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MP e Município de Feira de Santana firmam acordo para implantar política de resíduos 

sólidos 

12.03.15 - A Prefeitura de Feira de Santana firmou ontem, dia 11, Termo de Ajustamento de 
Conduta (TAC) proposto pelo Ministério Público estadual, por meio da promotora de Justiça 
Karinny Guedes, no qual assume o compromisso de elaborar e implantar o Plano Municipal de 
Gestão Integrada de Resíduos Sólidos, além de outras ações impostas pela Política Nacional de 
Resíduos Sólidos, com o objetivo de viabilizar a destinação e disposição final ambientalmente 
adequadas dos resíduos. Leia mais... 

MP participa de criação de Grupo de Trabalho das Águas na Assembleia Legislativa da Bahia 

06.03.15 - Com o objetivo de combater a crise hídrica no Brasil e mais especificamente na 
Bahia, foi criado ontem, dia 05, na Assembleia Legislativa da Bahia (Alba), o Grupo de Trabalho 
das Águas. Leia mais... 

Prefeitura embarga concessionárias por crime ambiental 

25.03.15 - Agentes da Secretaria Municipal de Urbanismo (Sucom) interditaram uma 
concessionária e embargaram outras duas da montadora JAC Motors em Salvador, nesta terça-
feira (24), por crime ambiental. Leia mais... 

Mais de 50 países discutem na Bahia sobre o comércio ilegal de madeira 

17.03.15 - Em todo o mundo, as florestas estão sendo desmatadas a um ritmo alarmante: mais 
de cinco milhões de hectares por ano. Leia mais... 

Defesa Vegetal no extremo sul da Bahia exige esforço coletivo  

 
Atuação de profissionais das Engenharias Agronômica e 
Florestal, capacitação e certificações podem contribuir para 
enfrentar ataques a culturas agrícolas como a do eucalipto 

12.03.15 - Uma espécie de lagarta tem preocupado quem planta 
eucalipto como atividade econômica no extremo sul da Bahia. 
Leia mais... 
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http://www.ceama.mp.ba.gov.br/174-noticias/2696-mp-e-município-de-feira-de-santana-firmam-acordo-para-implantar-política-de-resíduos-sólidos.html
http://www.ceama.mp.ba.gov.br/174-noticias/2689-mp-participa-de-criação-de-grupo-de-trabalho-das-águas-na-assembleia-legislativa-da-bahia.html
http://www.ceama.mp.ba.gov.br/174-noticias/2708-prefeitura-embarga-concessionárias-por-crime-ambiental.html
http://www.ceama.mp.ba.gov.br/174-noticias/2702-mais-de-50-países-discutem-na-bahia-sobre-o-comércio-ilegal-de-madeira.html
http://www.ceama.mp.ba.gov.br/174-noticias/2701-defesa-vegetal-no-extremo-sul-da-bahia-exige-esforço-coletivo.html
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Audiência na AL-BA debate proteção à Prainha 

17.03.15 - Uma audiência pública, na manhã desta terça-feira (17), na 
Assembleia Legislativa da Bahia (AL-BA), debaterá a proteção da 
Prainha, no Canal de Aratu. Presidida pelo deputado estadual Bira 
Corôa (PT), o evento vai contar com a participação da 
Superintendência de Desenvolvimento Industrial e Comercial (Sudic), 
do Ministério Público Estadual e Federal, da Ordem dos Advogados do 
Brasil, seccional Bahia (OAB-BA), da secretaria de Promoção da 
Igualdade Racial (Sepromi), da secretaria de Meio Ambiente, de 
representantes da Universidade Federal da Bahia, da Fundação 
Cultural Palmares, do Conselho de Desenvolvimento da Comunidade 
Negra (CDCN), da comunidade de Ilha de Maré e da comunidade de 
Candeias. Leia mais... 
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http://www.bahianoticias.com.br/noticia/169178-audiencia-na-al-ba-debate-protecao-a-prainha.html
http://www.ceama.mp.ba.gov.br/home-nbts/2699-audiência-na-al-ba-debate-proteção-à-prainha.html
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Terreiro criado há 157 anos é tombado em Cachoeira 

27.03.15 - O ministro da Cultura, Juca Ferreira, homologou o 
tombamento do Terreiro Zogbodo Male Bogun Seja Unde, 
localizado no município de Cachoeira, no Recôncavo baiano. 
Também conhecido como Roça do Ventura, o terreiro 
começou a ocupar o espaço em 1858, portanto, há 157 anos. 
O espaço é responsável pela preservação de uma das 
tradições religiosas de matriz africana, da liturgia do 
candomblé de nação jeje-mahi, originária nos cultos às 
divindades chamadas vodum. Leia mais... 

