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MP vai ao bairro de Águas Claras conhecer demandas da população 

31.10.2016 - Demandas nas áreas de saúde, educação, meio 
ambiente, cível, direitos humanos e segurança pública foram 
apresentadas pela comunidade de Águas Claras ao Ministério 
Público do Estado da Bahia na tarde de hoje, dia 31. A 
procuradora-geral de Justiça Ediene Lousado deixou o seu 
gabinete para, em conjunto com promotores de Justiça que 
atuam em diversas áreas, estar mais perto da população e 
ouvir as suas reclamações. Leia mais... 
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Matérias CEAMA 

Foto: Wikipedia 

http://www.mp.ba.gov.br/area/ceama/biblioteca/1182
http://www.mp.ba.gov.br/area/ceama/biblioteca/1182
http://www.mp.ba.gov.br/area/ceama/boletim
http://www.ceama.mp.ba.gov.br/biblioteca-virtual-ceama.html
http://www.mpba.mp.br/noticia/34894
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Justiça determina que Município de Itiruçu implante Sistema Municipal de Meio Ambiente 

27.10.2016 - O Município de Itiruçu terá que realizar estudo preliminar antes de conceder 
alvará ou documentos legalizadores de qualquer atividade, obra ou serviço, sem cumprir 
regramentos e princípios da legislação vigente. Essa foi a determinação da Justiça atendendo 
ao pedido do Ministério Público estadual em ação civil pública ambiental ajuizada pelo 
promotor de Justiça Maurício Cavalcanti. Leia mais... 

 

Novas edições do 'Eco Kids' envolvem quase três mil alunos em seis municípios 

18.10.16 - O projeto 'Eco Kids/Eco Teen', do Ministério Público 
estadual, lançará oito edições de jornais ambientais produzidos 
por estudantes até o final deste mês, sendo cinco no recôncavo 
sul, uma na região sudoeste e duas no extremo sul do estado. 
No total, são quase três mil alunos envolvidos nas atividades, 
sendo mais de dois mil apenas no recôncavo. Leia mais... 

 

 

Lixão motiva MP a ajuizar ação civil pública contra Município de Itiruçu 

17.10.16 - A falta de um Plano Municipal de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos e de 
programas de coleta seletiva, prática de reciclagem, compostagem e educação, aliado à 
existência de um ‘lixão a céu aberto’, motivou o Ministério Público estadual a ajuizar ação civil 
pública contra o Município de Itiruçu. Na ação, os promotores de Justiça Mauricio Foltz 
Cavalcanti e Saulo Rezende Moreira, requerem que a Justiça determine que o Município 
promova a destinação final ambientalmente adequada dos resíduos... Leia mais... 

 

MP aciona Município de Manoel Vitorino para acabar com o “lixão” da cidade 

11.10.16 - O Município de Manoel Vitorino terá um prazo de 90 dias para cercar a área do 
“lixão” da cidade, bem como para dar manutenção e impedir a queima de resíduos a céu 
aberto caso a Justiça acate a Ação Civil Pública (ACP) proposta pelo promotor de Justiça 
Maurício Foltz Cavalcanti. A ação requer ainda que os resíduos sejam cobertos diariamente 
com material argiloso, que seja plantada vegetação ao redor do terreno a fim de facilitar seu 
isolamento, elaborado o cadastramento de catadores e um projeto de aterro sanitário ou de 
conversão do atual “lixão” num aterro controlado. Leia mais... 

 

 

 

http://www.mpba.mp.br/area/CEAMA/noticias/34856
http://www.mpba.mp.br/area/CEAMA/noticias/34716
http://www.mpba.mp.br/area/CEAMA/noticias/34710
http://www.mpba.mp.br/area/CEAMA/noticias/34581
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STF julga inconstitucional lei cearense que regulamenta vaquejada 

06.10.16 - O Plenário do Supremo Tribunal Federal (STF) julgou procedente a Ação Direta de 
Inconstitucionalidade (ADI) 4983, ajuizada pelo procurador-geral da República contra a Lei 
15.299/2013, do Estado do Ceará, que regulamenta a vaquejada como prática desportiva e 
cultural no estado. A maioria dos ministros acompanhou o voto do relator, ministro Marco 
Aurélio, que considerou haver “crueldade intrínseca” aplicada aos animais na vaquejada. Leia 
Mais... 

