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Bahia assina acordo para Implementação da Logística Reversa de Embalagens Plásticas de 
Óleos Lubrificantes  

12.03.14 - O governo da Bahia, por meio das secretarias do Meio Ambiente (Sema) e 
Desenvolvimento Urbano (Sedur), assinaram na ultima terça-feira (11), no gabinete da 
secretaria de Desenvolvimento Urbano, o termo de compromisso para a implementação da 
Logística Reversa de Embalagens Plásticas de Óleos Lubrificantes no Estado. A iniciativa atende 
a uma exigência prevista na Política Nacional de Resíduos Sólidos - Lei 12305, instituída em 
2010, que tem como diretriz a necessidade de desenvolver tecnologia e melhor uso dos 
recursos naturais e seu reuso. Leia mais... 

Tatu-bola vai ganhar plano nacional de conservação 

04.03.14 - Mascote da Copa do Mundo 2014 e com risco de entrar em extinção, o tatu-
bola (Tolypeutes tricinctus) vai ganhar até o fim do ano um plano nacional de 
conservação. 

O anúncio foi feito pelo Ministério do Meio Ambiente por meio do ICMBio (Instituto Chico 
Mendes de Conservação da Biodiversidade). O plano será estabelecido e executado em uma 
parceria do governo com organizações como ONGs e universidades. Leia mais... 

Senado aprova redação final de texto sobre manejo sanitário animal e vegetal 

14.03.14 - Diversas normas, decretos e portarias que regulam o manejo sanitário animal e 

vegetal estão reunidos em projeto de lei cuja redação final foi aprovada na quarta-feira (12) 

pelo plenário do Senado. A matéria já tinha sido aprovada no Senado, mas a comissão diretora 

apontou inconsistências no texto final, que precisou ser novamente submetido à apreciação da 

Comissão de Agricultura e Reforma Agrária. Leia mais... 

ZEE trará desenvolvimento sustentável para a Bahia  

12.03.14 - Como aliar o desenvolvimento econômico à preservação ambiental no Estado da 
Bahia? A resposta para este questionamento não é simples, mas um dos primeiros passos é a 
elaboração do Zoneamento Ecológico-Econômico (ZEE), que foi a pauta da audiência pública 
realizada hoje (12), no auditório do Centro Municipal de Atendimento Especializado (Cemae), 
no município de Vitória da Conquista (distante 517 km de Salvador). Até o final de março, o 
Governo do Estado por meio das secretarias do Planejamento (Seplan) e Meio Ambiente 
(Sema) realizam um total de 14 audiências públicas, sendo que as discussões tiveram início no 
ano passado com a realização de nove encontros. Leia mais... 
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ONG coleta 292 kg de lixo no mar de Salvador/BA, após Carnaval 

14.03.14 - Latinhas de cerveja, garrafas PET, pedaços de abadás, espetinhos, preservativos, 

absorventes, estojos de maquiagem… A lista de resíduos recolhidos pelo Projeto Fundo Limpo 

no mar da Barra, em Salvador, após o feriado de Carnaval é extensa.  

Na quinta-feira (6), enquanto muita gente ainda estava curtindo a ressaca da folia, 33 

mergulhadores voluntários – acompanhados por seis bombeiros e três salva-vidas – foram 

para o fundo do oceano recolher o lixo dos foliões menos conscientes. E, pelo visto, eles ainda 

são muitos: em 3h30 de mergulho, a ONG coletou 292 kg de resíduos nas águas das quatro 

praias que banham o mar da Barra. Leia mais... 
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Salvador (BA) – Imóveis do Centro Histórico são reformados para uso habitacional 

27.03.14 - O Governo do Estado entrega até o final do mês 35 unidades habitacionais, no 
Centro Histórico de Salvador (CHS), dentro dos programas habitacionais dos Servidores 
Públicos (Prohabit) e de Interesse Social (Phis). A ação integra um conjunto de 14 propostas do 
Plano de Reabilitação do Centro Antigo de Salvador, executado pela CONDER, por meio da 
Diretoria do Centro Antigo (Dircas), visando a recuperação dos imóveis que se encontram em 
ruínas, desocupados ou subutilizados na região para lhes dar um novo sentido: o uso 
habitacional, assegurando também sua função social e atendimento à população vulnerável da 
região. Leia mais... 

