
 

CEAMA – Centro de Apoio Operacional do Meio Ambiente e Urbanismo 

 

 

 

 

 

Deputado quer sustar norma do Conama sobre guarda de animais silvestres 

07.01.14 - A Câmara dos Deputados analisa proposta (PDC 991/13) que pretende suspender a 
aplicação de uma resolução do Conselho Nacional do Meio Ambiente (Conama) que regula a 
guarda de animais silvestres resgatados quando eles não puderem ser liberados em seus 
habitat nem entregues a jardins zoológicos (Resolução 457/13). 

De acordo com a resolução, publicada em junho do ano passado, os animais silvestres 
resgatados pelos órgãos ambientais podem ficar provisoriamente sob responsabilidade de 
uma pessoa. 

Esse modelo só é válido para as espécies listadas pelo Conama como possíveis animais de 
estimação, ou seja, sem finalidade de abate, reprodução ou uso científico. Bichos em extinção 
não estão sujeitos ao sistema de guarda provisória. Leia mais... 

Publicações ajudam monitoramento da biodiversidade a longo prazo  

 
23.01.14 - Pesquisadores, dirigentes e técnicos de Unidades de Conservação, entre outros 
interessados dispõem, a partir de agora, de oito novas publicações contendo orientações 
destinadas a facilitar, no longo prazo, o monitoramento da biodiversidade brasileira.  
 
“Monitoramento in situ da biodiversidade”, “Roteiro metodológico do monitoramento da 
biodiversidade”, além de três guias de procedimento de borboletas, plantas, aves e 
mamíferos, e quatro guias de identificação de borboletas nos biomas Cerrado, Mata Atlântica 
sul e norte, e Amazônia foram lançados, na tarde desta quarta-feira (22/01), no Centro de 
Visitantes do Parque Nacional de Brasília. Leia mais... 

ICMBio avançou na conservação de espécies em 2013 

O Instituto Chico Mendes de Prevervação da Biodiversidade (ICMBio) avançou em 2013 no que 
se refere à ação de conservação das espécies da fauna e celebra ter alcançado 80% da meta 
prevista para o ano no que se refere a novas espécies ameaçadas de extinção beneficiadas 
com Planos de Ação Nacional (PAN). 

A Diretoria de Pesquisa, Avaliação e Monitoramento da Biodiversidade do ICMBio foi a 
responsável por coordenar a elaboração dos Planos de Ação Nacionais para Conservação de 
Aves do Cerrado e Pantanal, de Pequenos Felinos e da Fauna Aquática da Bacia do Rio São 
Francisco. Leia mais... 

 

 

http://www.mma.gov.br/port/conama/legiabre.cfm?codlegi=695
http://www.ceama.mp.ba.gov.br/174-noticias/2421-deputado-quer-sustar-norma-do-conama-sobre-guarda-de-animais-silvestres.html
http://www.ceama.mp.ba.gov.br/174-noticias/2438-publicações-ajudam-monitoramento-da-biodiversidade-a-longo-prazo.html
http://www.brasil.gov.br/meio-ambiente/2014/01/icmbio-avancou-na-conservacao-de-especies-em-2013
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Praias de Salvador recebem Projeto Passando o Rodo 

24.01.14 - O acúmulo de resíduos na areia da praia representa uma ameaça não só para a vida 
marinha, mas também à saúde da população. Com o intuito de alertar a sociedade sobre as 
agressões ao meio ambiente e suas consequências, no próximo dia 15 de fevereiro as areias da 
praia de Stella Maris recebe o projeto Passando o Rodo nas Praias 2014. 

 
Em sua quarta edição, o projeto acontece das 8h às 14h e vai reunir biólogos, monitores 
ambientais, agentes de coleta seletiva, esportistas, ativistas do meio ambiente e estudantes de 
escolas da região, em um grande evento em prol da sustentabilidade do planeta. Leia mais... 

Secretários se reúnem para debater projetos para a Baía de Todos os Santos 

10.01.14 - Os secretários de estado Elias Sampaio (Secretaria da Promoção da Igualdade Racial) 
e Eugênio Spengler (Secretaria de Meio Ambiente), se reuniram nesta manhã (10) para 
debater projetos em parceira entre os órgãos e discutir problemas que estão afetando a 
população da Baía de Todos os Santos e do Quilombo Rio dos Macacos. 

