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Araçás se compromete a elaborar Plano Municipal de Gerenciamento de Resíduos Sólidos 

 

26.05.15 - Um Termo de Ajustamento de Conduta (TAC) que tem 

por objetivo viabilizar a destinação e disposição final 

ambientalmente adequada, bem como a elaboração do Plano 

Municipal de Gerenciamento de Resíduos Sólidos, foi firmado pelo 

Ministério Público estadual e pelo Município de Araçás ontem, dia 

28. Leia mais... 

 

MP recomenda à Prefeitura de Salvador série de medidas para redução de danos causados 

pela chuva 

26.05.15 - O Ministério Público estadual enviou ontem, dia 25, recomendação ao prefeito de 

Salvador, Antônio Carlos Magalhães Neto, e ao secretário municipal de Infraestrutura e Defesa 

Civil, Paulo Fontana, para que eles adotem medidas com a finalidade de mitigar os riscos 

geológicos na capital baiana e com isso reduzir os danos causados pelas fortes chuvas. Leia 

mais... 

 

Conselheiro propõe a criação do Fórum Nacional de Recursos Hídricos   

 

12.05.15 - O conselheiro do Conselho Nacional do Ministério 

Público (CNMP) e presidente da Comissão de Defesa dos Direitos 

Fundamentais, Jarbas Soares Júnior, apresentou nesta terça-

feira, 12 de maio, durante a 9ª Sessão Ordinária do CNMP, 

proposta de criação do Fórum Permanente Nacional de Recursos 

Hídricos (FNRH-CNMP). Leia mais... 
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Espécie ameaçada de extinção está sendo salva no interior da Bahia 

12.05.15 - No Brasil, um animal silvestre que estava criticamente ameaçado de extinção, dez 

anos atrás, saiu dessa situação, no interior da Bahia. Leia mais... 

MP promove audiência sobre preparação de Salvador para enfrentar chuvas intensas 

11.05.15 - A adoção de ações emergenciais, o gerenciamento de crises e o planejamento de 

medidas preventivas em relação às chuvas e aos graves prejuízos que ela provoca na capital 

baiana são os principais pontos da audiência que será realizada amanhã, dia 12, às 13h30, na 

sede do Ministério Público estadual no CAB. Leia mais... 

 

Publicada Instrução Normativa sobre uso de mercúrio 

 

11.05.15 - O Brasil dá o primeiro passo para a restrição do uso 

do mercúrio metálico, que culminará com a ratificação da 

Convenção de Minamata e sua futura implementação em 

território nacional. Leia mais... 

 

Jornais Eco Kids e Eco Teens serão lançados em Vitória da Conquista e Alagoinhas 

 

 

07.05.15 - No dia 28 deste mês, acontecerá o lançamento da 2ª 

edição do projeto Eco Teens, no Colégio Nossa Senhora de 

Fátima (Sacramentinas), e da 3ª edição do Eco Kids, na escola 

Mãe Vitória de Petu, ambas em Vitória da Conquista. Leia mais... 
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Recuperação e preservação do Patrimônio Cultural são destaques na Caravana da Cultura 

no Recôncavo 

 

 

14.05.15 - A riqueza do Patrimônio Cultural do Recôncavo Baiano 

foi o destaque da quinta edição da Caravana da Cultura, 

promovida pelo Ministério da Cultura (MinC). Leia mais... 

 

 

 

Morro do Pai Inácio completa 15 anos de tombamento 

 

06.05.15 - Uma das atrações mais visitadas do Parque Nacional da 

Chapada Diamantina, na Bahia, o Morro do Pai Inácio completou 

15 anos de tombamento federal. Situado no município de 

Palmeiras, às margens da BR-242, foi inscrito no Livro do Tombo 

Arqueológico, Etnográfico e Paisagístico no dia 05 de maio de 

2000. O Morro é parte integrante de uma das mais grandiosas e 

imponentes paisagens nacionais, único acidente de relevo local 

acessível ao observador, o que lhe conferiu o papel de mirante, 

ponto obrigatório dos roteiros turísticos regionais. Leia mais... 

 

Alagamento danifica peças do Museu de Cultura Afro 

      

05.05.15 -O Museu Nacional de Cultura Afro-Brasileira(Muncab), 

localizado no centro, está fechado desde a última sexta-feira, após 

ter sido alvo de um alagamento que danificou expositórios, gravuras 

e colocou em risco várias peças que representam a cultura afro-

brasileira. Leia mais... 
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Semana do Meio Ambiente: Oficina em Itacaré discute temas avançados de direito florestal 

 

28.05.15 - Uma palestra sobre Área de Preservação Permanente 

urbana no Novo Código Florestal abriu, na manhã de hoje, dia 28, os 

trabalhos da oficina ambiental ‘Temas Avançados de Direito 

Florestal’, que acontece até amanhã, 29, no município de Itacaré. 

