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Oficina “A cidade que queremos” discutiu planos de desenvolvimento para Salvador 

10.06.2014 - O primeiro passo para a construção de planos de desenvolvimento sustentáveis 
de médio e longo prazo consensuais para Salvador foi dado no último sábado, dia 07, durante 
a primeira oficina “A cidade que queremos”, promovida no auditório do Ministério Público 
estadual. Leia mais... 

Dia Mundial do Meio Ambiente é comemorado por estudantes 

05.06.2014 - Em comemoração ao Dia Mundial do Meio Ambiente, celebrado nesta quinta-
feira (5/6), estudantes da Rede Estadual de Educação Profissional realizam palestras, oficinas, 
mostra de vídeos e apresentações artísticas com intuito de ressaltar a importância de realizar 
ações sustentáveis para preservação e conservação ambiental. Leia mais... 

Área de dunas na Av. Carybé é devastada para construção de posto de gasolina  

27.06.2014 - A paisagem das dunas que ficam na Avenida Carybé, na saída do bairro de Stella 
Maris mudou desde a manhã do último dia Agora, o branco da areia contrasta com as 
montanhas de terra colocadas no terreno. Leia mais... 

TCU calcula prejuízo de quase R$ 1 bi por atraso em operação de eólicas no Nordeste 

26.06.2014 - O Tribunal de Contas da União (TCU) apontou prejuízo de R$ 929,6 milhões para 
consumidores de energia por causa do atraso no início da operação de centrais eólicas no 
Nordeste. Leia mais... 

Senado conclui ciclo de debates sobre a Lei de Resíduos Sólidos 

05.06.2014 - Aconteceu na manhã desta quarta-feira (4), a última audiência pública da 
subcomissão temporária de resíduos sólidos do Senado. Leia mais... 

Instituto Chico Mendes destaca importância das unidades de conservação 

04.06.2014 - Na semana de comemoração do Dia Mundial do Meio Ambiente (5), o Instituto 
Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio) destaca a importância das Unidades 
de Conservação (UCs) e da água para a sociedade. Leia mais... 

 

http://www.ceama.mp.ba.gov.br/174-noticias/2547-oficina-“a-cidade-que-queremos”-discutiu-planos-de-desenvolvimento-para-salvador.html
http://www.ceama.mp.ba.gov.br/174-noticias/2543-dia-mundial-do-meio-ambiente-é-comemorado-por-estudantes.html
http://www.ceama.mp.ba.gov.br/174-noticias/2553-área-de-dunas-na-av-carybé-é-devastada-para-construção-de-posto-de-gasolina.html
http://www.bahianoticias.com.br/noticia/156383-tcu-calcula-prejuizo-de-quase-r-1-bi-por-atraso-em-operacao-de-eolicas-no-nordeste.html
http://www.ceama.mp.ba.gov.br/174-noticias/2551-tcu-calcula-prejuízo-de-quase-r$-1-bi-por-atraso-em-operação-de-eólicas-no-nordeste.html
http://www.ceama.mp.ba.gov.br/174-noticias/2540-senado-conclui-ciclo-de-debates-sobre-a-lei-de-resíduos-sólidos.html
http://www.ceama.mp.ba.gov.br/174-noticias/2541-instituto-chico-mendes-destaca-importância-das-unidades-de-conservação.html
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Baía de Todos os Santos é homenageada em exposição no MP 

05.06.2014 - Em comemoração ao Dia do Meio Ambiente, celebrado hoje (05), foi montada 
nesta quinta-feira no hall de entrada da sede do Ministério Público estadual, no CAB, a 
exposição de fotos “Baía de Todos os Contrastes”. Trazida para o MP pelo Núcleo Baía de 
Todos os Santos (NBTS), a exposição itinerante, que permanece no MP até o dia 12 deste mês, 
já esteve na Associação Comercial do Estado da Bahia, em um dos maiores shopping centers 
de Salvador e tem um caráter didático e educativo. As fotografias, além de mostrarem as 
belezas do importante ecossistema da baía, buscam alertar os visitantes sobre os cuidados 
para que esse patrimônio ambiental seja preservado, registrando as degradações que já vêm 
ocorrendo, assim como a presença do elemento humano na Baía de Todos os Santos e 
algumas das manifestações culturais que acontecem no seu entorno. Leia mais... 
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http://www.ceama.mp.ba.gov.br/home-nbts/2544-baía-de-todos-os-santos-é-homenageada-em-exposição-no-mp.html
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Cineteatro Glória de Cachoeira (BA) será reinaugurado 
 
10.06.2014 - A comunidade do município de Cachoeira receberá o Cineteatro Glória 
totalmente restaurado, no próximo dia 18 de junho. O Instituto do Patrimônio Histórico e 
Artístico Nacional (IPHAN) e a Prefeitura de Cachoeira assinaram, na última sexta-feira, dia 06, 
o termo de cessão de uso gratuito, pelo prazo de dez anos, mas qualquer mudança no imóvel 
dependerá da aprovação do IPHAN. O imóvel bem como os bens móveis e equipamentos 
foram tombados em 30 de novembro de 1937.  

