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MP promove reunião para discutir estratégias de combate a poluição sonora em Brumado 

25.07.14 - Com o objetivo de combater a poluição sonora no município de Brumado, o 
Ministério Público estadual promoveu ontem, dia 24, uma reunião com representantes da 
Prefeitura Municipal para discutir estratégias de combate à prática ilegal. Os promotores de 
Justiça Lívia Sampaio Pereira, Paulo César de Azevedo e Michele Aguiar Silva Resgala 
debateram o assunto com o delegado titular Romilson Dourado dos Santos, o major da Polícia 
Militar Sílvio Berlink Santos e os representantes da Prefeitura Municipal Miguel Lima Dias, 
chefe de gabinete, e Jaqueline Silva dos Santos, procuradora do Município. Leia mais... 

Abrampa e Abividro realizarão Workshop "Política Nacional de Resíduos Sólidos: 

Perspectivas e Soluções" 

09.07.14 - A Associação Brasileira dos Membros do Ministério Público de Meio Ambiente 
(Abrampa) e a Associação Técnica Brasileira das Indústrias Automáticas de Vidro (Abividro) 
realizarão o Workshop “Política Nacional de Resíduos Sólidos: Perspectivas e Soluções”. O 
evento contará com 9 edições que serão realizadas em diferentes sedes do Ministério Público, 
de modo a abordar todas as regiões do Brasil e oferecer maior possibilidade de participação 
aos membros do Ministério Público. Leia mais... 

Sema discute resultados preliminares de estudo realizado na região de Santo Amaro  

23.07.14 - Os resultados preliminares de estudo sobre a qualidade ambiental da região 
estuarina da Bacia do Rio Subaé, região de Santo Amaro, foram apresentados na Secretaria 
Estadual do Meio Ambiente e reuniu técnicos da Sema, Instituto do Meio Ambiente e Recursos 
Hídricos (Inema) e da Secretaria de Saúde (Sesab/Divisa). Leia mais... 

94 cidades baianas não cumprem lei que proíbe lixões 

23.07.14 - Pelo menos 22% dos municípios baianos ouvidos pela Confederação Nacional de 
Municípios (CNM) ainda descartam resíduos em lixões.De acordo com levantamento divulgado 
ontem pela entidade, 94 cidades do estado ainda utilizam o lixão, e outras 36 descartam em 
aterros sanitários. Leia mais... 

Prefeitura cria Guarda Ambiental em Salvador  

18.07.14 - Através de parceria entre Secis e Susprev, guardas municipais vão passar por 
capacitação para atuar nos parques de Salvador. Leia mais... 

 
 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

http://www.ceama.mp.ba.gov.br/174-noticias/2580-mp-promove-reunião-para-discutir-estratégias-de-combate-a-poluição-sonora-em-brumado.html
http://www.ceama.mp.ba.gov.br/174-noticias/2562-abrampa-e-abividro-realizarão-workshop-política-nacional-de-resíduos-sólidos-perspectivas-e-soluções.html
http://www.ceama.mp.ba.gov.br/174-noticias/2581-sema-discute-resultados-preliminares-de-estudo-realizado-na-região-de-santo-amaro.html
http://www.ceama.mp.ba.gov.br/174-noticias/2583-94-cidades-baianas-não-cumprem-lei-que-proíbe-lixões.html
http://www.ceama.mp.ba.gov.br/174-noticias/2575-prefeitura-cria-guarda-ambiental-em-salvador.html
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Patrimônio Cultural de Brasil e Nigéria reúne autoridades dos dois países em Salvador 

28.07.14 - O governador Jaques Wagner participa da abertura do I Seminário Internacional 
para preservação do Patrimônio Cultural Brasil Nigéria, às 15h da próxima segunda-feira (28), 
no Salão Nobre do Fórum Ruy Barbosa, em Salvador. O evento contará com a participação de 
uma comitiva nigeriana, liderada pelo Rei do Império Oyo da Nigéria, Olayiwola Adeyemi III , 
que vem para a Bahia conhecer as ações de preservação de patrimônios culturais no Estado. 
Leia mais... 