 
Fortes Santa Maria e São Diogo serão recuperados 

16.03.15 - Como parte dos festejos dos 466 anos de Salvador, o 
prefeito da capital baiana, ACM Neto, assinou, na manhã de 
ontem, a publicação dos editais que vão possibilitar a 
contratação das empresas responsáveis pela recuperação dos 
fortes de Santa Maria e São Diogo, que ficam na Barra. Ao todo, 
serão investidos R$ 3,5 milhões nas obras que estão previstas 
para iniciar em maio e terão duração de seis meses. Além disso, 
durante a solenidade, também foi lançado o portal Viva 
Salvador, uma ferramenta que vai facilitar a interação com as 
mídias sociais, além de baianos e turistas. Leia mais... 

Bahia vai ganhar seis novos Patrimônios Imateriais do Estado  

16.03.15 - O ‘Zambiapunga’ do Baixo Sul baiano, presente em 
Nilo Peçanha, Valença, Taperoá, Cairú e na localidade de Morro 
de São Paulo, a ‘Festa do Divino’, de Bom Jesus da Lapa, a 
‘Procissão do Fogaréu’, de Serrinha, e a ‘Chegança e Marujada’, 
existente em vários municípios, são alguns dos bens culturais 
que podem receber a chancela definitiva de ‘Patrimônio 
Imaterial da Bahia’. 

Os trabalhos de pesquisa, documentação e análise histórica-
conceitual estão sendo realizados por equipe multidisciplinar do 
Instituto do Patrimônio Artístico e Cultural (IPAC), formada por 
antropólogos, historiadores, arquitetos e fotógrafos. Leia mais... 
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http://www.ceama.mp.ba.gov.br/home-nudephac/2710-terreiro-criado-há-157-anos-é-tombado-em-cachoeira.html
http://www.ceama.mp.ba.gov.br/home-nudephac/2706-fortes-santa-maria-e-são-diogo-serão-recuperados.html
http://www.ceama.mp.ba.gov.br/home-nudephac/2700-bahia-vai-ganhar-seis-novos-patrimônios-imateriais-do-estado.html
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Não perca as contas: já são 14 meses de atraso nas obras da Avenida Tamburugy  

26.03.15 - Os meses passam, e a situação da Avenida 
Tamburugy, via que ligaria a Avenida Paralela a Orlando Gomes, 
na orla, continua a mesma. Com cerca de 90% da obra concluída, 
um embargo imposto pelo Ministério Público da Bahia (MP-BA) 
determinou a interrupção da obra sob o argumento que a via 
estava sobre uma área de lagoas, protegidas pelas leis 
ambientais. Leia mais... 

Dia da Árvore (Festa das Árvores) 

25.03.15 - O decreto no 55.795, de 24/2/1965, instituiu a "Festa Anual das Árvores em todo o 
território nacional, em substituição ao Dia da Árvore". Em razão das diferenças climáticas 
brasileiras e fisiogeográficas, o evento é festejado na última semana de março, no Norte e 
Nordeste, e a partir do início da semana do dia 21 de setembro, nas regiões Centro-Oeste, 
Sudeste e Sul. Leia mais... 

Município do Conde é acionado por permitir degradação de antigo aterro sanitário 

 
20.03.15 - O lugar onde funcionava o antigo aterro sanitário do 
município do Conde se transformou em “um verdadeiro lixão”. 
Não há controle de acesso a pessoas e animais, nem separação 
dos resíduos, que se encontram espalhados pelo terreno; os 
dejetos são queimados a céu aberto e catadores atuam sem 
equipamentos de proteção individual. O quadro levou o 
Ministério Público estadual a ajuizar, na última terça-feira, dia 
17, ação civil pública com pedido de liminar contra o Município. 
Leia mais... 

 

Reunião discute estratégias de combate à poluição sonora em Alagoinhas 

13.03.15 - O Ministério Público estadual promoveu ontem, dia 12, uma reunião para discutir 
estratégias de combate à poluição sonora em Alagoinhas. Leia mais... 

Projeto promoverá educação ambiental em escolas de Teixeira de Freitas 

12.03.15 - A Promotoria de Justiça Regional Ambiental de Teixeira de Freitas formalizou 
ontem, dia 11, com o Município uma parceria que garantirá a realização do projeto Eco Kids, 
que visa despertar a importância da preservação ambiental em crianças e jovens de até 12 
anos de idade. Leia mais... 

NUMA 

http://www.ceama.mp.ba.gov.br/home-numa/2707-não-perca-as-contas-já-são-14-meses-de-atraso-nas-obras-da-avenida-tamburugy.html
http://www.ceama.mp.ba.gov.br/home-numa/2705-dia-da-árvore-festa-das-árvores.html
http://www.ceama.mp.ba.gov.br/home-numa/2703-município-do-conde-é-acionado-por-permitir-degradação-de-antigo-aterro-sanitário.html
http://www.ceama.mp.ba.gov.br/home-numa/2698-reunião-discute-estratégias-de-combate-à-poluição-sonora-em-alagoinhas.html
http://www.ceama.mp.ba.gov.br/home-numa/2697-projeto-promoverá-educação-ambiental-em-escolas-de-teixeira-de-freitas.html
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Obra ilegal devasta mata em Vera Cruz  

09.03.15 - Uma área de aproximadamente três 
hectares está sendo desmatada de forma ilegal no 
município de Vera Cruz (Grande Salvador) para a 
construção de um condomínio residencial. Leia mais... 

