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Recomendação é emitida pelo MP para coibir poluição sonora em Brumado 

30.06.16 - Com o objetivo de prevenir e reprimir a poluição sonora no município de Brumado, 

garantindo a paz, tranquilidade e sossego à população local, o Ministério Público estadual 

expediu nesta quarta-feira (29) uma recomendação a empresários, comerciantes, agentes de 

trânsito, vereadores e as polícias técnica e militar, a fim de coibir atividades que emitam sons e 

ruídos excedendo os decibéis estabelecidos na legislação ambiental brasileira. Leia mais... 

Jornal 'Eco Kids' é lançado em Alagoinhas 

 

14.06.16 - Foi lançado hoje, dia 14, no município de 

Alagoinhas, o jornal 'Eco Kids', um projeto do Ministério 

Público estadual que conta com a participação de professores 

e alunos das redes públicas municipal e estadual de ensino. 

Leia mais... 

 
 
MP aciona Município de Candeias por falta de combate à poluição sonora 

09.06.16 - O Ministério Público estadual ajuizou ontem, dia 8, ação civil pública com pedido de 

tutela de urgência contra o Município de Candeias. Segundo a promotora de Justiça Cecília 

Carvalho Dourado, o Poder Executivo “tem se esquivado, sistematicamente, de cumprir sua 

obrigação de zelar pela paz e sossego dos cidadãos candeienses, mediante fiscalização rigorosa 

e permanente de atividades causadoras de poluição sonora”. Leia mais... 

Oficina apresenta avanços e desafios do “Projeto resíduos” 

03.06.16 - Com o objetivo de fazer um balanço do 'Projeto Resíduos', dos seus avanços e 

desafios no interior do estado, foi realizada hoje, dia 3, na sede do Ministério Público especial, 

no Centro Administrativo, em Salvador, a 'Oficina de Trabalho do Projeto Resíduos: diagnóstico 

e discussão de estratégias concretas de atuação'. Leia mais... 
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IPAC confere 800 obras de Mário Cravo em Pituaçu para transferir para seus museus  

 

21.06.16 - Cerca de 800 obras de arte do artista baiano Mário Cravo 

Jr. localizadas no Espaço Mario Cravo – Parque das Esculturas, em 

Salvador, serão transferidas para os museus e equipamentos 

públicos do Instituto do Patrimônio Artístico e Cultural da Bahia 

(Dimus/IPAC), órgão da secretaria estadual de Cultura (SecultBA). 

Leia mais... 

 

 

 

 

Controle da poluição sonora é tema de reunião em Itamaraju 

17.06.16 - Com o objetivo de encontrar uma solução para os problemas de 

poluição sonora no município de Itamaraju, o Ministério Público estadual, 

por meio da 2ª Promotoria de Justiça de Itamaraju, promoveu no dia 14, 

na Câmara Municipal da cidade, uma reunião com empresários da área de 

entretenimento, comerciantes, líderes religiosos e representantes de 

outras entidades que são alvo de queixas da população local por conta de 

alegada poluição sonora. Leia mais... 

MP implanta biodigestor-modelo em casa de farinha no Recôncavo 

08.06.16 - Como parte de um projeto que pretende legalizar todas 

as casas de farinha da região de Santo Antônio de Jesus, o 

Ministério Público, por meio da Promotoria Regional Ambiental do 

Recôncavo Sul, coordenada pelo promotor de Justiça Julimar 

Barreto Ferreira, implementou e inaugurou ontem, dia 6, um 

biodigestor-modelo. Leia mais... 

 
MP viabiliza criação de 170 hectares de área protegida do bioma Mata Atlântica 

08.06.16 - Cinco novas Reservas Particulares do Patrimônio Natural (RPPNs) foram 

reconhecidas pelo Estado da Bahia, somando um total de aproximadamente 170 hectares de 

áreas protegidas. O reconhecimento contou com o apoio e incentivo do Ministério Público 

estadual, por meio da assinatura de um termo de cooperação técnica com a Fundação José 

Silveira. Leia mais... 
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http://www.ipac.ba.gov.br/noticias/ipac-confere-800-obras-de-mario-cravo-em-pituacu-para-transferir-para-seus-museus
http://www.mp.ba.gov.br/area/CEAMA/noticias/33217
http://www.mp.ba.gov.br/area/CEAMA/noticias/32964
http://www.mp.ba.gov.br/area/CEAMA/noticias/32965
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Caravana de Saneamento Básico percorre municípios da Bahia  

20.06.16 - Os municípios de Andorinha, Campo Formoso, Jacobina, Jaguarari, Miguel Calmon, 

Mirangaba, Morro do Chapéu, Ourolândia, Umburanas e Várzea Nova receberam, entre os dias 

14 e 17 de junho, a caravana de saneamento básico na bacia do São Francisco. Realizada pelo 

Ministério Público estadual, em parceria com o Comitê de Bacia do São Francisco (CBHSF), a 

Agência de Bacia Peixe-Vivo, a Articulação Popular do São Francisco e demais órgãos 

integrantes do Programa de Fiscalização Preventiva Integrada (FPI), a Caravana consiste na 

realização de oficinas destinadas a orientar e incentivar os municípios a elaborar, de forma 

participativa, seus planos municipais de saneamento. Leia mais... 

Licenciamento, fiscalização e educação ambiental são debatidos em Barreiras 

20.06.16 - Com o objetivo de fortalecer a atuação ambiental em 54 municípios da Bacia do São 

Francisco, o Ministério Público estadual realizou, entre os dias 13 e 17 deste mês, o '3º Curso 

de Formação em Licenciamento e Fiscalização Ambiental' e a '1ª Oficina de Educação 

Ambiental' da Bacia do São Francisco. Leia mais... 

 

 

 

 

 

1. Projeto Movimenta - Planejando a Mobilidade Urbana / ATUALIZADO 

2. Estação Rádio-Base 

3. Manual de Apoio do Programa Resíduos. Do lixão à gestão sustentável (2016) 

4. Introdução Lei Política Nacional Resíduos Sólidos 

5. Oficina de Programa Resíduos 2016 
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