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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/34422
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Município de Ibirataia é acionado por falta de Plano de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos 
 
28.09.16 - A falta de um Plano Municipal de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos no Município 
de Ibirataia, que fica a 345km de Salvador, aliada à disposição indevida dos resíduos num ‘lixão’ 
sem cercamento efetivo e impermeabilização do solo, motivaram os promotores de Justiça 
Mauricio Foltz Cavalcanti e Larissa Avelar e Santos a ajuizarem uma ação civil pública com 
pedido liminar.   Leia mais... 

 
Contaminação por amianto: MPF e MP/BA pedem condenação da Sama Minerações por 
danos morais coletivos no valor de R$ 500 mi 

19.09.16 - O Ministério Público Federal na Bahia (MPF/BA) e o Ministério Público do Estado da 
Bahia (MP/BA) requereram, em alegações finais, à Justiça Federal, na última terça-feira, 6 de 
setembro, a condenação da Sama S.A. Minerações Associadas no valor de R$ 500 milhões por 
danos morais coletivos, R$ 150 mil por danos morais a cada pessoa enferma vítima da 
contaminação por amianto, fornecimento de plano de saúde e pensão mensal.  Leia mais... 

 
MP discute elaboração dos planos municipais de mobilidade urbana na Bahia 

 

19.09.16 - O Ministério Público estadual está intensificando e 

aprimorando a atuação de promotores de Justiça para acompanhar, 

subsidiar e exigir a construção dos Planos de Mobilidade Urbana nos 

municípios baianos com mais de 50 mil habitantes, que totalizam mais 

de 70, incluindo Salvador. Leia mais... 

 
Mobilidade urbana é tema de seminário no MP 

15.09.16 - A política de mobilidade urbana na Bahia será o 

centro das palestras e debates previstos na programação do 

seminário “O Ministério Público Refletindo sobre a 

Mobilidade”, que ocorre na próxima segunda-feira, 19, das 

8h às 18h, no auditório do MP estadual no Centro 

Administrativo da Bahia (CAB). Leia mais... 

 

Município de Irajuba é acionado por manter “lixão” 

14.09.16 - O Ministério Público estadual ajuizou ontem, dia 13, uma ação civil pública com 

pedido liminar contra o Município de Irajuba por não ter implantado o Plano Municipal de 

Gestão Integrada de Resíduos Sólidos, conforme prevê a Le i Federal 12.305/2010. Os 

promotores de Justiça Maurício Foltz Cavalcanti e Ariel José Guimarães Nascimento registram 

que o Município tem destinado os resíduos coletados para um lixão... Leia mais... 

http://www.mpba.mp.br/area/CEAMA/noticias/34473
http://www.mpba.mp.br/area/CEAMA/noticias/34473
http://www.mpf.mp.br/ba/sala-de-imprensa/noticias-ba/mpf-e-mpba-pedem-condenacao-da-sama-mineracoes-por-danos-morais-coletivos-no-valor-de-r-500-milhoes-devido-a-contaminacao-por-amianto
http://www.mpf.mp.br/ba/sala-de-imprensa/noticias-ba/mpf-e-mpba-pedem-condenacao-da-sama-mineracoes-por-danos-morais-coletivos-no-valor-de-r-500-milhoes-devido-a-contaminacao-por-amianto
http://www.mpba.mp.br/area/CEAMA/noticias/34398
http://www.mpba.mp.br/area/CEAMA/noticias/34324
http://www.mpba.mp.br/area/CEAMA/noticias/34320
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Código Florestal e Programa Floresta Legal são temas de palestra em Vitória da Conquista 

13.09.16 - A recomposição vegetal e as diferenças entre a área de preservação permanente 

rural e urbana foram alguns dos temas abordados na palestra do promotor de Justiça Regional 

de Meio Ambiente Fábio Fernandes Correa, no município de Vitória da Conquista, no último 

dia 9.  A explanação teve como meta falar sobre o Programa Floresta Legal e o novo Código 

Florestal, bem como esclarecer sobre a recuperação do rio Catolé... Leia mais... 

 
MP aciona Município de Itagi por manejo irregular de resíduos sólidos 

12.09.16 - O Ministério Público estadual ajuizou ontem, dia 12, ação civil pública, com pedido 

de liminar, contra o Município de Itagi. Segundo o promotor de Justiça Maurício Foltz 

Cavalcanti, o Município não possui Plano Municipal de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos 

(PGRS), nem Plano Municipal de Saneamento. Leia mais... 

