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Seminário traz panorama e discute questões sobre licenciamento ambiental e leis florestais 

 
12.12.2014 - Promotores de Justiça, servidores públicos e 
outros profissionais atuantes na área do meio ambiente na 
Bahia participaram ontem, dia 11, no Hotel Fiesta, durante a 
Semana do Ministério Público, de seminário sobre 
Licenciamento Ambiental e Leis Florestais. Segundo a 
coordenadora do Centro de Apoio às Promotorias de Meio 
Ambiente e Urbanismo (Ceama), promotora Cristina Seixas, o 
evento buscou discutir conceitos técnicos e jurídicos para 
trilhar caminhos onde os consensos sejam buscados e os 
dissensos solucionados. Leia mais... 

Justiça acata pedido do MP e proíbe eventos não esportivos barulhentos na Fonte Nova 

29.01.2015 - Por força da concessão de medida liminar solicitada pelo promotor de Justiça 
Sérgio Mendes e acatada pela Justiça, a Fonte Nova Negócios e Participações foi impedida de 
ceder ou permitir que sejam realizados eventos não esportivos em qualquer parte da Arena 
Fonte Nova sem que sejam adotadas as providências de respeito ao limite de ruídos previsto 
em lei. Na mesma decisão publicada no Diário da Justiça eletrônico de hoje, dia 29, o juiz 
Mário Soares Caymmi Gomes proibiu a Superintendência de Controle e Ordenamento do Uso 
do Solo do Município de Salvador (Sucom) de conceder alvará de autorização para a utilização 
sonora em evento não esportivo que seja realizado na arena sem que tome o cuidado de 
observar que tenha havido a instalação, no local, de dispositivos acústicos que visem manter 
os níveis de ruído dentro daqueles compatíveis com a lei. Leia mais... 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                    

http://www.ceama.mp.ba.gov.br/174-noticias/2668-seminário-traz-panorama-e-discute-questões-sobre-licenciamento-ambiental-e-leis-florestais.html
http://www.ceama.mpba.mp.br/174-noticias/2674-justiça-acata-pedido-do-mp-e-proíbe-eventos-não-esportivos-barulhentos-na-fonte-nova.html
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Confira a programação completa da Festa do Senhor do Bonfim 2015 

Evento começa nesta quinta, com hasteamento de 
bandeira e novena. 

Tradicional lavagem do adro da Basílica do Bonfim será no 
dia 15. 

08.01.2015 - A programação da Festa do Senhor do Bonfim, 
em Salvador, tem início nesta quinta-feira (8), às 19h, com o 
hasteamento da bandeira do santo em frente à Basílica 
Santuário, na Cidade Baixa. Às 19h30, os fiéis partiparam da 
novena, comandada pelo bispo auxiliar da arquidiocese, 
Dom Gilson Andrade da Silva. Leia mais... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NUDEPHAC 

http://www.ceama.mpba.mp.br/home-nudephac/2678-confira-a-programação-completa-da-festa-do-senhor-do-bonfim-2015.html
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Palestra explica principais regras do Novo Código Florestal a produtores rurais de Lajedão 

 
29.01.2015 - Em mais uma ação de implantação do 
programa Floresta Legal, do Ministério Público estadual, 
o promotor de Justiça Regional Ambiental de Teixeira de 
Freitas, Fábio Corrêa, realizou hoje, dia 29, palestra 
sobre o Novo Código Florestal (Lei 12.651/12) no 
município de Lajedão. Leia mais... 

 

Caçadores e traficantes de animais são presos em operação do MP em Santo Antônio de 

Jesus 

26.01.2015 - Cinco traficantes de animais silvestres e 
15 caçadores, que atuavam na região de Conceição do 
Almeida, foram presos em flagrante no último final de 
semana na feira livre de São Felipe. Leia mais... 

 

Justiça acata pedido do MP e bloqueia bens da empresa Fibrasa por desmatamento ilegal em 
Itamaraju 

05.12.2014 - A empresa Fibrasa Agropecuária Ltda foi proibida pela Justiça de realizar qualquer 
desmatamento numa área com aproximadamente 100 hectares de vegetação de Mata 
Atlântica da Fazenda Fibrasa, localizada no município de Itamaraju, a 733 km de Salvador. Leia 
mais... 

Operação do MP apreende pássaros silvestres nos Municípios de Ubaíra e Mutuípe 

17.12.2014 - O Ministério Público 
estadual realizou ontem (16), no 
Município de Ubaíra, uma operação 
contra uma fábrica clandestina de 
gaiolas e criatório ilegal de animais 
silvestres. Leia mais... 

MPF/Ilhéus e MPE/BA executam TAC para suspender licença de implantação do Porto Sul  

17.12.2014 - Após recente decisão do TRF-1, que restaurou a plena eficácia do Termo de 
Ajuste de Conduta firmado no fim de 2013, Ministério Público executou judicialmente o 
acordo para suspender a Licença de Implantação do Porto Sul até o cumprimento de 
condicionantes da Licença Prévia. Leia mais... 