O segundo santuário mais antigo do País foi construído pelos portugueses no século XVI e 
abriga imagens barrocas 

14.07.14 - O Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan) aprovou o 
tombamento definitivo da Igreja de Nossa Senhora da Vitória, na Bahia, e seu acervo móvel e 
integrado. O entorno do templo também obedecerá às regras de tombamento. A inscrição foi 
realizada no Livro do Tombo Histórico e no Livro do Tombo Arqueológico, Etnográfico e 
Paisagístico. Leia mais... 

Notificados para desocupar imóveis, moradores da Ladeira da Conceição pedem apoio ao 
MP  

23.07.14 - O procurador-geral de Justiça Márcio Fahel recebeu na tarde desta quarta-feira, dia 
23, em seu gabinete, moradores e comerciantes da Ladeira da Conceição, que receberam 
notificação da Superintendência de Controle e Ordenamento do Uso do Solo do Município de 
Salvador (Sucom), no último dia 15, para desocupação de seus imóveis. Segundo os 
moradores, eles foram surpreendidos com a notificação, que estabeleceu um prazo de 72 
horas para a desocupação das casas e estabelecimentos comerciais da região. Leia mais... 

IPHAN promove oficina para o Prêmio Patrimônio Cultural dos Povos e Comunidades 
Tradicionais 

09.07.14 - O Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (IPHAN) e a Secretaria de 
Políticas de Promoção da Igualdade Racial (SEPPIR) vão promover nos próximos dias 10 e 14 de 
julho oficinas em Brasilia e Cachoeira (BA). Leia mais... 

Comissão avalia fachadas decoradas no trajeto do Cortejo 2 de Julho  

04.07.14 - A comissão julgadora da Premiação de Fachadas Decoradas no Trajeto do Cortejo 2 
de julho deste ano deverá se reunir na próxima semana para definir as três primeiras 
colocadas e as duas que receberão menção honrosa. Formado por cinco personalidades de 
reconhecida referência cultural, o grupo percorreu todo o trajeto do desfile (da Lapinha ao 
Terreiro de Jesus), observando os critérios de atendimento à temática cívica, preservação do 
patrimônio edificado, criatividade, originalidade e preocupação com o meio ambiente. Leia 
mais... 

 

NUDEPHAC 

http://www.ceama.mp.ba.gov.br/home-nudephac/2578-patrimônio-cultural-de-brasil-e-nigéria-reúne-autoridades-dos-dois-países-em-salvador.html
http://www.ceama.mp.ba.gov.br/home-nudephac/2565-o-segundo-santuário-mais-antigo-do-país-foi-construído-pelos-portugueses-no-século-xvi-e-abriga-imagens-barrocas.html
http://www.ceama.mp.ba.gov.br/home-nudephac/2576-notificados-para-desocupar-imóveis,-moradores-da-ladeira-da-conceição-pedem-apoio-ao-mp.html
http://www.ceama.mp.ba.gov.br/home-nudephac/2555-iphan-promove-oficina-para-o-prêmio-patrimônio-cultural-dos-povos-e-comunidades-tradicionais.html
http://www.ceama.mp.ba.gov.br/home-nudephac/2554-comissão-avalia-fachadas-decoradas-no-trajeto-do-cortejo-2-de-julho.html
http://www.ceama.mp.ba.gov.br/home-nudephac/2554-comissão-avalia-fachadas-decoradas-no-trajeto-do-cortejo-2-de-julho.html
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MP e Município de Amargosa firmam TAC para regularizar o sistema municipal de meio 
ambiente 

09.07.14 - Um Termo de Ajustamento de Conduta (TAC) para regularizar o Sistema Municipal de 
Meio Ambiente de Amargosa foi firmado ontem (08) entre o Município e o Ministério Público 
estadual, por meio da promotora de Justiça Suzana Dantas Cerqueira Monteiro. Leia mais... 

MP e Fundação José Silveira discutem cumprimento de TAC 

14.07.14 - Iniciativas relevantes para o cumprimento das obrigações assumidas em Termo de 
Ajustamento de Conduta (TAC) firmado pela Veracel Celulose S.A junto ao Ministério Público 
estadual foram debatidas hoje, dia 14, durante reunião que ocorreu na sede do MP em 
Salvador. Leia mais... 

MP apura denúncia de desmatamento em área urbana de Salvador  

17.07.14 - O Ministério Público da Bahia (MP-BA) apura a denúncia de desmatamento de uma 
área localizada na 3ª Travessa Saturno - entre o final de linha do Resgate e o bairro de 
Pernambués - para construção de uma suposta ONG. Leia mais... 