A restauração do cineteatro permitirá o seu funcionamento e abertura à comunidade da 
cidade e região. O prédio vai contar com salas de projeção, foyer, hall, sanitários, depósitos, 
subestação de energia, galerias, mobiliário em geral e camarins. O IPHAN adquiriu um aparato 
moderno para a exibição de filmes; equipamentos de iluminação cênica, cenotécnia, 
sonorização e projeção. Leia mais... 

IPHAN lança Guia do Patrimônio Cultural no País da Copa 

11.06.2014 - Na próxima semana tem início a Copa do Mundo 2014 e o Brasil, anfitrião do 
campeonato, vai mostrar a torcedores e turistas que, além da paixão pelo futebol, é um dos 
países mais ricos do planeta quando o assunto é a diversidade cultural. Para apresentar as 
mais variadas expressões da cultura no Brasil, o Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico 
Nacional (IPHAN) lança o Guia do Patrimônio Cultural no País da Copa, um publicação online 
que destaca monumentos e manifestações tradicionais nas cidades que vão sediar os jogos do 
campeonato mundial de futebol. 

O guia apresenta diversas fotografias e uma pequena descrição a história de cada uma das 
cidades-sede, seus monumentos e os destaques do Patrimônio Cultural Imaterial das 
localidades. Em um país com tamanha riqueza e pluralidade como o Brasil, o Guia se torna 
ferramenta fundamental para aproveitar cada pedacinho da história e conhecer bem os 
segredos e tesouros da nação verde e amarela. Leia mais... 
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http://www.ceama.mp.ba.gov.br/home-nudephac/2549-cineteatro-glória-de-cachoeira-ba-será-reinaugurado.html
http://www.ceama.mp.ba.gov.br/home-nudephac/2550-iphan-lança-guia-do-patrimônio-cultural-no-país-da-copa.html
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Teixeira de Freitas é sede de encontro sobre Sistema Municipal de Meio Ambiente 

10.06.2014 - Como parte do programa 'Município Ecolegal', a Promotoria Regional Ambiental 
de Teixeira de Freitas realizou ontem (09), na sede da Câmara de Vereadores do Município, 
das 8h às 17h, o seu '1º Encontro sobre Sistemas Municipais de Meio Ambiente'. O evento, 
que reuniu secretários municipais de meio ambiente, agentes de fiscalização, membros do 
Conselho Municipal de Meio Ambiente e outros servidores, integra as ações da Gestão 
Estratégica do Ministério Público do Estado da Bahia e discutiu temas relacionados à gestão 
ambiental dos municípios pertencentes à Costa das Baleias. Leia mais... 

Jornal “Eco Kids” ganha primeira edição em Itanhém  

Barra do Choça também aderiu ao projeto 

04.06.2014 - A primeira edição, publicada em Itanhém, do jornal 'Eco Kids', um periódico 
composto integralmente por notícias sobre meio ambiente redigidas por alunos da Escola 
Municipal Costa e Silva, foi lançado ontem (03), no município, com a participação do promotor 
de Justiça Regional Ambiental de Teixeira de Freitas e coordenador regional do Núcleo Mata 
Atlântica (Numa), Fábio Fernandes Corrêa. Idealizado pela promotora de Justiça Karina Gomes 
Cherubini e incorporado ao Planejamento Estatégico do Ministério Público do Estado da Bahia, 
o 'Eco Kids', bem como o 'Eco Teens', são elaborados a partir de recursos do Fundo Municipal 
de Meio Ambiente, sob a coordenação do MP e dos municípios que aderem ao projeto. Leia 
mais... 

