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Notícia: Operação contra desmatamento prende 13 suspeitos de causar danos ao meio 

ambiente no Paraná 

Reportagem: Por G1 PR e RPC Ponta Grossa, 03/11/2020 

Resumo: Pelo menos 13 pessoas foram detidas suspeitas de causar danos ao meio ambiente 

em todo o Paraná desde sábado (31). As prisões foram feitas em uma operação especial da 

polícia ambiental contra o desmatamento no estado e que investiga 150 denúncias anônimas 

de crimes desse tipo que chegaram através do 181. 

https://g1.globo.com/pr/parana/noticia/2020/11/03/operacao-contra-desmatamento-
prende-13-suspeitos-de-causar-danos-ao-meio-ambiente-no-parana.ghtml 
 
 
Notícia: Governo não atende MPF e mantém ré por crimes ambientais em direção do 

Instituto de Meio Ambiente do AC 

Reportagem: Por Alcinete Gadelha, G1 AC — Rio Branco, 10/11/2020 

Resumo: Alegando que a diretora do Instituto de Meio Ambiente e Análises Climáticas do 

Acre (Imac) Adelaide de Fátima Oliveira não possui impedimento jurídico para ficar no cargo, 

o governo do Estado ignorou uma recomendação do Ministério Público Federal no Acre 

(MPF) que pedia a exoneração da gestora do cargo. Adelaide foi nomeada para exercer a 

função no dia 2 de outubro. Após a nomeação dela, o MPF recomendou, em 14 de outubro, 

a exoneração devido a gestora ser ré em um processo de crime ambiental que tramita na 

Justiça Federal. 

https://g1.globo.com/ac/acre/noticia/2020/11/10/governo-nao-atende-mpf-e-mantem-re-
por-crimes-ambientais-em-direcao-do-instituto-de-meio-ambiente-do-ac.ghtml 
 
 

Notícia: Secretário do meio ambiente do RJ tem dois postos de gasolina autuados pelo INEA 

Reportagem: Por André Trigueiro, RJ2, 18/11/2020 

Resumo: A família do atual secretário estadual do meio ambiente do Rio de Janeiro, Thiago 
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Pampolha (PDT), é dona de 42 postos de gasolina. Ao todo, nove desses estabelecimentos já 

foram autuados pelo Instituto Estadual do Ambiente (INEA) por irregularidades. Dois desses 

postos pertencem ao próprio secretário. Uma das missões da Secretaria Estadual do 

Ambiente é fiscalizar empresas e impedir que elas causem danos à natureza. Um dos postos 

que está no nome do deputado estadual e atual chefe da pasta ambiental do estado não tem 

a licença ambiental obrigatória para o funcionamento. 

https://g1.globo.com/rj/rio-de-janeiro/noticia/2020/11/18/secretario-do-meio-ambiente-

do-rj-tem-dois-postos-de-gasolina-autuados-pelo-inea.ghtml 

 
Notícia: Conselho de Meio Ambiente de Santarém discute ações de combate às queimadas 

Reportagem: Por G1 Santarém — PA, 19/11/2020 

Resumo: Ações de combate às queimadas em Santarém, oeste do Pará, foram discutidas na 

manhã desta quinta-feira (19) por instituições que integram o Conselho Municipal de Meio 

Ambiente (CMMA). A reunião ocorreu no auditório do Centro Municipal de Informação e 

Educação Ambiental (Ciam). Participaram do encontro, representantes da secretarias 

municipais de Meio Ambiente (Semma), Educação (Semed)/Parque da Cidade, Infraestrutura 

(Seminfra); Universidade do Estado do Pará (Uepa); Universidade Federal do Oeste do Pará 

(Ufopa); 4⁰ Grupamento de Bombeiros Militar (4⁰ GBM); 1ª Companhia Independente de 

Policiamento Ambiental (1ª Cipamb), Secretaria de Estado de Meio Ambiente e 

Sustentabilidade (Semas); Federação das Organizações Quilombolas de Santarém (FOQS) e 

Sindicato Rural de Santarém (Sirsan). 

https://g1.globo.com/pa/santarem-regiao/noticia/2020/11/19/conselho-de-meio-

ambiente-de-santarem-discute-acoes-de-combate-as-queimadas.ghtml 

 
Notícia: Brasil trava preparo do acordo de biodiversidade da ONU 

Reportagem: Ana Carolina Amaral, 20.nov.2020 

Resumo: O Brasil, de forma isolada, coloca sob suspense a continuidade das negociações que 

preparam o novo acordo de biodiversidade da ONU. A diplomacia brasileira impede a 

aprovação de um documento que autoriza o orçamento de 2021 para o secretariado da 

Convenção de Diversidade Biológica da ONU, o que inclui despesas como documentação e 

tradução, por exemplo. Sem a autorização do orçamento, o trabalho fica paralisado a partir 

de janeiro, o que na prática impede o preparo da conferência prevista para acontecer no final 
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de 2021. 