MP ajuíza ação e Justiça notifica Município de Ibicaraí para que se manifeste sobre depósito 
de lixo irregular 

09.07.14 - O município de Ibicaraí deverá se manifestar sobre a existência irregular de um lixão 
na margem esquerda da BA-210, que motivou o Ministério Público a ajuizar uma ação civil 
pública com pedido de tutela antecipada. Leia mais... 

Fiscalização flagra comércio irregular de carne bovina em Teixeira de Freitas 

09.07.14 - Fiscalização promovida pelo Ministério Público estadual, em conjunto com 
autoridades municipais e estaduais, no Centro de Abastecimento Timóteo Alves de Brito do 
Município de Teixeira de Freitas, resultou na prisão em flagrante de dois comerciantes por 
crime contra as relações de consumo, previsto no artigo 7º da Lei 8.137/90. Leia mais... 

‘Operação Bicho Solto’ apreende cerca de 70 aves silvestres e cumpre seis mandados de 
busca e apreensão em Valença 

24.07.14 - A ‘Operação Bicho Solto’, deflagrada na manhã de hoje, dia 24, pelo Ministério 
Público estadual, no município de Valença, apreendeu cerca de 70 aves silvestres. Leia mais... 

Inema realiza Operação de Fiscalização em Ilhéus e Jequié  

18.07.14 - Durante a última segunda-feira (16), foi demandada à Unidade Regional UR/Sul – 
Itabuna – Inema, Operação de Fiscalização, a partir de denúncia do Ministério Público de 
Ilhéus-Ba, onde foi informado que estaria ocorrendo desmatamento em áreas de Mata 
Atlântica na região de Aritaguá-Ilhéus. Leia mais... 

NUMA 

http://www.ceama.mp.ba.gov.br/home-numa/2558-mp-e-município-de-amargosa-firmam-tac-para-regularizar-o-sistema-municipal-de-meio-ambiente.html
http://www.ceama.mp.ba.gov.br/home-numa/2564-mp-e-fundação-josé-silveira-discutem-cumprimento-de-tac.html
http://www.ceama.mp.ba.gov.br/home-numa/2566-mp-apura-denúncia-de-desmatamento-em-área-urbana-de-salvador.html
http://www.ceama.mp.ba.gov.br/home-numa/2556-mp-ajuíza-ação-e-justiça-notifica-município-de-ibicaraí-para-que-se-manifeste-sobre-depósito-de-lixo-irregular.html
http://www.ceama.mp.ba.gov.br/home-numa/2557-fiscalização-flagra-comércio-irregular-de-carne-bovina-em-teixeira-de-freitas.html
http://www.ceama.mp.ba.gov.br/home-numa/2577-‘operação-bicho-solto’-apreende-cerca-de-70-aves-silvestres-e-cumpre-seis-mandados-de-busca-e-apreensão-em-valença.html
http://www.ceama.mp.ba.gov.br/home-numa/2572-inema-realiza-operação-de-fiscalização-em-ilhéus-e-jequié.html
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Sistema Municipal de Meio Ambiente é tema de encontro em Jequié  

31.07.14 - Com o objetivo de integrar os 17 municípios da região, está sendo realizado hoje 
(31), das 8h às 17h, na Câmara dos Dirigentes Logistas de Jequié, o 'I Encontro sobre o Sistema 
Municipal do Meio Ambiente'. O evento terá como palestrantes as promotoras de Justiça 
Mônia Lopes de Souza e Luciana Khoury, além da consultora da Câmara Temática do Sistema 
Municipal, Isabel Ligeiro. Participam do encontro secretários do Meio Ambiente, conselheiros 
municipais, técnicos ambientais e representantes da sociedade civil. De acordo com a 
promotora de Justiça Mônia Lopes de Souza, o evento se propõe a “capacitar os principais 
envolvidos na estruturação do sistema em cada município para que eles entendam a 
importância do trabalho e o quanto ele reflete na qualidade de vida das pessoas”. Durante a 
manhã, as palestras irão abordar os temas 'Estruturação do Sistema Municipal do Meio 
Ambiente', 'Importância dos Conselhos Municipais' e 'Administração Pública Ambiental'. Leia 
mais... 

