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Ministério Público baiano acompanha ações relacionadas à Copa do Mundo 

29.05.2014 - As ações relacionadas à realização da ‘Copa do Mundo de Futebol 2014’ em 
Salvador estão sendo acompanhadas de perto pelo Ministério Público baiano, que vem 
articulando diversas medidas referentes ao evento. Leia mais... 

Meio Ambiente discute os dois anos de vigência do novo Código Florestal 

22.05.2014 - A Comissão de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável promove 
audiência pública hoje para debater os resultados do novo Código Florestal (Lei 12.651/12), 
após dois anos de sua vigência. Leia mais... 

Governo anuncia saída de 77 espécies animais do risco de extinção 

23.05.2014 - O Ministério do Meio Ambiente anunciou nesta quinta-feira (22) a saída de 77 
espécies de animais da fauna brasileira do risco de extinção. A lista foi entregue pelo Instituto 
Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio) à pasta na última semana, mas só 
deverá ser oficializada por meio da publicação de portaria no “Diário Oficial da União”, no 
segundo semestre deste ano. Leia mais... 

Assembleia discute politicas públicas em prol dos animais 

12.05.2014 - Estabelecimento já de políticas públicas de defesa e proteção dos animais. Este 
foi o tom dos discursos de todos os oradores na quinta-feira (8) durante sessão especial em 
comemoração ao Dia Nacional dos Animais, proposta pelo deputado José de Arimateia (PRB). 
Leia mais... 

Fauna do Brasil tem 1.051 espécies ameaçadas de extinção  

22.05.2014 - O estudo Avaliação do Risco de Extinção da Fauna Brasileira, desenvolvido por 
929 especialistas entre 2010 e 2014, mostra que atualmente 1.051 espécies de animais estão 
ameaçadas de extinção. Na primeira edição, de 2003, eram 627. Leia mais... 

Planejamento municipal é tema de audiência pública na AL  

20.05.2014 - A falta de planejamento e de equipes técnicas nas cidades baianas de pequeno 
porte foram tema de audiência pública, realizada na manhã de ontem, no plenarinho da 
Assembleia Legislativa. Dos 417 municípios baianos, apenas 44 têm mais de 50 mil habitantes, 
sendo que no Brasil cerca de 65% das cidades vivem exclusivamente das verbas do Fundo de 
Participação dos Municípios. Leia mais... 

http://www.ceama.mp.ba.gov.br/174-noticias/2528-ministério-público-baiano-acompanha-ações-relacionadas-à-copa-do-mundo.html
http://www2.camara.leg.br/legin/fed/lei/2012/lei-12651-25-maio-2012-613076-normaatualizada-pl.html
http://www.ceama.mp.ba.gov.br/174-noticias/2525-meio-ambiente-discute-os-dois-anos-de-vigência-do-novo-código-florestal.html
http://www.ceama.mp.ba.gov.br/174-noticias/2530-governo-anuncia-saída-de-77-espécies-animais-do-risco-de-extinção.html
http://www.ceama.mp.ba.gov.br/174-noticias/2510-assembleia-discute-politicas-públicas-em-prol-dos-animais.html
http://www.ceama.mp.ba.gov.br/174-noticias/2527-fauna-do-brasil-tem-1-051-espécies-ameaçadas-de-extinção.html
http://www.ceama.mp.ba.gov.br/174-noticias/2526-planejamento-municipal-é-tema-de-audiência-pública-na-al.html
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MPF/BA aciona Braskem por contaminação com mercúrio na Enseada dos Tainheiros 

02.05.2014 - MPF requer que empresa repare danos ambientais causados e pague indenização 
por danos morais coletivos 

O Ministério Público Federal na Bahia (MPF/BA) ajuizou ação civil pública contra a Braskem S. 
A. por contaminação com mercúrio na Enseada dos Tainheiros, localizada na península de 
Itapagipe, em Salvador (BA). Na ação, o MPF requer que a empresa repare os danos 
ambientais causados e pague indenização por danos morais coletivos. 

De acordo com a ação, a Companhia Química do Recôncavo Baiano (CRQ), posteriormente 
incorporada pela Braskem, que funcionou nas proximidades da Enseada dos Tainheiros por 
cerca de 11 anos, produzia cloro-soda pelo processo eletrolítico de célula de mercúrio e 
lançava efluentes líquidos sob a forma inorgânica de cloreto de mercúrio diretamente no mar, 
poluindo a área e expondo a população a alto risco de intoxicação. Leia mais... 

