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Seminário sobre mobilidade urbana movimenta auditório do MP 

 

09.06.2015 - Técnicos, professores, representantes do Estado, do 

Município, da Câmara de Vereadores, de movimentos sociais de 

Salvador e da Ilha de Itaparica participaram do seminário realizado hoje, 

dia 09, no Ministério Público estadual, para discutir obras polêmicas de 

mobilidade urbana em Salvador. Leia mais... 

 

 

Jornais Eco Kids e Eco Teens têm novas edições em Vitória da Conquista  

 

09.06.2015 - No dia 12 deste mês, acontecerá na escola municipal 

Mãe Vitória de Petu, em Vitória da Conquista, o lançamento da 3ª 

edição do Jornal Eco Kids. Produzido com o envolvimento direto de 

150 alunos e indireto de 405 alunos, do 3º ao 5º ano, o jornal, que 

terá como título “O Poço Escuro é nosso”, abordará como principal 

temática a preservação do Poço Escuro, unidade de conservação 

municipal que preserva fragmentos de Mata Atlântica. Leia mais... 

 

 

Formação do subcomitê da Bacia Hidrográfica do Rio Catolé será discutida em reunião no MP 

02.06.2015 - Será realizada no próximo dia 16 de junho, às 15h, uma reunião do Ministério 

Público estadual com representantes dos municípios de Vitória da Conquista, Barra do Choça, 

Planalto, Itapetinga, Caatiba, Itambé e da sociedade civil para tratar da formação do subcomitê 

da Bacia Hidrográfica do Rio Catolé. Leia mais... 
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Jornal Eco Kids será lançado em Alagoinhas 

01.06.2015 - Será lançada amanhã, dia 2 de junho, às 9h, na Câmara de Vereadores de 

Alagoinhas, a primeira edição do Jornal Eco kids do município. Produzido por alunos do quinto 

ano da Escola Municipal Alagoinhas IV, o jornal abordará temas relacionados ao meio 

ambiente e enfocará as nascentes e rios da região. Leia mais... 

Transferência de imóvel rural é condicionada a averbação da reserva legal 

01.06.2015 - Uma ação civil pública ajuizada pela Promotoria de Justiça Regional Ambiental de 

Vitória da Conquista deverá ser averbada à margem do registro de um imóvel rural que sofreu 

desmatamento e carece de regularização ambiental. Leia mais... 
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Baía de Todos os Santos pode ser incluída em clube das mais bonitas do mundo 

 

26.06.2015 - Baía de Todos os Santos pode entrar para o clube que 

reúne as mais belas baías do mundo, em 27 países diferentes. O “The 

Most Beautiful Bays In The World”, sediado em Paris, conta com 38 

falhas geográficas semelhantes, sendo que apenas uma delas está no 

Brasil: a Praia do Rosa, em Santa Catarina. “A futura presidente do 

clube, Maria das Dores Meira, é de Portugal e já visitou Salvador duas 

vezes. Leia mais... 
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Encontro debate componente arqueológico no licenciamento ambiental 

 

26.06.2015 - Com a participação de 240 pessoas, entre arqueólogos, 

empreendedores, técnicos ambientais e representantes de órgãos de 

licenciamento, o Centro Nacional de Arqueologia (CNA) do Instituto 

do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan) realizou, na 

última quinta-feira, 25 de junho, o encontro O Patrimônio 

Arqueológico na Instrução Normativa Iphan 01/2015, no auditório 

da Policia Federal, em Brasília. O objetivo foi apresentar e elucidar as 

principais dúvidas relativas à aplicação da norma. Leia mais... 

 

 

Encíclica aborda a proteção do patrimônio natural, histórico e artístico cultural 

 

18.06.2015 - Divulgada pelo Vaticano nesta quinta-feira, 18 de junho, a 

encíclica Laudato si, (Louvado Sejas), que tem como tema central o meio 

ambiente, chama atenção para a necessidade de se proteger os patrimônios 

natural, histórico, artístico e cultural. De acordo com o documento escrito 

por Jorge Bergoglio, o papa Francisco, é preciso integrar a história, a cultura e 

a arquitetura de um lugar, salvaguardando a sua identidade original. De 

acordo com o papa Francisco, a ecologia envolve também o cuidado das 

riquezas culturais da humanidade, no seu sentido mais amplo. Leia mais... 

Iphan lança plataforma digital sobre baianas de acarajé 

 

08.06.2015 - Informações sobre a vida e o ofício das baianas de acarajé 

estarão disponíveis, a partir do mês de julho, em um banco de dados 

digitalizados, batizado de Plataforma Oyá Digital. A iniciativa pioneira é 

da Superintendência do Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico 

Nacional na Bahia (Iphan-BA), em comemoração aos 10 anos do registro 

como Patrimônio Cultural do Brasil desta prática tradicional ligada ao 

culto dos orixás. O lançamento oficial acontecerá durante a cerimônia 

de posse do Conselho Gestor da Salvaguarda do Ofício das Baianas de 

Acarajé. Leia mais... 