https://ambiencia.blogfolha.uol.com.br/2020/11/20/brasil-trava-preparo-do-acordo-de-
biodiversidade-da-onu/ 
 
 
Notícia: E-book que traz conhecimento sobre meio ambiente amazônico pode ser baixado 

gratuitamente 

Reportagem: G1 Santarém — PA, 24/11/2020 

Resumo: Já está disponível para ser baixado gratuitamente o livro eletrônico (e-book) “TBT 

Florestal – Economia – Meio Ambiente e Conhecimento", que resultou de oito transmissões 

“ao vivo” realizadas semanalmente, às quintas-feiras, entre os meses de julho e setembro de 

2020, pela conta do Instagram do grupo de pesquisa Centro de Estudos em Manejo e 

Sistemas Florestais Integrados (CEMI). 

https://g1.globo.com/pa/santarem-regiao/noticia/2020/11/24/e-book-que-traz-
conhecimento-sobre-meio-ambiente-amazonico-pode-ser-baixado-gratuitamente.ghtml 
 
 
 Notícia: Deputados europeus pressionam Mourão a não restringir ONGs na Amazônia 

Reportagem: Fábio Zanini, 27.nov.2020 

Resumo: Um grupo de 68 deputados do Parlamento Europeu enviou uma carta ao vice-

presidente Hamilton Mourão e ao Conselho Nacional da Amazônia Legal, que ele coordena, 

reclamando de planos para restringir as atividades de ONGs na região. O texto considera 

“muito preocupantes” notícias sobre o estabelecimento de limites e regras mais duras para 

a atuação de entidades da sociedade civil. 

https://www1.folha.uol.com.br/ambiente/2020/11/deputados-europeus-pressionam-

mourao-a-nao-restringir-ongs-na-amazonia.shtml 

 
Notícia: Diretor do Ibama se encontrou com madeireiros antes de derrubar licença para 

exportação 

Reportagem: Phillippe Watanabe, 27.nov.2020 

Resumo: No dia 6 de fevereiro de 2020, o presidente do Ibama, Eduardo Bim, esteve em 

reunião, a partir das 11h30, com membros de associações e empresas madeireiras. No dia 25 

do mesmo mês, Bim derrubou a necessidade de autorização para exportação de madeira. 

Além de Bim, estiveram presentes na reunião Olivaldi Azevedo, então diretor de proteção 

ambiental do Ibama (posteriormente exonerado pelo ministro do Meio Ambiente, Ricardo 
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Salles), e Joaquim Álvaro Pereira Leite, diretor do departamento de florestas do ministério. 

Salles não participou do encontro, segundo revelado por reportagem do jornal O Globo. 

https://www1.folha.uol.com.br/ambiente/2020/11/diretor-do-ibama-se-encontrou-com-
madeireiros-antes-de-derrubar-licenca-para-exportacao.shtml 
 
 
Notícia: Desmatamento na Amazônia volta a bater recorde e cresce 9,5% de 2019 a 2020 

Reportagem: Phillippe Watanabe, 30.nov.2020 

Resumo: O desmatamento na Amazônia cresceu cerca de 9,5% de agosto de 2019 a julho de 

2020 em comparação com o período anterior, de 2018 a 2019. No total, foram derrubados 

11.088 km² de floresta nesse intervalo de tempo apesar da presença do Exército na floresta, 

sob a Operação Verde Brasil 2. Os dados consolidados do ano, divulgados nesta segunda-feira 

(30), são os primeiros totalmente sob responsabilidade do governo Jair Bolsonaro (sem 

partido) porque só englobam sua gestão. 

https://www1.folha.uol.com.br/ambiente/2020/11/desmatamento-na-amazonia-volta-a-
bater-recorde-e-cresce-9.shtml 
 
 
Notícia: Salles é preservado enquanto desmate acelera em direção ao ponto de não retorno 

Reportagem: Ana Carolina Amaral, 30.nov.2020 

Resumo: A única preservação garantida pelo governo federal durante o anúncio da taxa anual 

de desmatamento na Amazônia é a do ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, ausente 

na cerimônia que contou com o ministro Marcos Pontes (Ciência e Tecnologia) e o vice-

presidente Hamilton Mourão. A alta seguida no desmatamento seria mais um momento de 

exposição negativa para a imagem do ministro, que já coleciona desgastes. Seu poder no 

comando da pasta, no entanto, continua intacto e, ainda, protegido pelo papel de relações 

públicas de Mourão, à frente do Conselho da Amazônia. 

https://www1.folha.uol.com.br/ambiente/2020/11/salles-e-preservado-enquanto-
desmate-acelera-em-direcao-ao-ponto-de-nao-retorno.shtml 
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