Inema realiza mutirão de limpeza no Parque São Bartolomeu  

13.05.2014 - O Instituto do Meio Ambiente e Recursos Hídricos (Inema) convida a população 
para participar, no dia 14 de maio, a partir das 9h, do “Faxinaço” no Parque São Bartolomeu. O 
encontro tem como objetivo reunir voluntários para auxiliarem na limpeza do local, além de 
alertar as pessoas para a necessidade de cuidar deste patrimônio natural. A coleta de resíduos 
sólidos (lixo) abrange desde a Praça de Oxum, a Cachoeira de Oxumaré/São Bartolomeu e a 
Praça do Cobre em Pirajá. Os participantes do mutirão de limpeza devem levar seus 
reservatórios com água e luvas de proteção. Leia mais... 
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http://www.ceama.mp.ba.gov.br/home-nbts/2504-mpf-ba-aciona-braskem-por-contaminação-com-mercúrio-na-enseada-dos-tainheiros.html
http://www.ceama.mp.ba.gov.br/home-nbts/2508-inema-realiza-mutirão-de-limpeza-no-parque-são-bartolomeu.html


 

CEAMA – Centro de Apoio Operacional do Meio Ambiente e Urbanismo 

 

 

 

Vida nova no Centro Antigo 

09.05.2014 - Antes do surgimento dos grandes shopping centers em Salvador, em meados de 
1975, o grande point do comércio da capital era o centro antigo. Uma realidade estranha para 
os mais novos que percorrem os corredores refrigerados dos shoppings e vivem a decadência 
da região, mas não para aqueles que, assim como os empreendedores Joaquim Ruas e Israel 
Alves, sabem dos potenciais do local. 

Os investimentos na revitalização do centro antigo comprovam a sua importância para a 
cidade. Segundo a diretora da Companhia de Desenvolvimento Urbano do Estado (Conder), 
Beatriz Lima, mais de R$26 milhões estão sendo aplicados pelo governo estadual em obras de 
requalificação da Baixa dos Sapateiros, incluindo também Pelourinho, Rua Chile e a 
recuperação do Quartel do Corpo de Bombeiros, que faz parte do acervo de prédios antigos do 
local. Leia mais... 

OAB critica juiz que disse que umbanda e candomblé não são religiões 

20.05.2014 - A Ordem dos Advogados do Brasil, seção Bahia, divulgou nota criticando a decisão 
do juiz Eugenio Rosa de Araújo, da 17ª Vara Federal do Rio, que considerou que candomblé e 
umbanda não são religiões - ele argumentou que falta a estas práticas um livro base e a crença 
em um deus, além de uma estrutura hierárquica. 

Para a OAB-BA, em nota assinada pelo presidente Luiz Viana Queiroz, todos têm direito à 
liberdade religiosa, "inclusive os praticantes das religiões de matriz africana". Ressaltando que 
não quer "censurar o livre convencimento do magistrado", o texto diz que a Constituição 
Federal assegura "que é inviolável a liberdade de crença". Leia mais... 

Entidades protestam contra juiz que disse que umbanda e candomblé não eram religiões 

21.05.2014 - Entidades do Movimento Negro, de combate à intolerância religiosa e do povo de 
santo realizam em Salvador, nesta quarta-feira (21), um ato de desagravo ao juiz federal 
Eugênio Rosa de Araújo, da 17ª Vara do Rio de Janeiro, que alegou em uma sentença que “as 
manifestações religiosas afrobrasileiras não se constituem em religiões”. Leia mais... 

 

 

 

 

 

 

 

NUDEPHAC 

http://www.ceama.mp.ba.gov.br/home-nudephac/2511-vida-nova-no-centro-antigo.html
http://www.ceama.mp.ba.gov.br/home-nudephac/2519-oab-critica-juiz-que-disse-que-umbanda-e-candomblé-não-são-religiões.html
http://www.bahianoticias.com.br/justica/noticia/48756-juiz-nao-reconhece-umbanda-e-candomble-como-religioes-por-nao-terem-tracos-necessarios.html
http://www.bahianoticias.com.br/justica/noticia/48756-juiz-nao-reconhece-umbanda-e-candomble-como-religioes-por-nao-terem-tracos-necessarios.html
http://www.ceama.mp.ba.gov.br/home-nudephac/2518-entidades-protestam-contra-juiz-que-disse-que-umbanda-e-candomblé-não-eram-religiões.html
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Promotor Fábio Fernandes e Natália Coelho são homenageados na Câmara 

20.05.2014 - A moção de congratulação de nº 025/2014 foi apresentada pelo vereador 
Joanilton Rodrigues e aprovada por unanimidade pelos demais membros do Legislativo 
teixeirense. Leia mais... 