NUDEPHAC 

http://www.ceama.mp.ba.gov.br/home-nudephac/2767-encontro-debate-componente-arqueológico-no-licenciamento-ambiental.html
http://w2.vatican.va/content/francesco/en/encyclicals/documents/papa-francesco_20150524_enciclica-laudato-si.html
http://www.ceama.mp.ba.gov.br/home-nudephac/2768-encíclica-aborda-a-proteção-do-patrimônio-natural,-histórico-e-artístico-cultural.html
http://www.ceama.mp.ba.gov.br/home-nudephac/2769-iphan-lança-plataforma-digital-sobre-baianas-de-acarajé.html
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Edições do jornal Eco Kids são lançadas em Vitória da Conquista e Teixeira de Freitas 

 

 

16.06.2015 - Novas edições do jornal Eco Kids, projeto de 

conscientização ambiental do Ministério Público estadual, foram 

lançadas nos últimos dias 11 e 12 nos municípios de Teixeira de 

Freitas e Vitória da Conquista, respectivamente. Leia mais... 

 

 

Projeto do MP contribui para aperfeiçoamento urbanístico de Santo Antônio de Jesus 

15.06.2015 - Com o objetivo de contribuir para que o Município de Santo Antônio de Jesus 

aperfeiçoe mais facilmente o seu Plano Diretor de Desenvolvimento Urbano (PDDU), o 

Ministério Público estadual, por meio do promotor de Justiça Julimar Barreto Ferreira, 

coordenou um projeto para cadastrar todos os logradouros da cidade. Leia mais... 

 

Município de Conde firma acordo com MP para elaborar Plano Municipal de Saneamento 

Básico  

10.06.2015 - O Município do Conde assinou hoje, dia 10, um Termo de Ajustamento de 

Conduta (TAC) proposto pelo Ministério Público estadual, comprometendo-se a concluir, no 

prazo máximo de 12 meses, a elaboração do Plano Municipal de Saneamento Básico e de 

Gestão de Resíduos Sólidos. Leia mais... 

 

Jornal Eco Kids será lançado nos municípios de Teixeira de Freitas e Itanhém 

10.06.2015 - Com o objetivo de conscientizar os estudantes para a importância da preservação 

do meio ambiente, será lançado amanhã, dia 11, às 19h, no Centro Educacional Primeiro 

Espaço, em Teixeira de Freitas, uma nova edição do Jornal Eco Kids. Para abordar o tema 

“Águas do Teixeira”, a publicação contou com a participação de 105 alunos no total, 27 com 

atividades selecionadas. Leia mais... 
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http://www.ceama.mp.ba.gov.br/home-numa/2763-edições-do-jornal-eco-kids-são-lançadas-em-vitória-da-conquista-e-teixeira-de-freitas.html
http://www.ceama.mp.ba.gov.br/home-numa/2762-projeto-do-mp-contribui-para-aperfeiçoamento-urbanístico-de-santo-antônio-de-jesus.html
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Ambientalistas de todo o país se encontram em Porto Seguro 

 
01.06.2015 - Grandes lideranças de todo o país, além de 

gestores de entidades e ONGs ligadas ao meio ambiente se 

encontraram em Porto Seguro, de 27 a 30/05, na sede da 

UFSB, durante a Semana da Mata Atlântica 2015. Com o tema 

“Biodiversidade e Mudanças Climáticas na Mata Atlântica”, o 

encontro foi realizado pelo Ministério do Meio Ambiente; Rede 

de ONGs da Mata Atlântica (RMA), que reúne cerca de 300 

entidades da sociedade civil e Cooperação Alemã para o 

Desenvolvimento Sustentável (GIZ), com o apoio da Prefeitura 

de Porto Seguro, UFSB e Governo da Bahia. Leia mais... 
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MP e Polícia Militar reforçam parceria para a realização de FPI  

16.06.2015 - Com o objetivo de reforçar o apoio dispensado pela 

Polícia Militar ao Programa de Fiscalização Preventiva Integrada 

(FPI), desenvolvido pelo Ministério Público estadual e entidades 

parceiras em diversos municípios baianos, os promotores de Justiça 

Luciana Khoury e Thyego Matos se reuniram hoje, dia 16, com os 

coronéis Paulo de Tarso Alonso Uzeda e Lázaro Raimundo Oliveira 

Monteiro, no quartel do Comando-Geral da Polícia Militar da Bahia, 

em Salvador. Leia mais... 