Leia mais... 

 

MP inaugura sede de Base Ambiental em Valença 

27.05.15 - O procurador-geral de Justiça Márcio Fahel inaugurou na 

tarde de hoje, dia 27 de maio, data em que é comemorado o Dia da 

Mata Atlântica, a Base Ambiental da Costa do Dendê, no município de 

Valença. Leia mais... 

Exposição fotográfica marca abertura da “Semana da Mata Atlântica” 

 

25.05.15 - A inauguração da exposição fotográfica “Mata Atlântica – 

diversidade de vida, pluralidade de culturas, riqueza de alma” marcou, 

na manhã de hoje (25), a abertura da programação especial 

desenvolvida pelo Ministério Público do Estado da Bahia em 

homenagem à Mata Atlântica. Leia mais... 

 

MP terá semana de atividades em homenagem à Mata Atlântica 

21.05.15 - Uma programação especial, que terá palestras, lançamento de projetos e 

inauguração de uma Base Ambiental, marcará a semana de homenagens do Ministério Público 

do Estado da Bahia à Mata Atlântica. Leia mais... 

Programa Floresta Legal é apresentado a produtores rurais em Teixeira de Freitas 

 

21.05.15 - Mais de 200 produtores rurais da região de Teixeira de 

Freitas participaram ontem, dia 20, da palestra de apresentação do 

“Programa Floresta Legal”, desenvolvido pelo Ministério Público do 

Estado da Bahia. Leia mais... 
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Agentes públicos são capacitados em curso de regularização florestal 

 

12.05.15 - Agentes públicos que atuam na área ambiental participam 

desde ontem, dia 18, em Teixeira de Freitas, de um curso de 

Regularização Florestal com ênfase no Cadastro Ambiental Rural 

(CAR), que na Bahia é denominado Cadastro Estadual Florestal de 

Imóveis Rurais (Cefir). Leia mais... 

 

Operação “Vôo Rasante” combate crimes ambientais em Santo Antônio de Jesus 

 

12.05.15 - Seis presos, 60 animais e dez espingardas 

apreendidas. Este foi o resultado da operação 'Vôo Rasante', 

realizada pelas Promotorias de Justiça Regionais Ambientais do 

Recôncavo Sul e do Baixo Sul, em parceria com a Polícia Militar. 

Leia mais... 

 

Desmatamento na Mata Atlântica tem queda de 24%, segundo relatório 

28.05.15 - O desmatamento da Mata Atlântica caiu 24% no período de 2013 a 2014, em 

comparação ao período de 2012 a 2013. Os dados são do Atlas dos Remanescentes Florestais 

da Mata Atlântica, divulgados nesta quarta-feira (27) pela Fundação SOS Mata Atlântica e pelo 

Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (Inpe). Leia mais... 

 
MMA anuncia 20 milhões para Mata Atlântica 

06.05.15 - A vegetação nativa brasileira entrará em processo de restauração. Leia mais... 

 

 

 

 

 

 

http://www.ceama.mp.ba.gov.br/home-numa/2736-agentes-públicos-são-capacitados-em-curso-de-regularização-florestal.html
http://www.ceama.mp.ba.gov.br/home-numa/2733-operação-“vôo-rasante”-combate-crimes-ambientais-em-santo-antônio-de-jesus.html
http://www.ceama.mp.ba.gov.br/home-numa/2743-desmatamento-na-mata-atlântica-tem-queda-de-24-,-segundo-relatório.html
http://www.ceama.mp.ba.gov.br/home-numa/2728-mma-anuncia-20-milhões-para-mata-atlântica.html


 

CEAMA – Centro de Apoio Operacional do Meio Ambiente e Urbanismo 

 

 

 

MP participa de evento na Assembleia Legislativa sobre uso de agrotóxicos no estado 

 

25.05.15 - O Ministério Público estadual, por meio da promotora 

de Justiça Luciana Khoury, participou hoje, dia 25, de evento 

realizado na Assembleia Legislativa da Bahia (Alba) que discutiu o 

uso de agrotóxicos e a possibilidade de alternativas 

agroecológicas. Leia mais... 

 

 

Mais de 1500 animais silvestres são apreendidos em FPI na região de Irecê 

18.05.15 - Mais de 1500 animais silvestres foram apreendidos na região de Irecê durante o 

desenvolvimento da 35ª Fiscalização Preventiva Integrada (FPI). Os dados da fiscalização foram 

apresentados em audiência pública realizada na última sexta-feira, dia 15, no Instituto Federal 

de Educação, Ciência e Tecnologia da Bahia, (Ifba), no município de Irecê. Segundo a 

promotora de Justiça Luciana Khoury, as equipes de trabalho também apreenderam 12 armas 

de fogo e expediram quase 100 notificações e mais de 20 autos de infração. Leia mais... 
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