MP realiza audiência pública em SAJ sobre situação das estradas rurais  

19.05.2014 - O Ministério Público estadual, por meio do promotor de Justiça Julimar Barreto 
Ferreira, promove no próximo dia 02 de junho, às 18h, no auditório da Associação Comercial, 
em Santo Antônio de Jesus, audiência pública com representantes da Prefeitura e 
proprietários de terra para traçar uma proposta de recuperação ambiental das estradas rurais 
do município. Leia mais... 

Mais uma edição do jornal "Eco Kids" será lançada durante Semana do Meio Ambiente 

30.05.2014 - Na próxima terça-feira dia 3, acontece o lançamento da primeira edição do jornal 
“Eco Kids” no município de Itanhém, localizado a 901 km de Salvador. Leia mais... 

Rede de ONGs da Mata Atlântica divulga carta aos candidatos  

27.05.2014 - Ao fim de dois dias de seminários ocorridos durante o “Viva a Mata 2014″, no 
Parque do Ibirapuera, em São Paulo, a Rede de ONGs da Mata Atlântica e da Reserva da 
Biosfera da Mata Atlântica apresentou na noite deste sábado (24) a Carta da Mata Atlântica 
2014. Leia mais... 

PRF apreende madeira irregular e prende proprietário por corrupção ativa 

08.05.2014 - No fim de noite desta terça feira, 6 de maio em Camacan, no KM 594 da BR 101, 
Policiais Rodoviários Federais flagraram o transporte ilegal de madeira nativa da Mata 
Atlântica e detiveram o proprietário da carga, que tentou suborná-los. Leia mais... 

Faxinaço ecológico é realizado pelo Inema no Parque São Bartolomeu  

19.05.2014 - O Instituto do Meio Ambiente e Recursos Hídricos – Inema, em parceira com a 
Empresa Baiana de Água e Saneamento – Embasa, Secretaria Cidade Sustentável – Secis/PMS e 
a Companhia de Desenvolvimento Humano -Conder, realizou na última quarta- feira (14), a 
faxina da ecologia no Parque São Bartolomeu. Leia mais... 

Divulgados novos dados sobre o desmatamento da Mata Atlântica  

27.05.2014 - A Fundação SOS Mata Atlântica e o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais 
(INPE) divulgaram hoje, Dia da Mata Atlântica, em entrevista coletiva, os novos dados do Atlas 
dos Remanescentes Florestais da Mata Atlântica, no período de 2012 a 2013. Leia mais... 

NUMA 

http://www.ceama.mp.ba.gov.br/home-numa/2516-promotor-fábio-fernandes-e-natália-coelho-são-homenageados-na-câmara.html
http://www.ceama.mp.ba.gov.br/home-numa/2515-mp-realiza-audiência-pública-em-saj-sobre-situação-das-estradas-rurais.html
http://www.ceama.mp.ba.gov.br/home-numa/2533-mais-uma-edição-do-jornal-eco-kids-será-lançada-durante-semana-do-meio-ambiente.html
http://www.ceama.mp.ba.gov.br/home-numa/2531-rede-de-ongs-da-mata-atlântica-divulga-carta-aos-candidatos.html
http://www.ceama.mp.ba.gov.br/home-numa/2506-prf-apreende-madeira-irregular-e-prende-proprietário-por-corrupção-ativa.html
http://www.ceama.mp.ba.gov.br/home-numa/2520-faxinaço-ecológico-é-realizado-pelo-inema-no-parque-são-bartolomeu.html
http://www.ceama.mp.ba.gov.br/home-numa/2523-divulgados-novos-dados-sobre-o-desmatamento-da-mata-atlântica.html
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MP promove encontro em Jacobina para discutir estratégias de combate ao abate de carne 
clandestina 