Dentre outros assuntos, Spengler, apresentou para Sampaio o andamento do relatório que 
está averiguando o acidente ocorrido em 17 de dezembro, na Baía de Aratu, que ocasionou 
danos ambientais após o incêndio de um navio, prejudicando diretamente o bioma e as 
comunidades pesqueiras e quilombolas da Ilha de Maré. Além disso, debateram os impactos 
da construção da ponte Salvador-Itaparica e um projeto de reforma para as casas da 
comunidade quilombola Rio dos Macacos. Leia mais... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NBTS 

http://www.ceama.mp.ba.gov.br/home-nbts/2436-praias-de-salvador-recebem-projeto-passando-o-rodo.html
http://www.ceama.mp.ba.gov.br/home-nbts/2437-secretários-se-reúnem-para-debater-projetos-para-a-baía-de-todos-os-santos.html
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Festa do Senhor do Bonfim, em Salvador (BA), recebe título de Patrimônio Cultural do Brasil  
 
13.01.14 - A Igreja de Nosso Senhor do Bonfim, em Salvador, na Bahia, estará em festa na 
próxima quarta-feira, dia 15 de janeiro. A Ministra da Cultura, Marta Suplicy, e a Presidenta do 
Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (IPHAN), Jurema Machado, farão a 
entrega do título de Patrimônio Imaterial Nacional à Festa do Bonfim, em cerimônia que será 
realizada após a Missa de Ação de Graças, às 9h, no templo da Colina Sagrada, na península de 
Itapagipe. O título será entregue ao governador da Bahia, Jaques Wagner, ao prefeito de 
Salvador, Antônio Carlos Magalhães Neto, ao Arcebispo Dom Murilo Krieger, ao 
superintendente do IPHAN-BA, Carlos Amorim, e ao juiz da secular Irmandade do Nosso 
Senhor do Bonfim e Nossa Senhora da Guia, Arthur Napoleão. Leia mais... 

Forte do Barbalho é recuperado e pode se tornar centro cultural 

08.01.14 - As intervenções emergenciais no Forte de Nossa Senhora do Monte do Carmo, mais 
conhecido como Forte do Barbalho, chegam à etapa final. Orçadas em quase R$ 4 milhões, as 
obras duraram 14 meses e estiveram sob coordenação da Secretaria Estadual de Cultura 
(Secult), via Instituto do Patrimônio Artístico e Cultural (Ipac). A parte externa e o muro que 
envolve a construção foram recuperados. Leia mais... 

Lei sancionada: Salvador já pode realizar tombamentos de sítios históricos 

07.01.14 - Foi sancionada, nesta segunda-feira(6), pelo prefeito de Salvador, ACM Neto, a Lei 
do Tombamento, que permite ao município reconhecer sítios históricos assim como fazem a 
Unesco, o Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan) e o Instituto do 
Patrimônio Cultural da Bahia (Ipac). De autoria do vereador Leo Prates (DEM), o Projeto de Lei 
622/2013 propõe que o primeiro monumento a ser tombado pela prefeitura seja o Cristo da 
Barra. Leia mais... 

‘Imagens dos Vaqueiros da Bahia’ chega a Salvador  

07.01.14 - O estado da Bahia foi o primeiro no Brasil a reconhecer o ofício do vaqueiro como 
patrimônio cultural (em agosto de 2011), através do Conselho e da Secretaria Estadual de 
Cultura. Como parte das ações para reforçar esse reconhecimento, a Galeria do Solar Ferrão 
(Pelourinho) recebe a exposição fotográfica “Imagens dos Vaqueiros da Bahia” que fica aberta 
ao público de 17 de janeiro a março de 2014. Leia mais... 

Pelo tombamento da Casa de Retiro São Francisco 

07.01.14 - Com a sanção, pelo prefeito ACM Neto, da lei que permite à prefeitura o 
tombamento de sítios históricos, espera-se que agora a municipalidade possa tombar a Casa 
de Retiro São Francisco, construída nos anos 40 do século passado, com recursos doados pela 
comunidade e cujo engenheiro foi Norberto Odebrecht. O sítio transformou-se em casa de 
repouso para idosos, que eram cuidados por freiras igualmente idosas. Os freis capuchinhos, 
grande parte de nacionalidade alemã, que se transferiram para o Recife, entenderam que a 
Casa do Retiro era de propriedade da ordem. Leia mais... 