 

Jornais Eco Kids e Eco Teens chegam à 4ª edição em Barra do Choça 

12.09.16 - Será lançada nesta semana, em Barra do Choça, a quarta edição dos jornais 

ambientais Eco Kids e Eco Teens, projeto do Ministério Público estadual. Amanhã, às 18h, 

ocorrerá o lançamento da quarta edição do jornal Eco Teens no Centro Educacional de Barra do 

Choça. Já no dia 17, às 15h, o Eco Kids será lançado na Escola Municipal Professor Josenildo 

Leite, localizado no povoado de Boa Vista, no município. Leia mais... 

 

Jornais ambientais produzidos por estudantes serão lançados em Encruzilhada  

09.09.16 – Nos dias 16 e 20 de setembro, o Ministério Público estadual 

promove o lançamento das primeiras edições dos jornais Eco Kids e Eco 

Teens, no município de Encruzilhada. Elaborado por 180 alunos do 1° 

ao 5° ano do ensino fundamental I... Leia mais... 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.mpba.mp.br/area/CEAMA/noticias/34307
http://www.mpba.mp.br/area/CEAMA/noticias/34306
http://www.mpba.mp.br/area/CEAMA/noticias/34305
http://www.mpba.mp.br/area/CEAMA/noticias/34290
http://www.mpba.mp.br/area/CEAMA/noticias/34290
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A pedido do MPF, Justiça condena Iphan e Dnit a restaurar Estação Ferroviária de São Félix 

(BA) 

15.09.16 - A pedido do Ministério Público Federal (MPF) em 
Feira de Santana (BA), a Justiça condenou o Instituto do 
Patrimônio Histórico e Artísico Nacional (Iphan) e o 
Departamento Nacional de Infraestrutura e de Transportes 
(Dnit) a restaurarem a Estação Ferroviária de São Félix (BA), 
que se encontra em estado avançado de... Leia mais... 

 

 
Em ação inédita na Bahia, bens culturais passam a ser acessados pelo Google Maps 

05.09.16 - Os bens culturais edificados e protegidos oficialmente através do tombamento na 
Bahia já podem ser acessados através do aplicativo Google Maps. A ação facilitará a busca 
imediata de endereços e mapas com exatidão real, aprimorando o monitoramento desses 
imóveis, privados e públicos. Aplicativos são programas de computadores e celulares que 
processam dados eletronicamente, facilitando tarefas. Leia mais... 

 
Programa Viva Cultura recebe 60 milhões para financiar projetos 

 
31.08.16 - A Câmara Municipal de Salvador aprovou, na tarde de ontem, o Projeto de Lei 
166/2016 que estabelece a destinação de R$ 60 milhões para o programa Viva Cultura – Lei de 
Incentivo à Cultura de Salvador. Através do programa, a prefeitura poderá fazer concessões de 
incentivo fiscal para o financiamento de projetos culturais. A matéria foi aprovada por 
unanimidade. Leia mais... 

 

 
 
 
 
 
Inspirar a sociedade na defesa da Mata Atlântica 

20.09.16 – Quando a Fundação SOS Mata Atlântica nasceu, o mundo era outro. Palavras como 
sustentabilidade e clima não faziam parte do nosso vocabulário diário. O Ministério do Meio 
Ambiente, na época denominado também do “Desenvolvimento Urbano”, havia sido criado 
recentemente e a maioria dos Estados sequer tinha secretarias e órgãos ligados ao tema. Nem 
a Eco-92 – Conferência das Nações Unidas sobre Meio Ambiente e o Desenvolvimento que 
reuniu chefes de estado no Rio em junho de 1992 para debater os problemas ambientais e 
introduzir a ideia de desenvolvimento sustentável – havia acontecido. Leia mais... 