28.05.2014 - Com o objetivo de discutir estratégias de atuação para coibir o abate clandestino 
nos municípios da regional de Jacobina, o Ministério Público estadual promoveu ontem, dia 27, 
um encontro com a participação de promotores de Justiça e representantes da Agência 
Estadual de Defesa Agropecuária da Bahia (Adab) no município. Estiveram presentes os 
promotores de Justiça Roberto Gomes, coordenador do Centro de Apoio ao Consumidor do 
MP (Ceacon), Milena Moreschi de Almeida, Rocío Garcia Matos, José Carlos Rosa de Freitas e 
Pablo Antônio Cordeiro de Almeida. A reunião foi aberta pelo coordenador do Ceacon, 
Roberto Gomes, que sugeriu à Adab a realização de um treinamento específico direcionado às 
equipes de Vigilância Sanitária (Visa) dos municípios, com o intuito de estruturar o trabalho 
das Visas. Leia mais... 

Prefeitura de Jequié é recomendada a não autorizar loteamentos sem licença ambiental 

23.05.2014 - Diante da informação recebida pelo Ministério Público estadual de que o 
Município de Jequié, situado a 358 km de Salvador, estaria autorizando loteamentos sem a 
devida licença ambiental, os promotores de Justiça Mônia Lopes de Souza e Maurício Foltz 
Cavalcanti expediram uma recomendação dirigida ao prefeito e aos secretários municipais de 
Meio Ambiente e Infraestrutura, para que eles se abstenham de aprovar parcelamento do 
solo, do tipo loteamento e/ou desmembramento, sem que seja apresentada pelo 
empreendedor a licença ambiental emitida pelo órgão ambiental competente, nos casos em 
que a lei a exige. Leia mais... 

Mais de 760 kg de carne imprópria para o consumo são apreendidos em Barreiras  

16.05.2014 - Mais de 760 kg de carne imprópria para o consumo foram apreendidos durante 
operação de fiscalização desencadeada pelo Ministério Público estadual, Agência de Defesa 
Agropecuária da Bahia (Adab), Vigilância Sanitária e Polícia Militar no município de Barreiras. 
Às 7h30 desta sexta-feira, dia 16, fiscais, médicos veterinários, policiais militares, promotor de 
Justiça e servidor do MP já estavam nas ruas fiscalizando os pontos de comercialização do 
produto. Somente pela manhã, foram inspecionados três açougues, dois supermercados e um 
ponto de distribuição, onde foi encontrada a maior parte da carne irregular. O ponto 
clandestino de distribuição, informou o promotor de Justiça Alex Neves, foi interditado porque 
não tinha inscrição estadual, alvará sanitário e nem de funcionamento. Leia mais... 

  
 

 

 

 

 

NURP NUSF 

http://www.ceama.mp.ba.gov.br/home-nusf/2524-mp-promove-encontro-em-jacobina-para-discutir-estratégias-de-combate-ao-abate-de-carne-clandestina.html
http://www.ceama.mp.ba.gov.br/home-nusf/2522-prefeitura-de-jequié-é-recomendada-a-não-autorizar-loteamentos-sem-licença-ambiental.html
http://www.ceama.mp.ba.gov.br/home-nusf/2514-mais-de-760-kg-de-carne-imprópria-para-o-consumo-são-apreendidos-em-barreiras.html
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Polícia apreende animais e madeira transportados ilegalmente 

29.05.2014 - Uma guarnição da Companhia Independente de Policiamento e Proteção 
Ambiental (Cippa) de Lençóis, da Polícia Militar da Bahia, prendeu sete pessoas, quarta-feira 
(28), em flagrante por crimes praticados contra a fauna e a flora nativa no município de Iaçu. 
Foram resgatadas quatro jibóias, que estavam em gaiolas, três macacos da espécie conhecida 
como sagui, 13 aves silvestres das espécies pássaro preto, azulão e papagaios. Também foram 
flagrados dois caminhões e duas caminhonetes com grande quantidade de madeira ilegal, que 
seria destinada aos fornos de uma olaria. Os sete acusados foram conduzidos até a delegacia 
de Polícia Civil, juntamente com a carga de madeira ilegal. Leia mais... 

NURP 

http://www.bahianoticias.com.br/noticia/155128-policia-apreende-animais-e-madeira-transportados-ilegalmente.html
http://www.ceama.mp.ba.gov.br/home-nurp/2532-polícia-apreende-animais-e-madeira-transportados-ilegalmente.html