 

Mais de 20 galos de briga são apreendidos em Arraial D'Ajuda  

 
05.03.15 - Cerca de 23 galos de briga foram apreendidos, nesta 
quarta-feira, 4, no distrito de Arraial d'Ajuda, em Porto Seguro 
(distante a 712 km de Salvador). Leia mais... 

 
 
 
 
 
Centenas de pássaros silvestres são apreendidos pela polícia em Ubaitaba 

Animais foram resgatados após abordagem às margens da 
BR-101, na BA. 
Espécies estavam desidratadas; algumas delas correm 
risco de extinção. 

03.03.15 - Centenas de pássaros silvestres foram 
apreendidos pela Companhia Especializada de Policiamento 
da região cacaueira, às margens da BR-101, em Ubaitaba, 
sul da Bahia, na madrugada desta terça-feira (3). Leia mais... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.ceama.mpba.mp.br/home-numa/2694-obra-ilegal-devasta-mata-em-vera-cruz.html
http://www.ceama.mp.ba.gov.br/home-numa/2690-mais-de-20-galos-de-briga-são-apreendidos-em-arraial-d-ajuda.html
http://g1.globo.com/ba/bahia/cidade/ubaitaba.html
http://www.ceama.mpba.mp.br/home-numa/2693-centenas-de-pássaros-silvestres-são-apreendidos-pela-polícia-em-ubaitaba.html
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Município de Umburanas firma TAC com o MP e se compromete a regularizar gestão 

ambiental 

31.03.15 - Após um trabalho realizado pela Câmara Temática do Centro de Apoio Operacional 
do Meio Ambiente e Urbanismo (Ceama) do Ministério Público estadual, um Termo de 
Ajustamento de Conduta (TAC) foi assinado pelo Município de Umburanas, que se 
comprometeu a regularizar os procedimentos de licenciamento ambiental e implementar o 
Sistema Municipal de Meio Ambiente. Segundo o promotor de Justiça Pablo de Almeida, o 
Município já havia recebido uma recomendação para regularizar a situação e agora terá 
condições de voltar a licenciar atividades de impacto local que se encontravam suspensas por 
recomendação do MP. Leia mais... 

 
Técnicos discutem plano de saneamento básico 

20.03.15 - O primeiro encontro para a elaboração dos Planos Municipais de Saneamento 
Básico (PMSB) de Jacobina, Mirangaba, Miguel Calmon e Barra do Mendes reúne hoje 
representantes dos quatro municípios e técnicos do Comitê da Bacia Hidrográfica do São 
Francisco (CBHSF). Acontece na prefeitura de Jacobina (353 km da capital). 

Como encontro, o comitê que atua em toda a macrobacia do rio São Francisco está dando 
continuidade à organização de 24 PMSBs, orçados em mais de R$ 6 milhões, com recursos 
obtidos mediante a cobrança pelo uso da água do rio. Leia mais... 

 

Curso da FPI leva conscientização ambiental a empreendedores e trabalhadores de 

Guanambi 

11.03.15 - O Ministério Público estadual e parceiros que atuam no programa de Fiscalização 
Preventiva Integrada (FPI) estão promovendo desde ontem, dia 10, o curso “Construindo 
Consciência Ambiental” no município de Guanambi. A programação do evento, que segue até 
amanhã, dia 12, inclui palestras de representantes de diversos órgãos estaduais e federais e de 
entidades da sociedade civil, a exemplo da Comissão da Pastoral da Terra (CPT). Leia mais... 
 

Bahia terá R$ 61 milhões para investir em projeto no Semiárido 

03.03.15 - As obras do Programa Água Doce (PAD) na Bahia serão iniciadas esta semana. 
Técnicos da equipe nacional do Programa estão em Paulo Afonso (BA) para capacitar 
servidores do núcleo estadual, consultores e os responsáveis, das empresas contratadas, pela 
execução das atividades. “É muito importante que todos estejam bem afinados com a 
metodologia do Água Doce”, destacou o diretor de Revitalização de Bacias do Ministério do 
Meio Ambiente, Renato Saraiva. Leia mais... 

NURP NUSF 

http://www.ceama.mp.ba.gov.br/home-nusf/2709-município-de-umburanas-firma-tac-com-o-mp-e-se-compromete-a-regularizar-gestão-ambiental.html
http://www.ceama.mp.ba.gov.br/home-nusf/2704-técnicos-discutem-plano-de-saneamento-básico.html
http://www.ceama.mp.ba.gov.br/home-nusf/2695-curso-da-fpi-leva-conscientização-ambiental-a-empreendedores-e-trabalhadores-de-guanambi.html
http://www.ceama.mpba.mp.br/home-nusf/2692-bahia-terá-r$-61-milhões-para-investir-em-projeto-no-semiárido.html