 
Expedição que começa na Chapada Diamantina percorre o caminho do Rio Paraguaçu na 
Bahia 

08.06.2015 - No período de 8 a 12 de junho, desta segunda à 

sexta-feira, será realizada na Bahia a “Expedição nas Águas 

do Paraguaçu”, que irá percorrer trechos de uma das bacias 

hidrográficas mais importantes para o Estado, e que abastece 

mais de 3 milhões de pessoas. A expedição faz parte das 

atividades do projeto Semeando Águas no Paraguaçu e 

contará com 30 participantes, dentre lideranças locais e 

representantes do setor público e privado. Leia mais... 

 

 

 

 

 

 

 

 

NURP 

http://www.ceama.mp.ba.gov.br/home-nurp/2765-mp-e-polícia-militar-reforçam-parceria-para-a-realização-de-fpi.html
http://www.ceama.mp.ba.gov.br/home-nurp/2771-expedição-que-começa-na-chapada-diamantina-percorre-o-caminho-do-rio-paraguaçu-na-bahia.html
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MP aciona mineradora em Jacobina por descumprir condicionante ambiental 

19.06.2015 - O Ministério Público estadual ajuizou uma ação civil 

pública contra a mineradora Jacobina Mineração e Comércio LTDA 

requerendo a suspensão das atividades da empresa até a efetiva 

entrada em funcionamento da condicionante ambiental imposta 

pelo Instituto do Meio Ambiente e Recursos Hídricos (Inema). Leia 

mais... 

MP e Polícia Militar reforçam parceria para a realização de FPI  

16.06.2015 - Com o objetivo de reforçar o apoio dispensado pela 

Polícia Militar ao Programa de Fiscalização Preventiva Integrada 

(FPI), desenvolvido pelo Ministério Público estadual e entidades 

parceiras em diversos municípios baianos, os promotores de Justiça 

Luciana Khoury e Thyego Matos se reuniram hoje, dia 16, com os 

coronéis Paulo de Tarso Alonso Uzeda e Lázaro Raimundo Oliveira 

Monteiro, no quartel do Comando-Geral da Polícia Militar da Bahia, 

em Salvador. Leia mais... 

Bom Jesus da Lapa se compromete a regularizar o sistema municipal e a política de educação 

ambiental 

12.06.2015 - O Município de Bom Jesus da Lapa se comprometeu ontem, dia 11, com o 

Ministério Público estadual, a regularizar o Sistema Municipal de Meio Ambiente e a 

implementar uma política pública de educação ambiental. Leia mais... 

Operação apreende 2,5 toneladas de carne clandestina em Jacobina 

12.06.2015 - Uma operação realizada ontem, dia 11, apreendeu 2,5 

toneladas de carne clandestina no centro de abastecimento e na feira 

livre do Município de Jacobina, que fica a 330 km de Salvador. A 

fiscalização resultou na apreensão de 253 kg de carne bovina e 

derivados, 1.444 kg de carne suína e derivados, 204 kg de caprinos, 

182 kg de pescados, 285 kg de frango, 81 kg de vísceras, 20 litros de 

leite e 14 litros de licor, dentre outros produtos. Leia mais... 

 

NURP NUSF 

http://www.ceama.mp.ba.gov.br/home-nusf/2766-mp-aciona-mineradora-em-jacobina-por-descumprir-condicionante-ambiental.html
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Oficina em Jacobina marca implantação do programa 'Floresta Legal' na região  

 

10.06.2015 - Uma oficina realizada ontem, dia 9, em Jacobina, foi o 

marco de implantação do programa 'Floresta Legal' na região. Na 

palestra de abertura, o gerente do programa, o promotor de Justiça 

Regional Ambiental com atuação em Teixeira de Freitas, Fábio 

Fernandes Corrêa, abordou o novo Código Florestal. Leia mais... 

 

 

Encontro reúne mais de 200 especialistas no combate aos agrotóxicos 

08.06.2015 - Com o objetivo de aproximar os municípios baianos e pernambucanos com 

grande produção agrícola e diversos problemas envolvendo o uso de agrotóxicos, o Fórum 

Pernambucano de Combate aos Efeitos dos Agrotóxicos reuniu mais de 200 especialistas no 

útimo dia 04, em Petrolina. Entre os participantes, estiveram presentes a promotora de Justiça 

Luciana Khoury, coordenadora do Fórum Baiano de Combate aos Impactos dos Agrotóxicos; a 

promotora de Justiça com atuação Ambiental de Petrolina, Ana Rubia Torres de Carvalho; além 

de procuradores do Trabalho, pesquisadores e representantes de movimentos sociais. Leia 

mais... 

http://www.ceama.mp.ba.gov.br/home-nusf/2757-oficina-em-jacobina-marca-implantação-do-programa-floresta-legal-na-região.html
http://www.ceama.mp.ba.gov.br/home-nusf/2754-encontro-reúne-mais-de-200-especialistas-no-combate-aos-agrotóxicos.html
http://www.ceama.mp.ba.gov.br/home-nusf/2754-encontro-reúne-mais-de-200-especialistas-no-combate-aos-agrotóxicos.html