NUDEPHAC 

http://www.ceama.mp.ba.gov.br/home-nudephac/2429-festa-do-senhor-do-bonfim,-em-salvador-ba-,-recebe-título-de-patrimônio-cultural-do-brasil.html
http://www.bahianoticias.com.br/principal/noticia/148805-forte-do-barbalho-e-recuperado-e-pode-se-tornar-centro-cultural.html
http://www.ceama.mp.ba.gov.br/home-nudephac/2423-forte-do-barbalho-é-recuperado-e-pode-se-tornar-centro-cultural.html
http://www.bahianoticias.com.br/principal/noticia/148749-lei-sancionada-salvador-ja-pode-realizar-tombamentos-de-sitios-historicos.html
http://www.bahianoticias.com.br/principal/noticia/147857-mais-velho-que-estatua-do-rio-cristo-redentor-da-barra-pode-ser-tombado.html
http://www.bahianoticias.com.br/principal/noticia/147857-mais-velho-que-estatua-do-rio-cristo-redentor-da-barra-pode-ser-tombado.html
http://www.ceama.mp.ba.gov.br/home-nudephac/2425-lei-sancionada-salvador-já-pode-realizar-tombamentos-de-sítios-históricos.html
http://www.ceama.mp.ba.gov.br/home-nudephac/2430-‘imagens-dos-vaqueiros-da-bahia’-chega-a-salvador.html
http://www.bahianoticias.com.br/principal/samuel-celestino/3414-pelo-tombamento-da-casa-de-retiro-sao-francisco.html
http://www.ceama.mp.ba.gov.br/home-nudephac/2424-pelo-tombamento-da-casa-de-retiro-são-francisco.html
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MP apreende animais silvestres em Valença  

13.01.14 - Uma operação conjunta realizada pelo Ministério Público estadual, por meio meio 
das equipes da Base Ambiental da Costa do Dendê, apreendeu 75 pássaros silvestres 
aprisionados iliegalmente na região de Serra Grande e Várzea, na zona rural do município de 
Valença. Realizada na sexta-feira, dia 10, sob a coordenação do promotor de Justiça Tiago de 
Almeida Quadros, da Promotoria Regional Especializada em Meio Ambiente, a operação foi 
realizada em parceria com a Secretaria Municipal de Meio Ambiente de Valença. Foram 
apreendidos canários-da-terra, chorões, estevãos, curiós, sabiás, azulões, araquãs, periquitos e 
papas-capim. Leia mais... 

PGJ participa de evento de assinatura de contrato de adesão do Porto Sul 

07.01.14 - Um contrato de adesão dos dois terminais do Porto Sul, que será construído em 
Ilhéus, foi assinado na manhã desta segunda-feira, dia 06, entre o Governo da Bahia e a 
Secretaria de Portos da Presidência da República na sede da Governadoria, no Centro 
Administrativo da Bahia (CAB), em Salvador. O procurador-geral de Justiça Wellington César 
Lima e Silva participou do evento ao lado do ministro-chefe da Secretaria dos Portos, Antônio 
Henrique Silveira; do governador Jaques Wagner; da secretária executiva do Ministério do 
Planejamento, Eva Chiavon; dos senadores Lídice da Matta e Walter Pinheiro; do secretário 
estadual da Casa Civil, Rui Costa; do presidente da Bahia Mineração (Bamin), José Francisco 
Viveiros; dentre outras autoridades. Leia mais... 

Porto Sul: Ministério Público emite questionamentos e recomendações ao Ibama   

14.01.14 - Os Ministérios Públicos Federal e Estadual em Ilhéus apresentaram, na última 

semana, documentos detalhados ao Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos 

Naturais Renováveis (Ibama), com centenas de questionamentos e recomendações a serem 

observadas pelo órgão ambiental sobre os estudos e planos ambientais do Porto Sul.            

