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Jornal “Eco Teens” ganha primeira edição em Vitória da Conquista 

03.11.2014 - Abordando o tema “Melhorando o meio ambiente 
a partir da nossa escola”, foi lançado ontém, dia 11, a primeira 
edição publicada em Vitória da Conquista do jornal “Eco Teens”. 
Composto integralmente por notícias redigidas por 385 alunos 
da 5ª à 8ª série da Escola Estadual São João Batista, o jornal foi 
lançado na Loja Maçônica da cidade com a presença da 
promotora de Justiça Karina Gomes Cherubini, além de 
representantes das secretarias municipais de Educação, Meio 
Ambiente, Comunicação e Finanças; professores; alunos e 
representantes de outras entidades da sociedade civil. Leia 
mais... 

 
Gestores continuam na mira do MP por não cuidarem do lixo de seus municípios 

27.11.2014 - Meta institucional dos Ministérios Públicos, a 
implantação da política nacional de resíduos sólidos em todos os 
municípios brasileiros foi tema de um workshop realizado hoje, 
dia 27, pela Associação Brasileira dos Membros do Ministério 
Público do Meio Ambiente (Abrampa) em conjunto com o MP 
baiano. Muitos municípios na Bahia ainda não elaboraram seus 
Planos Intermunicipais de Resíduos, apresentando uma situação 
de incompatibilidade com a Lei 12.305/10 segundo a promotora 
de Justiça Karinny Guedes, coordenadora da Câmara Temática 
de Saneamento do MP baiano. Leia mais... 

 
Lançada segunda edição do Jornal Eco Kids em Vitória da Conquista 

                          
28.11.2014 - A Escola Municipal Professor Paulo Freire, em 
Vitória da Conquista, lançou ontem, dia 27, a segunda edição do 
Jornal Eco Kids. Ele foi produzido com a participação de cerca de 
900 alunos, do 1º ao 5º ano, que, ao longo do ano, participaram 
de diversas atividades de educação ambiental. Com o tema 
“Meu ambiente é meu”, a edição do jornal trata dos elementos 
estruturantes do meio ambiente (como a água, flora e fauna) e 
dos elementos agressores (como a poluição). Leia mais... 

http://www.ceama.mp.ba.gov.br/174-noticias/2655-jornal-“eco-teens”-ganha-primeira-edição-em-vitória-da-conquista.html
http://www.ceama.mp.ba.gov.br/174-noticias/2655-jornal-“eco-teens”-ganha-primeira-edição-em-vitória-da-conquista.html
http://www.ceama.mp.ba.gov.br/174-noticias/2660-gestores-continuam-na-mira-do-mp-por-não-cuidarem-do-lixo-de-seus-municípios.html
http://www.ceama.mp.ba.gov.br/174-noticias/2661-lançada-segunda-edição-do-jornal-eco-kids-em-vitória-da-conquista.html
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Baía de Todos-os-Santos tem projeto de complexo portuário 

26.11.2014 - Portos com maior profundidade ficariam na borda 
do canal de águas profundas e possibilitaria o recebimento de 
navios com calados maiores 

Desenvolvido pela empresa Prado Valladares Arquitetura, o 
projeto “Porto Travessia - Resgatando a primazia da Baía de 
Todos-os-Santos”, foi apresentado nesta quarta-feira (26), em 
duas ocasiões, a empresários, usuários de portos e estudiosos 
do setor logístico no estado. A ideia do projeto é construir um 
complexo portuário à borda do canal de águas profundas da Baía 
de Todos os Santos, possibilitando a chegada de navios 
cargueiros maiores a Salvador. Leia mais... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NBTS 

http://www.ceama.mp.ba.gov.br/home-nbts/2664-baía-de-todos-os-santos-tem-projeto-de-complexo-portuário.html
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PGJ participa de evento que regulamentou decretos em favor da população negra 

 
19.11.2014 - O procurador-geral de Justiça Márcio Fahel 
participou no final da tarde de hoje, dia 19, véspera do Dia 
Nacional da Consciência Negra, de um evento realizado na 
Governadoria do Estado em que foram regulamentados 
decretos do Estatuto da Igualdade Racial, outorgados títulos de 
terras a comunidades quilombolas e registrados dez terreiros 
de candomblé do Recôncavo baiano como Patrimônio Cultural 
do Estado. Leia mais... 

