.com.br/empreendedorsocial/2019/04/empresas-adotamacoesde-combate-ao-desperdicio-do-plastico.shtml

Notícia: Sem mudança climática, desigualdade entre países seria menor, diz estudo
Reportagem: Somini Sengupta, 26.abr.2019
Resumo: A mudança climática cria vencedores e perdedores. A Noruega está entre os
vencedores; a Nigéria entre os perdedores. É essa a conclusão de um artigo revisto por
pares de dois professores da Universidade Stanford que procuraram quantificar o
impacto das emissões crescentes de gases estufa sobre a desigualdade mundial. O estudo
foi publicado na segunda-feira (22) na revista científica Proceedings of the National
Academy of Sciences.
https://www1.folha.uol.com.br/ambiente/2019/04/sem-mudancaclimaticadesigualdade-entre-paises-seria-menor-diz-estudo.shtml

Notícia: Em CPI, empresa diz que Vale mudou cálculo para obter atestado em
Brumadinho
Reportagem: Fernanda Canofre, 26.abr.2019
Resumo: Um ano antes do rompimento da barragem B1, na mina Córrego do Feijão, em
Brumadinho (MG), a Vale tentou propor que a consultoria responsável pelo cálculo do

fator de segurança mudasse seus parâmetros. A empresa Potamos foi afastada quando
negou a proposta. A barragem rompeu há três meses, no dia 25 de janeiro, deixando pelo
menos 233 mortos. De acordo com a Defesa Civil de Minas Gerais, 37 pessoas
continuam desaparecidas.
https://www1.folha.uol.com.br/cotidiano/2019/04/em-cpi-empresa-diz-quevalemudou-calculo-para-obter-atestado-em-brumadinho.shtml
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