Leia mais... 

Campanha incentiva o respeito dos empreendimentos imobiliários à Mata Atlântica de 
Salvador 

23.01.14 - Uma campanha publicitária será lançada no próximo final de semana, por meio de 
cinco outdoors e publicações em jornais de grande circulação, contendo informações como 
“Antes de construir, verifique a adequação ao Projeto Mata Atlântica”, incitando o 
“compromisso com uma Salvador mais verde”. Leia mais... 

Onça-pintada pode desaparecer da Mata Atlântica 

13.01.14 - A Mata Atlântica está na iminência de perder um de seus mais ilustres habitantes: a 

onça-pintada (Panthera onca). O alerta foi feito na revista Science, em carta publicada por um 

grupo de pesquisadores brasileiros membros do Sistema Nacional de Pesquisa em 

Biodiversidade (Sisbiota). Leia mais... 

NUMA 

http://www.ceama.mp.ba.gov.br/home-numa/2427-mp-apreende-animais-silvestres-em-valença.html
http://www.ceama.mp.ba.gov.br/home-numa/2420-pgj-participa-de-evento-de-assinatura-de-contrato-de-adesão-do-porto-sul.html
http://www.ceama.mp.ba.gov.br/home-numa/2428-porto-sul-ministério-público-emite-questionamentos-e-recomendações-ao-ibama.html
http://www.ceama.mp.ba.gov.br/home-numa/2434-campanha-incentiva-o-respeito-dos-empreendimentos-imobiliários-à-mata-atlântica-de-salvador.html
http://www.ceama.mp.ba.gov.br/home-numa/2426-onça-pintada-pode-desaparecer-da-mata-atlântica.html
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Operação na Feira do Rolo apreende pássaros silvestres vendidos ilegalmente 

14.01.14 - Uma operação realizada por volta das 12h desta segunda-feira (13) na Feira do Rolo, 
em Feira de Santana, apreendeu pássaros, que eram vendidos de forma ilegal. O cabo Gilmar 
Solia, da 64ª CIPM (Companhia Independente da Polícia Militar), informou ao Acorda Cidade 
que os pássaros têm venda proibida, pois são espécies em extinção. 

De acordo com o cabo Gilmar, a polícia chegou aos comerciantes através de denúncias. Duas 
pessoas foram flagradas comercializando os pássaros, que, segundo ele, estavam amontoados 
dentro de gaiolas.“ 

Já havia uma denúncia e o serviço de inteligência foi ao local, onde fez uma investigação e 
chamou as viaturas para fazer abordagens às pessoas que ali vendiam pássaros em extinção. 
Chegando lá, conseguimos fazer a apreensão dos pássaros de duas pessoas que estavam 
comercializando”, afirmou. Leia mais... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NURP 

http://www.ceama.mp.ba.gov.br/home-nurp/2439-operação-na-feira-do-rolo-apreende-pássaros-silvestres-vendidos-ilegalmente.html
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Pior seca dos últimos 12 anos muda paisagem do Rio São Francisco 

08.01.14 - A longa estiagem transformou a paisagem em vários trechos do Rio São Francisco, 
um dos mais importantes do país. 

A água transparente revela o drama de um gigante. A profundidade é baixa, é possível ver o 
fundo. O Rio São Francisco enfrenta a pior seca dos últimos 12 anos. 

A pouca chuva nos afluentes do rio até dezembro de 2013 fez diminuir o volume de água no 
lago de Sobradinho, na Bahia. O reservatório está com pouco mais de 30% da capacidade. 
Segundo a Chesf, essa quantidade é uma ameaça à geração de energia no Nordeste. 

Há cinco meses, a vazão média, volume d'água que sai da represa, diminuiu de 1,3 mil para 1,1 
mil metros cúbicos por segundo (m³/s). O São Francisco perdeu suas forças. Não há mais 
correnteza no rio. Leia mais... 

NUSF 

http://g1.globo.com/ba/bahia/cidade/sobradinho-ba.html
http://g1.globo.com/topico/bahia.html
http://www.ceama.mp.ba.gov.br/home-nusf/2431-pior-seca-dos-últimos-12-anos-muda-paisagem-do-rio-são-francisco.html