 
Justiça determina implantação de sistema de esgotamento sanitário em Barra do Choça 
 
04.10.16 - A falta de um Plano Municipal de Saneamento Básico contendo as diretrizes para 
implantação de esgotamento sanitário no Município de Barra do Choça motivou a  promotora 
de Justiça Karina Cherubini a mover uma ação civil pública em defesa do meio ambiente. Ao 
analisar os pedidos na ação, a juíza Abadia Figueira determinou à Empresa Baiana de Água e 
Saneamento (Embasa), ao Município e ao Estado da Bahia que tomem as providências 
necessárias (...) Leia mais... 

 

 

 
 

Licenciamento Ambiental é pauta de encontro do Iphan com CBIC 

27.10.16 – A presidente do Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan), Kátia 
Bogéa, recebeu nesta quinta-feira, 27 de outubro, em Brasília (DF), o presidente da Câmara 
Brasileira da Indústria da Construção (CBIC), José Carlos Rodrigues Martins, que apresentou a 
importância do setor se familiarizar com os procedimentos do Iphan no âmbito do 
licenciamento ambiental. Leia mais... 

Programa de fortalecimento da cultura já tem adesão de municípios baianos 

20.10.16 – Lançado no último mês de agosto, o programa Municípios Culturais é baseado na 
soma de forças do Governo da Bahia com os municípios baianos para fortalecer o setor cultural 
em todo o estado. Realizada pela Secretaria de Cultura do Estado da Bahia (SecultBA), por meio 
da Superintendência de Desenvolvimento Territorial da Cultura (SudecultBA), a iniciativa 
demanda um trabalho inicial de mobilização dos entes públicos municipais para adesão a esta 
ação, que prioriza a consolidação do Sistema Estadual de Cultura e a promoção de ações 
culturais estruturantes. Leia mais... 

Iphan analisa revalidação do título de patrimônio cultural de bens registrados 

03.10.16 – Depois de 10 anos registrado como Patrimônio Cultural Brasileiro, o bem continua 
sendo uma referência cultural para a comunidade e consequentemente para o país? Esta é a 
principal análise feita pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan) 
durante o processo de revalidação do título concedido aos bens de natureza imaterial. Leia 
mais... 

Matérias NUDEPHAC 

http://www.stf.jus.br/portal/cms/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=326838
http://www.stf.jus.br/portal/cms/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=326838
http://www.mpba.mp.br/area/CEAMA/noticias/34538
http://www.mpba.mp.br/area/CEAMA/noticias/34538
http://portal.iphan.gov.br/noticias/detalhes/3867/licenciamento-ambiental-e-pauta-de-encontro-do-iphan-com-cbic
http://www.cultura.ba.gov.br/2016/10/12371/Programa-de-fortalecimento-da-cultura-ja-tem-adesao-de-municipios-baianos.html
http://portal.iphan.gov.br/noticias/detalhes/3838
http://portal.iphan.gov.br/noticias/detalhes/3838
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Operação apreende mais de 200 animais em áreas ambientalmente protegidas 

21.10.16 - Mais de 200 animais encontrados em áreas 
ambientalmente protegidas localizadas na região de Teixeira de 
Freitas foram apreendidos ontem (20) e hoje (21), durante 
operação desencadeada pelo Ministério Público do Estado da 
Bahia, Instituto do Meio Ambiente e Recursos Hídricos (Inema), 
Agência de Defesa Agropecuária da Bahia (Adab), Companhia 
de Polícia de Proteção Ambiental, Polícia Civil e pelo Conselho 
Interativo de Segurança do Extremo Sul da Bahia. Leia mais... 