 

Terreiros de Cachoeira e São Félix também serão protegidos via tombamento  

19.11.2014 - O governo anuncia a abertura do processo hoje 
(19) à noite, durante a assinatura do decreto que autoriza o 
registro especial dos 10 espaços como Patrimônio Cultural 
Imaterial do Estado 

Os 10 terreiros de candomblé localizados em Cachoeira e São 
Félix (região do Recôncavo) – cujo registro especial como 
Patrimônio Cultural Imaterial do Estado será decretado hoje 
(19) à noite pelo governador Jaques Wagner – também serão 
protegidos via tombamento. O anúncio da abertura do 
processo será feito durante a solenidade de assinatura do 
decreto, que acontece às 18h no Salão de Atos da 
Governadoria (Centro Administrativo da Bahia – CAB). Leia 
mais... 

 

 

 

 

 

 

 

 

NUDEPHAC 

http://www.ceama.mp.ba.gov.br/home-nudephac/2658-pgj-participa-de-evento-que-regulamentou-decretos-em-favor-da-população-negra.html
http://www.ceama.mp.ba.gov.br/home-nudephac/2665-terreiros-de-cachoeira-e-são-félix-também-serão-protegidos-via-tombamento.html
http://www.ceama.mp.ba.gov.br/home-nudephac/2665-terreiros-de-cachoeira-e-são-félix-também-serão-protegidos-via-tombamento.html
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Inaugurada em Teixeira de Freitas base de conservação e restauração florestal 

 
13.11.2014 - Fruto de um Termo de Ajustamento de 
Conduta (TAC) proposto pelo Ministério Público do Estado 
da Bahia a empresas de papel e celulose a fim de corrigir 
danos causados pela silvicultura de eucalipto em áreas 
ambientalmente irregulares, foi inaugurada na manhã de 
hoje, dia 13, em Teixeira de Freitas, no extremo sul 
baiano, a Base de Conservação e Restauração da 
Diversidade Florestal do Programa Arboretum. Leia mais... 

 
 
Oficina de Planos Municipais de Mata Atlântica no Recôncavo Sul finaliza com apelo por 
envolvimento dos prefeitos  

26.11.2014 - Após a formação sobre o instrumento de gestão 
ambiental, a sociedade precisa contar com o próximo passo 
das prefeituras para viabilizar o planejamento de conservação 
do bioma 

Nos dias 20 e 21 de novembro, cerca de 30 representantes do 
poder público e sociedade civil do Recôncavo Sul Baiano 
estiveram reunidos em Varzedo participando de oficina sobre 
elaboração de Planos Municipais de Conservação e 
Recuperação da Mata Atlântica. Leia mais... 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

NUMA 

http://www.ceama.mp.ba.gov.br/home-numa/2656-inaugurada-em-teixeira-de-freitas-base-de-conservação-e-restauração-florestal.html
http://www.ceama.mp.ba.gov.br/home-numa/2659-oficina-de-planos-municipais-de-mata-atlântica-no-recôncavo-sul-finaliza-com-apelo-por-envolvimento-dos-prefeitos.html
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Curso capacita 75 pessoas para utilização do sistema informatizado do programa FPI 

03.11.2014 - Membros, servidores e parceiros do 
Ministério Público estadual com atuação na área 
ambiental, num total de 75 pessoas, estão sendo 
capacitados para a utilização do Sistema de Informações 
Gerenciais da Fiscalização Preventiva Integrada (SIGFPI), 
de hoje, 3, até a próxima sexta-feira, 7, na sede do MP no 
CAB. O Sistema foi criado com o objetivo de dar suporte 
ao Programa de Fiscalização Integrada (FPI) a partir da 
automatização do processo de fiscalização, permitindo a 
emissão de questionários de fiscalização, cadastramento 
de empreendimentos fiscalizados, emissão de relatórios 
gerenciais, entre outras funções. Leia mais... 