MP recomenda regularização de sistema municipal ambiental de Umburanas 

28.07.14 - O Ministério Público estadual, por meio do promotor de Justiça Pablo Almeida, 
expediu recomendação ao Município de Umburanas para que ele crie e regularize, no prazo de 
seis meses, o Sistema Municipal de Meio Ambiente (Sismuma). Para isso, é necessária a 
adequação da legislação local e a aprovação da Política Municipal de Meio Ambiente (PMMA) 
pela Câmara de Vereadores. O MP recomendou ainda que, durante a regularização, o 
Município suspenda a ação administrativa de licenciamento ambiental, só retomando-a após 
que estiver apto a executá-la. Neste período, compete ao Estado realizar os procedimentos de 
licenciamento, conforme determina a lei. Leia mais... 

Programa FPI é apresentado em reunião do Crea para estimular implantação em outros 
estados 

10.07.14 - O Programa de Fiscalização Preventiva Integra (FPI) realizado na Bacia do São 
Francisco foi apresentado ontem, dia 10, para os presidentes dos Conselhos Regionais de 
Engenharia e Agronomia (Crea) do Nordeste, durante a ‘III Reunião Ordinária de Presidentes’, 
no Hotel Pestana, em Salvador. A palestra foi ministrada pela promotora de Justiça Luciana 
Khoury, que buscou informar e estimular os presidentes dos Creas a realizarem o programa em 
seus respectivos estados. “O programa ocorre há 12 anos e se constitui em uma ação 
continuada do Ministério Público estadual e entidades parceiras com objetivo de melhorar a 
qualidade ambiental dos recursos naturais e a qualidade de vida da população em torno da 
Bacia do Rio São Francisco”, destacou a promotora de Justiça. Leia mais... 

 

 

 

 

NUSF 

http://www.ceama.mp.ba.gov.br/home-nusf/2582-sistema-municipal-de-meio-ambiente-é-tema-de-encontro-em-jequié.html
http://www.ceama.mp.ba.gov.br/home-nusf/2582-sistema-municipal-de-meio-ambiente-é-tema-de-encontro-em-jequié.html
http://www.ceama.mp.ba.gov.br/home-nusf/2579-mp-recomenda-regularização-de-sistema-municipal-ambiental-de-umburanas.html
http://www.ceama.mp.ba.gov.br/home-nusf/2563-programa-fpi-é-apresentado-em-reunião-do-crea-para-estimular-implantação-em-outros-estados.html
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Árvore em risco de extinção é descoberta por bióloga baiana na Chapada Diamantina  

21.07.14 - Uma nova espécie de árvore descoberta na região da Chapada Diamantina, na 
Bahia, foi considerada "em perigo de extinção" por pesquisadores. Batizada de Anteremanthus 
piranii, em homenagem ao botânico e professor da Universidade de São Paulo (USP) José 
Rubens Pirani, autor de estudos sobre botânica no Brasil, a árvore cresce até cinco metros de 
altura e nasce entre fendas de rochas. Segundo reportagem do portal Uol, a descoberta foi feita 
durante pesquisas de mestrado da bióloga baiana Fernanda entre 2011 e 2012. O seu trabalho 
dela era realizar o levantamento florístico das espécies da família Asteraceae, na Serra Geral de 
Licínio de Almeida, cidade do interior da Bahia. Para considerá-la como espécie nova para a 
ciência, ela realizou estudos sobre habitat em laboratório, com amostras da árvore, consultas a 
acervos de herbários e contou com o apoio da pesquisadora Nádia Roque, especialista na 
família Asteraceae. Os ramos dela têm coloração creme, as folhas são verde-acinzentada e as 
flores de pétalas brancas possuem um lilás nas pontas. A árvore é encontrada em locais com 
altitude entre 800 a 900 metros de altura, numa área de transição entre caatinga e cerrado. 
Leia mais... 

NURP 

http://www.bahianoticias.com.br/noticia/157575-arvore-em-risco-de-extincao-e-descoberta-por-biologa-baiana-na-chapada-diamantina.html
http://www.ceama.mp.ba.gov.br/home-nurp/2573-árvore-em-risco-de-extinção-é-descoberta-por-bióloga-baiana-na-chapada-diamantina.html