 
Situação dos recursos hídricos no extremo-sul baiano é discutida em evento em Porto Seguro 

20.10.16 – O Ministério Público estadual, em parceria com a Universidade Federal do Sul da 
Bahia (UFSB) e o Fórum Florestal do Sul e Extremo Sul da Bahia, realizou nos últimos dias 18 e 
19, em Porto Seguro, o evento “ Encontro pelas Águas”. O objetivo do encontro, que teve a 
participação dos promotores de Justiça ambientais de Porto Seguro e Teixeira de Freitas, 
Antônio Maurício Magnavita e Fábio Fernandes Corrêa, foi discutir a situação dos recursos 
hídricos na região. Leia mais... 

 

Vaquejada em Praia do Forte é proibida pela Justiça 

11.10.16 – A Justiça proibiu hoje, dia 11, a realização de uma vaquejada que aconteceria entre 
os próximos dias 13 e 16 de outubro no Parque Nossa Senhora de Fátima, em Praia do Forte, 
no município de Mata de São João, durante o evento 'Desafio Bahia Forte Vaquejada 2016'. A 
determinação judicial atendeu pedido de antecipação de tutela feito em ação civil pública 
ajuizada ontem, dia 10, pelo Ministério Público estadual por meio da promotora de Justiça 
Nívia Carvalho Rodrigues. Leia mais... 

 

 

 

 

 

 

 

Matérias NUMA 

http://www.mpba.mp.br/area/CEAMA/noticias/34796
http://www.mpba.mp.br/area/CEAMA/noticias/34786
http://www.mpba.mp.br/area/CEAMA/noticias/34585
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Baía de Todos-os-Santos está entre as mais bonitas do mundo 

 
01.11.16 – Até o próximo dia 2 de novembro, acontece na 
cidade de Puerto Vallarta,  no México, o XII Congresso Mundial 
do TMBBW (The Most Beautiful Bays in the World). Dentre os 
destaques da programação, a entrega da certificação que 
oficializa a entrada da Baía de Todos-os-Santos no Clube das 
mais belas baías de todo o mundo. Leia mais... 

 

 

 

 

 

Justiça proíbe vaquejadas na comarca de Paulo Afonso 

24.10.2016 - A Justiça acatou pedido liminar feito em ação civil pública ajuizada pelo Ministério 
Público estadual, por meio da promotora de Justiça Milane Caldeira Tavares, e proibiu a 
realização de vaquejadas nos municípios da comarca de Paulo Afonso. Proferida na sexta-feira, 
21, a decisão impediu a realização da '5ª Grande Vaquejada do Povoado do Tigre', que 
ocorreria no Clube Sabiá, em Paulo Afonso, neste sábado, dia 22. O juiz Rosalino dos Santos 
Almeida determinou também que sejam cassadas quaisquer autorizações já concedidas para 
vaquejadas na comarca e fixou multa não inferior a R$ 100 mil para quem descumprir a 
decisão. Leia mais... 

 
Representantes do Ministério do Meio Ambiente se reúnem com integrantes da FPI no MPBA 

21.10.16 – Representantes de órgãos que compõem o 
Programa de Fiscalização Preventiva Integrada (FPI) do Rio São 
Francisco receberam ontem (20) o diretor do Departamento de 
Revitalização de Bacias Hidrográficas do Ministério do Meio 
Ambiente, Renato Saraiva Ferreira, e o gerente de Projetos de 
Revitalização do Rio, Henrique Pinheiro Veiga. A finalidade do 
encontro foi discutir o aprimoramento do “Plano Novo Chico”, 
além de estabelecer mecanismos de fortalecimento e 
ampliação da Fiscalização para outros estados... Leia mais... 