Matérias NUDEPHAC 

Matérias NUMA 

http://www.mpf.mp.br/ba/sala-de-imprensa/noticias-ba/a-pedido-do-mpf-justica-condena-iphan-e-dnit-a-restaurar-estacao-ferroviaria-de-sao-felix-ba
http://www.ipac.ba.gov.br/noticias/em-acao-inedita-na-bahia-bens-culturais-passam-a-ser-acessados-pelo-google-maps
http://www.correio24horas.com.br/detalhe/salvador/noticia/programa-viva-cultura-recebe-r-60-milhoes-para-financiar-projetos/?cHash=73d4d22288d264126e5742277cbff18e
https://www.sosma.org.br/105414/inspirar-sociedade-na-defesa-da-mata-atlantica/
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Oficina aborda manejo florestal sustentável da Mata Atlântica 

16.09.16 – O Ministério Público estadual participou, por 

meio do promotor de Justiça Fábio Corrêa, da 'Oficina para 

o Manejo Florestal Sustentável da Mata Atlântica', que teve 

início nesta quarta-feira, dia 14, e terminou hoje, dia 16, em 

Teixeira de Freitas. Durante o evento, foi discutida a 

construção do documento 'Que Reserva Legal... Leia mais... 

 

 

 

 

 
Parque Nacional da Chapada faz 31 anos 

 
16.09.16 - Um dos maiores parques de preservação 
ambiental do país fora da região Amazônica, com 152 mil 
hectares repletos de lugares de rara beleza cênica, o 
Parque Nacional da Chapada Diamantina (PNCD) completa 
neste sábado, 16, 31 anos de criação. Leia mais... 

 

 

 

 

Ibama estabelece critérios para redução da vazão no rio São Francisco a partir da UHE 
Sobradinho (BA) 

27.09.16 - O Ibama emitiu nesta segunda-feira (26/09) a 
Autorização Especial nº 08/2016, que permite à Companhia 
Hidro Elétrica do São Francisco (Chesf) reduzir em caráter de 
teste, após anuência da Agência Nacional de Águas (ANA), as 
vazões defluentes a partir do reservatório da Usina Hidrelétrica 
(UHE) de Sobradinho ao patamar mínimo de 700 metros 
cúbicos por segundo (m³/s). Leia mais... 

 
 

Matérias NUSF 

Matérias NURP 

http://www.mpba.mp.br/area/CEAMA/noticias/34378
http://atarde.uol.com.br/bahia/noticias/1802294-parque-nacional-da-chapada-faz-31-anos
http://www.ibama.gov.br/publicadas/ibama-estabelece-criterios-para-reducao-da-vazao-no-rio-sao-francisco-a-partir-da-uhe-sobradinho-ba
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Chapada: Programa Bahia Sem Fogo leva oficina de educação ambiental para Seabra  

25.09.16 - Representantes da Secretaria Estadual do Meio Ambiente (Sema), do Instituto do 
Meio Ambiente e Recursos Hídricos (Inema), em parceria com a Secretaria Estadual de 
Educação (Sec) e o Corpo de Bombeiros, promoveram na última terça-feira (20), no município 
de Seabra, na Chapada Diamantina, ações de educação ambiental do programa Bahia Sem 
Fogo. A intenção é incentivar o envolvimento de diversos atores sociais nas ações de prevenção 
aos incêndios florestais no território. Leia mais... 

 
MP recebe “Fórum Nacional de Combate aos Impactos dos Agrotóxicos” 

21.09.16 - Propostas para a proteção da saúde coletiva e do meio 
ambiente contra os danos causados pelos agrotóxicos no Brasil 
foram debatidas durante o Fórum Nacional de Combate aos 
Impactos dos Agrotóxicos, (...) Pedro Luiz Serafim destacou o papel 
das Fiscalizações Preventivas Integradas (FPI) nesse avanço, 
salientando que a atuação do MP baiano vem se multiplicando pelo 
Brasil, devido ao êxito em questões decisivas como o combate aos 
agrotóxicos. Leia mais... 

 

 

 

 

 

 

 

Fórum Florestal sobre Recursos Hídricos “Encontro pelas Águas” (UFSB e MPBA) 
Dias: 18 e 19 de Outubro de 2016 
Local: Palestras nos campi de Teixeira de Freitas, Itabuna e Porto Seguro da UFSB 
Inscrições gratuitas no dia e local do evento 

CLIQUE AQUI para mais informações. 

ACONTECE > Outubro 

http://jornaldachapada.com.br/2016/09/25/chapada-programa-bahia-sem-fogo-leva-oficina-de-educacao-ambiental-para-seabra/
http://www.mpba.mp.br/area/CEAMA/noticias/34416
http://www.clic101.com.br/ver/9448/Encontro-pelas-Aguas-e-lancamento-do-Programa-de-Monitoramento-acontece-dias-18-e-1910-em-Porto-Seguro