“Campo Bahia”: TAC garante R$ 300 mil para implantação de coleta seletiva 

27.06.2014 - Uma doação no valor de R$ 300 mil deverá garantir a criação de um programa de 
coleta seletiva de resíduos sólidos no distrito de Santo André, localizado no município baiano 
de Santa Cruz Cabrália. O valor será pago pela Acquamarina Santo André Empreendimentos 
Imobiliários e pela RLL Transporte e Logística Ltda-ME, que firmaram Termo de Ajustamento 
de Conduta (TAC) com o Ministério Público do Estado da Bahia. Já na próxima segunda-feira, 
dia 30, as empresas deverão depositar a primeira parcela (R$ 60 mil) referente à doação, que 
será realizada como forma de compensação socioambiental, prevista em lei, pela construção 
do “Campo Bahia” – nome dado ao centro de treinamento construído para a seleção alemã 
durante a Copa do Mundo Fifa 2014. Leia mais... 

Polícia resgata 53 pássaros silvestres após denúncia de torneio ilegal na BA 

09.06.2014 - Cinquenta e três pássaros silvestres foram resgatados por policiais da Companhia 
de Polícia de Proteção Ambiental (COPPA) na manhã deste domingo (8). A apreensão ocorreu 
após a denúncia de que um grupo de pessoas utilizava os animais para promoção de um 
torneio na quadra de esportes no bairro da Urbis, no município de Dias D' Ávila, região 
metropolitana de Salvador. Leia mais... 

 

NUMA 

http://www.ceama.mp.ba.gov.br/home-numa/2548-teixeira-de-freitas-é-sede-de-encontro-sobre-sistema-municipal-de-meio-ambiente.html
http://www.ceama.mp.ba.gov.br/home-numa/2539-jornal-“eco-kids”-ganha-primeira-edição-em-itanhém.html
http://www.ceama.mp.ba.gov.br/home-numa/2539-jornal-“eco-kids”-ganha-primeira-edição-em-itanhém.html
http://www.ceama.mp.ba.gov.br/home-numa/2552-“campo-bahia”-tac-garante-r$-300-mil-para-implantação-de-coleta-seletiva.html
http://g1.globo.com/ba/bahia/cidade/salvador.html
http://www.ceama.mp.ba.gov.br/home-numa/2546-polícia-resgata-53-pássaros-silvestres-após-denúncia-de-torneio-ilegal-na-ba.html
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No Dia Nacional em Defesa do Velho Chico, campanha alerta para problemas no rio 

04.06.2014 - No Dia Nacional em Defesa do Velho Chico, o Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio 
São Francisco promoveu nesta terça-feira (3) campanha para mobilizar a população de várias 
cidades às margens do rio. O objetivo da campanha “Eu viro carranca pra defender o Velho 
Chico” é alertar o Poder Público sobre a importância de revitalizar o rio e focar em um 
planejamento a médio e longo prazo para o São Francisco. 

Para o presidente da entidade, Anivaldo Miranda, “a campanha é urgente em uma época de 
mudanças climáticas, quando temos que aprofundar, intensificar e organizar melhor a gestão 
de recursos hídricos”. Leia mais... 

Lapão: População sofre com lixão e esgoto a céu aberto  

04.06.2014 - A população de Lapão, no norte do estado, sofre com o lixão público, situado às 
margens da BA-432. Algumas ruas e equipamentos públicos são prejudicados por problemas 
de esgotamento sanitário. A situação é mais crítica na Escola Zenalia Dourado Lopes. A 
reportagem do site Sertão Baiano acompanhou uma inspeção da vereadora Aline Dourado 
(PT), que apontou uma série de irregularidades dentro da unidade de ensino administrada pela 
prefeitura de Lapão. De acordo com a petista, a administração municipal instalou uma vala que 
passa pelo canto do muro da escola e desemboca em um terreno particular. Além disso, 
dentro do mesmo espaço físico, há uma espécie de “respiro” em que o esgoto corre a céu 
aberto. Apesar das evidências e dos testemunhos, o secretário municipal de Infraestrutura de 
Lapão, Wilson Bráulio Cardoso, minimizou a situação. Segundo o gestor, os problemas de 
saneamento na sede do município foram causados por intervenções “irresponsáveis” feitas 
pela Codevasf. Leia mais... 
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http://www.ceama.mp.ba.gov.br/home-nusf/2534-no-dia-nacional-em-defesa-do-velho-chico,-campanha-alerta-para-problemas-no-rio.html
http://www.bahianoticias.com.br/noticia/155348-lapao-populacao-sofre-com-lixao-e-esgoto-a-ceu-aberto.html
http://www.ceama.mp.ba.gov.br/home-nusf/2537-lapão-população-sofre-com-lixão-e-esgoto-a-céu-aberto.html