 

Matérias NUSF 

Matérias NBTS 

http://www.tribunadabahia.com.br/2016/11/01/baia-de-todos-os-santos-ganha-certificado
http://www.mpba.mp.br/area/CEAMA/noticias/34809
http://www.mpba.mp.br/area/CEAMA/noticias/34795
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ANA volta a discutir os impactos da vazão reduzida 

17.10.16 - Os impactos da vazão reduzida na bacia do rio São Francisco será motivo de nova 
reunião promovida pela Agência Nacional de Águas (ANA), nesta segunda-feira (17.10), a partir 
das 10 horas, na sede da agência nacional, em Brasília (DF) e transmitida por videoconferência. 
A expectativa é que a Companhia Hidrelétrica do São Francisco (Chesf) se posicione sobre os 
estudos solicitados pelo Instituto Brasileiro de Meio Ambiente e Recursos Naturais Renováveis 
(Ibama) como condição para autorizar o pedido formulado pelo setor elétrico para reduzir a 
vazão de 800 para 700 metros cúbicos por segundo (m³/s). Leia mais... 

 

 

 

 

 Entrevista de 08/09/2016 concedida a TVE-BA, programa TVE Debate, pela Promotora 
de Justiça Cristina Seixas Graça, Coordenadora do CEAMA, referente ao tema: Licenciamento 
Ambiental. CLIQUE AQUI para assistir o vídeo da reportagem. 

 

 

 

 

 28.10.2016 – Curso Prático de Métodos de Amostragem de Vegetação focado em 
Licenciamento Ambiental. Local: Universidade Estadual de Santa Cruz. Data: 28 a 31 de 
outubro de 2016. Realização: Ministério Público do Estado da Bahia e Laboratório de Ecologia 
Aplicada à Conservação. 

 

 

 

 

No mês de outubro, peças e manuais sobre ARBORIZAÇÃO URBANA foram adicionados à 

biblioteca virtual do CEAMA. Clique para acessar os arquivos: 

1. Ação Civil Pública – Corte de Árvores [MPPR, Comarca de Guaíra] <Download> 

2. Ação Civil Pública – Corte de Árvores Isoladas [MPPR, Comarca de Guaíra] <Download> 

3. Manual Técnico de Poda de Árvore [Prefeitura de Salvador] <Download> 

4. Manual Técnico de Arborização Urbana [Prefeitura de São Paulo] <Download> 

5. Recomendação do MPU sobre Poda de Árvores <Download> 

Eventos Realizados 

Biblioteca Virtual 

Entrevistas 

http://cbhsaofrancisco.org.br/ana-volta-a-discutir-os-impactos-da-vazao-reduzida/
http://mdclipweb.midiaclip.com.br/cliente/clipping.aspx?cd=12016371552&mod=3&cliente=1201233&tok=182BE0C5CDCD5072BB1864CDEE4D3D6E
http://www.ceama.mp.ba.gov.br/biblioteca-virtual-ceama/cat_view/1936-arborizacao-urbana.html
http://www.ceama.mp.ba.gov.br/biblioteca-virtual-ceama/doc_download/3885-acao-civil-publica-corte-de-arvores-mp-pr.html
http://www.ceama.mp.ba.gov.br/biblioteca-virtual-ceama/doc_download/3886-acao-civil-publica-corte-de-arvores-isoladas-mp-pr.html
http://www.ceama.mp.ba.gov.br/biblioteca-virtual-ceama/doc_download/3882-manual-tecnico-de-poda-de-arvores-prefeitura-de-salvador.html
http://www.ceama.mp.ba.gov.br/biblioteca-virtual-ceama/doc_download/3884-manual-tecnico-de-arborizacao-urbana-prefeitura-de-sao-paulo.html
http://www.ceama.mp.ba.gov.br/biblioteca-virtual-ceama/doc_download/3883-poda-de-arvores-recomendacao-mpu.html
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 Livro Crimes Ambientais – Comentários à Lei 9.605/98 tem desconto especial na Livraria 
do Advogado. <Clique Aqui> 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Livros 

http://www.abrampa.org.br/site/index.php?ct=conteudoEsq&id=442&modulo=NOT%C3%8DCIA