Bares e lanchonete são interditados durante operação desencadeada pelo MP em Jacobina 

17.11.2014 - Quatro bares e uma lanchonete foram 
interditados no final de semana, durante operação de 
fiscalização ambiental e defesa do consumidor 
desencadeada pelo Ministério Público estadual em 
Jacobina (a 330 Km de Salvador). Em um dos bares foi 
constatado que as bebidas servidas aos consumidores 
eram acondicionadas em recipientes de medicamentos 
utilizados em hemodiálise e vasilhames de desinfetantes 
hospitalares. A operação apreendeu ainda dois veículos 
que utilizavam equipamentos sonoros em desacordo 
com a legislação e expediu diversas notificações e autos 
de infração. Leia mais... 

Audiência Pública em Guanambi apresentará resultados da Fiscalização Preventiva Integrada 
na região 

03.12.2014 - Áreas de desmatamento, carvoarias, cerâmicas, 
propriedades rurais de exploração agrícola e pecuária, áreas de 
proteção permanente e reservas florestais de 14 municípios 
baianos foram alvo da Fiscalização Preventiva Integrada (FPI) 
desenvolvida na última semana na região de Guanambi. Os 
resultados do trabalho, coordenado pelo Ministério Público 
estadual através do Núcleo de Defesa do Rio São Francisco (Nusf), 
serão apresentados amanhã, dia 4, durante uma audiência pública 
realizada, a partir das 14h, no Centro Cultural de Guanambi. Leia 
mais... 

 

NURP NUSF 

http://www.ceama.mp.ba.gov.br/home-nusf/2654-curso-capacita-75-pessoas-para-utilização-do-sistema-informatizado-do-programa-fpi.html
http://www.ceama.mp.ba.gov.br/home-nusf/2657-bares-e-lanchonete-são-interditados-durante-operação-desencadeada-pelo-mp-em-jacobina.html
http://www.ceama.mp.ba.gov.br/home-nusf/2662-audiência-pública-em-guanambi-apresentará-resultados-da-fiscalização-preventiva-integrada-na-região.html
http://www.ceama.mp.ba.gov.br/home-nusf/2662-audiência-pública-em-guanambi-apresentará-resultados-da-fiscalização-preventiva-integrada-na-região.html
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Rio Paraguaçu passa por 'período crítico'; Inema aguarda chuvas na próxima semana 

17.11.2014 - Em meio à crise hídrica que afeta o estado de São 
Paulo, o Bahia Notícias procurou o Instituto do Meio Ambiente e 
Recursos Hídricos (Inema), para verificar a situação do Rio 
Paraguaçu, maior rio genuinamente baiano, origem da água que 
abastece a capital baiana – que também é atendida pelo Rio 
Joanes. Segundo o coordenador de monitoramento do órgão, 
Eduardo Topázio, o rio atravessa “um período crítico de vazão” 
em algumas regiões, mas é aguardado o início do período de 
chuvas já na próxima semana. “De fato está em período crítico 
de vazão, o nível tem baixado muito nos últimos dias, mas 
estamos próximo do período de chuvas. A expectativa é de que 
as chuvas já comecem nesta semana, o suficiente para que o rio 
comece a voltar a níveis normais”, explica Topázio. Leia mais... 

 

NURP 

http://www.ceama.mp.ba.gov.br/home-nurp/2663-rio-paraguaçu-passa-por-período-crítico-inema-aguarda-chuvas-na-próxima-semana.html