Salvador (BA) – IPHAN vai recuperar os arcos e muralhas da Ladeira da Montanha 

24.03.14 - Os arcos e as muralhas da encosta, que integram o conjunto arquitetônico, 
paisagístico e urbanístico do Centro Histórico de Salvador, serão restaurados e readequados 
pelo PAC Cidades Históricas. Com o objetivo de contratar os projetos executivos, o Instituto do 
Patrimônio Histórico e Artístico na Bahia (IPHAN-BA) realizará licitação, no dia 15 de abril. Leia 
mais... 

IPHAN lança edital para restauração de obras do PAC Cidades Históricas em Maragogipe (BA) 
 
12.03.14 - O Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (IPHAN) lançou edital para 
contratação de empresa especializada em elaboração de projetos de arquitetura, engenharia e 
restauração de edifícios e sítios históricos da cidade de Maragogipe, na Bahia. A entrega das 
propostas está marcada para 04 de abril, às 9h30, na sede do IPHAN-BA, em Salvador.  

O valor total de investimento, com recursos do PAC Cidades Históricas é de R$ 15,74, milhões 
e será destinado a obras na Igreja Matriz de São Bartolomeu, na Casa de Câmara e Cadeia, no 
Sobrado da Filarmônica Terpsícore Popular e no Memorial Osvaldo Sá. Maragogipe, localizada 
no Recôncavo Baiano a cerca de 133 km de Salvador, tem uma população estimada em 45,7 
mil habitantes. O município é rico em recursos naturais, apresentando um ótimo potencial 
para o desenvolvimento de atividades ligadas ao turismo ecológico, rural e principalmente o 
náutico, incluindo a pesca desportiva. Leia mais... 

Começam debates para elaboração de plano para o Patrimônio Cultural Imaterial 

14.03.14 - Até o final do mês de março estará pronta a versão preliminar do Plano Setorial 
para o Patrimônio Cultural Imaterial do Conselho Nacional de Politica Cultural (CNPC). Uma 
comissão do Colegiado do Patrimônio Cultural Imaterial do CNC se reuniu no Instituto do 
Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (IPHAN) para dar início à elaboração do plano.  

Durante os dias do encontro, os integrantes da comissão dividiram os trabalhos, 
estabeleceram a estrutura, conceitos e macro programas que serão propostos ao Ministério da 
Cultura. O objetivo é que com essa reunião extra, proposta pelo IPHAN, fique pronta a 
primeira versão do plano. A redação final será consolidada pelo Instituto e apresentada na 
reunião do colegiado, em 11 de abril, quando os participantes vão debater o texto proposto. 
Leia mais... 

NUDEPHAC 
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Livro auxiliará preservação ambiental no extremo sul baiano 

25.03.14 - As ações de adequação ambiental de imóveis rurais localizados no extremo sul 
baiano, promovidas pelo Ministério Público estadual através do Programa Arboretum de 
Conservação e Restauração da Diversidade Florestal, serão subsidiadas por uma publicação 
científica que reúne avaliações sobre o risco de extinção de espécies de plantas no país: o 
“Livro Vermelho da Flora do Brasil”. Leia mais... 