NUMA 

http://www.ceama.mpba.mp.br/home-numa/2673-palestra-explica-principais-regras-do-novo-código-florestal-a-produtores-rurais-de-lajedão.html
http://www.ceama.mpba.mp.br/home-numa/2677-caçadores-e-traficantes-de-animais-são-presos-em-operação-do-mp-em-santo-antônio-de-jesus.html
http://www.ceama.mp.ba.gov.br/home-numa/2667-justiça-acata-pedido-do-mp-e-bloqueia-bens-da-empresa-fibrasa-por-desmatamento-ilegal-em-itamaraju.html
http://www.ceama.mp.ba.gov.br/home-numa/2667-justiça-acata-pedido-do-mp-e-bloqueia-bens-da-empresa-fibrasa-por-desmatamento-ilegal-em-itamaraju.html
http://www.ceama.mp.ba.gov.br/home-numa/2669-operação-do-mp-apreende-pássaros-silvestres-nos-municípios-de-ubaíra-e-mutuípe.html
http://www.ceama.mp.ba.gov.br/home-numa/2671-mpf-ilhéus-e-mpe-ba-executam-tac-para-suspender-licença-de-implantação-do-porto-sul.html
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MP e Jacobina firmam acordo para regularizar licenciamento e fiscalização ambientais 

29.01.2015 - O Ministério Público estadual e o Município de Jacobina firmaram ontem, dia 28, 
Termo de Ajustamento de Conduta (TAC) em que a Prefeitura se compromete a implementar e 
regularizar o Sistema Municipal de Meio Ambiente (Sismuma). Proposto pelo promotor de 
Justiça Regional Ambiental Pablo Almeida, o Termo prevê a regularização da Lei da Política 
Municipal de Meio Ambiente (PMMA), do órgão ambiental municipal, do Conselho Municipal 
de Meio Ambiente, do Fundo Municipal do Meio Ambiente, do licenciamento e da fiscalização 
ambientais. Leia mais... 

Fábrica de torres eólicas em Jacobina pode ter sua inauguração suspensa  

28.01.2015 - Marcada para a próxima sexta-feira, dia 30, em Jacobina, a inauguração da 
fábrica da Sociedade Torres Eólicas do Nordeste pode ser suspensa, caso a Justiça atenda ao 
pedido formulado pelo Ministério Público estadual, em caráter liminar, por meio de uma ação 
civil pública de autoria do promotor de Justiça Pablo Almeida. Leia mais... 

Seminário do MP irá discutir a atual conjuntura da Bacia do Rio São Francisco 

09.12.2014 - A conjuntura atual da Bacia do Rio São Francisco será tema de um seminário que 
o Ministério Público estadual, por meio do seu Núcleo de Defesa da Bacia do São Francisco 
(Nusf), promoverá no próximo dia 17, a partir das 14h, no auditório da sede do MP, Centro 
Administrativo da Bahia (CAB). Na oportunidade, será lançado o livro “Velho Chico: a 
experiência da Fiscalização Preventiva Integrada na Bahia (FPI)”. Segundo a coordenadora do 
núcleo, promotora de Justiça Luciana Khoury, também será debatido o Programa de 
Revitalização de Bacias Hidrográficas da Secretaria Nacional de Recursos Hídricos e Ambiente 
Urbano, do Ministério do Meio Ambiente. Leia mais... 

MP lança livro sobre experiência da Fiscalização Preventiva Integrada na Bacia do São 
Francisco 

18.12.2014 - Os doze anos do trabalho conjunto e 
articulado do programa de Fiscalização de Prevenção 
Integrada (FPI), desenvolvido pelo Ministério Público 
estadual junto com 20 instituições parceiras na Bacia 
Hidrográfica do Rio São Francisco (BHSF), estão retratados 
no livro ‘Velho Chico: A Experiência da Fiscalização 
Preventiva Integrada na Bahia’. O produto foi lançado 
ontem, dia 17, no auditório da sede do MP no CAB, com a 
presença de promotores de Justiça, servidores, técnicos, 
especialistas e autoridades que atuam na defesa e proteção 
do meio ambiente. Leia mais... 

 

 

NURP NUSF 

http://www.ceama.mpba.mp.br/home-nusf/2675-mp-e-jacobina-firmam-acordo-para-regularizar-licenciamento-e-fiscalização-ambientais.html
http://www.ceama.mpba.mp.br/home-nusf/2676-fábrica-de-torres-eólicas-em-jacobina-pode-ter-sua-inauguração-suspensa.html
http://www.ceama.mp.ba.gov.br/home-nusf/2666-seminário-do-mp-irá-discutir-a-atual-conjuntura-da-bacia-do-rio-são-francisco.html
http://www.ceama.mp.ba.gov.br/home-nusf/2670-mp-lança-livro-sobre-experiência-da-fiscalização-preventiva-integrada-na-bacia-do-são-francisco.html
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MP promove audiência pública sobre política de resíduos sólidos em Feira de Santana 

19.01.2015 - O Ministério Público estadual promove na próxima quarta-feira, dia 21, em Feira 
de Santana, audiência pública para obter informações adicionais sobre a implantação de 
Planos de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos no município. O evento será realizado no 
auditório do Módulo II da Universidade Estadual de Feira de Santana (Uesf), localizada na 
Avenida Transnordestina, no bairro de Novo Horizonte. A audiência será coordenada pela 
promotora de Justiça Karinny Guedes e deverá contar com a participação de representantes 
das secretarias municipais de Saúde, Educação e do Meio Ambiente. Leia mais... 

 

NURP 

http://www.ceama.mpba.mp.br/home-nurp/2672-mp-promove-audiência-pública-sobre-política-de-resíduos-sólidos-em-feira-de-santana.html