Aplicação da Lei da Mata Atlântica será debatida em seminário 

17.03.14 - Com o objetivo de debater a efetiva aplicação da Lei Federal nº 11.428/2006 (Lei da 
Mata Atlântica) na cidade do Salvador e cumprindo o Termo de Ajustamento de Conduta (TAC) 
firmado com o Ministério Público estadual, a Prefeitura Municipal de Salvador e a Fundação 
José Silveira, a Associação de Dirigentes de Empresas do Mercado Imobiliário da Bahia (Ademi-
BA) vai realizar um seminário na próxima quarta-feira, dia 19, das 8h às 12h, no Sheraton 
Hotel. Leia mais... 

MP lança campanha em parceria com Instituto Chico Mendes 

27.02.14 - Com o objetivo de proteger a mata atlântica da supressão de árvores nativas para 
confecção de artesanato, o Ministério Público da Bahia, por meio da Promotoria de Justiça 
Regional Ambiental de Teixeira de Freitas, firmou uma parceria com o Instituto Chico Mendes. 
Leia mais... 

Sema e Seplan discutem ZEE em Teixeira de Freitas  

14.03.14 - Com público estimado de 150 pessoas, as secretarias estaduais do Meio Ambiente 
(Sema) e do Planejamento (Seplan) promoveram, nesta sexta-feira (14), em Teixeira de Freitas, 
a penúltima audiência pública do Zoneamento Ecológico Econômico – ZEE Bahia, etapa 2014. 
O último encontro está marcado para o dia 21, em Paulo Afonso. Leia mais... 

Sema e Seplan discutem ZEE em Ilhéus  

12.03.14 - O município de Ilhéus sediou, nesta quarta-feira (12), audiência pública para discutir 
o Zoneamento Ecológico-Econômico (ZEE), etapa 2014. Leia mais... 

Turismo em Cachoeira dos Prazeres é proibido pela Justiça até recuperação ambiental de 
APP 

27.02.14 - Uma área conhecida como Cachoeira dos Prazeres, situada no Rio Boqueirão na 
divisa entre os municípios de Jiquiriçá e Ubaíra, deverá ser interditada para o turismo até que 
seja realizado estudo técnico-ambiental e adotadas as providências para viabilizar a atividade 
turística no local. Leia mais... 

 

NUMA 
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Ministro da Integração fala sobre obras de transposição do Rio São Francisco  

07.03.14 - O ministro da Integração Nacional, Francisco José Coelho Teixeira, participa às 9h da 
quarta-feira (12) de audiência pública, promovida pela Comissão de Desenvolvimento Regional 
e Turismo (CDR), com o objetivo de debater as obras de revitalização e transposição do Rio São 
Francisco, bem como os açudes da Região Nordeste. 

A reunião faz parte de um ciclo de debates organizado pela CDR para discutir o assunto. A 
segunda audiência pública do ciclo, com data ainda a ser definida, deverá contar com a 
presença do diretor-presidente da Agência Nacional de Águas (ANA), Vicente Andreu Guillo. 
Leia mais... 

Guanambi recebe primeira audiência pública do PAE/BA  

20.03.14 - A cidade de Guanambi recebeu na manhã dessa terça-feira (18/03) a primeira 
audiência pública do Plano Estadual de Combate à Desertificação e Mitigação dos Efeitos da 
Seca (PAE/BA). A iniciativa aconteceu no Auditório da Faculdade de Guanambi, e contou com a 
presença de cerca de 70 participantes, que iniciaram o processo de eleição dos representantes 
das entidades da sociedade, com atuação nas Áreas Susceptíveis à Desertificação. Leia mais... 

Audiências públicas do PAE/BA chegam a Irecê  

21.03.14 - A segunda audiência pública do Plano Estadual de Combate à Desertificação e 
Mitigação dos Efeitos da Seca (PAE/BA) aconteceu na manhã dessa quinta (20/03) no Instituto 
Federal de Educação, Ciência e Tecnologia (Ifba), em Irecê. A iniciativa contou com a presença 
de cerca de 150 participantes, que iniciaram o processo de eleição dos representantes das 
entidades da sociedade, com atuação nas Áreas Susceptíveis à Desertificação. Leia mais... 
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