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Programa 'Gás Legal', do MP, tem audiência em Paripiranga 

16.04.14 - Com o objetivo de garantir a segurança dos consumidores, dos funcionários e da 
população na exposição à venda do Gás Liquefeito de Petróleo (GLP), por meio da 
implementação de medidas judiciais e extrajudicis, foi realizada ontem, 15, no município de 
Paripiranga, uma audiência pública sobre o programa 'Gás Legal', do Ministério Público do 
Estado da Bahia. Coordenadora da audiência, a promotora de Justiça Ana Patrícia Vieira 
Chaves Melo salientou o papel do MP como indutor de políticas públicas, inclusive nas áreas 
de Meio Ambiente e Consumidor, esclarecendo ainda que a revenda e distribuição de GLP 
deve ser realizada “apenas por pessoa jurídica autorizada pela Agência Nacional de Petróleo 
(ANP), cabendo, para os infratores que atuam nas revendas clandestinas penalidades 
administrativas e penais”.  

Na reunião, frisou-se que o estabelecimento de medidas que garantam a regularidade na 
fiscalização, armazenamento e comercialização do GLP está entre as metas do Planejamento 
Estratégico do Ministério Público. Ana Patrícia Melo destacou também o perigo dos botijões 
armazenados de forma irregular nas revendas clandestinas como sendo “um atentado à 
segurança pública, podendo ocasionar grandes explosões e situações de calamidade pública”.  
Leia mais... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.ceama.mp.ba.gov.br/174-noticias/2497-programa-gás-legal-,-do-mp,-tem-audiência-em-paripiranga.html
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Empresa que contaminou Santo Amaro é condenada  

26.04.14 - A Justiça Federal condenou a empresa Plumbum Mineração e Metalurgia Ltda. pelos 

danos causados à cidade de Santo Amaro da Purificação (a 72 km de Salvador) devido à 

contaminação por chumbo provocada durante 30 anos de atividade no município do 

Recôncavo baiano. 

Nesse período, a empresa despejou 490 toneladas de chumbo no solo e rio. Cerca de 1.200 

trabalhadores e suas famílias foram afetados pela contaminação. Outros 1.220 residentes do 

entorno da fábrica e 150 famílias que vivem do marisco no rio Subaé também foram 

contaminados. Leia mais... 

Mais de 80% dos rios estão poluídos em Salvador e causa é formação dos bairros 

28.04.14 - A população não preserva os rios de uma cidade como Salvador que é naturalmente 
cortada por eles. E o resultado disto é lamentável: mais de 80% apresentam um índice de 
qualidade ambiental de ruim a péssima, com alta concentração de coliformes termotolerantes 
(incluído os fecais) e baixa concentração de oxigênio. 

O único que apresenta índice bom é o Rio Cascão, no trecho próximo ao 19º Batalhão de 
Caçadores, no Cabula, segundo os técnicos, porque está dentro de uma área que ainda tem 
mata preservada. As lagoas de Salvador também estão menos poluídas que os rios. 

Estas foram as conclusões de análises feitas por técnicos do Instituto do Meio Ambiente e 
Recursos Hídricos (Inema) apresentadas ontem durante o seminário Qualidade Ambiental dos 
Rios e Lagoas da Cidade de Salvador. 

O coordenador de Monitoramento do Inema, Eduardo Topázio, afirmou que este trabalho tem 
o objetivo de avaliar a qualidade dos rios para alertar a população sobre a poluição destes rios 
urbanos e o cuidado que se deve ter com a água nas atitudes cotidianas, visando mudanças de 
comportamento para um futuro mais sustentável. Leia mais... 
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http://www.ceama.mp.ba.gov.br/home-nbts/2501-empresa-que-contaminou-santo-amaro-é-condenada.html
http://www.tribunadabahia.com.br/2014/04/26/mais-de-80-dos-rios-estao-poluidos-em-salvador-causa-formacao-dos-bairros
http://www.tribunadabahia.com.br/2014/04/26/mais-de-80-dos-rios-estao-poluidos-em-salvador-causa-formacao-dos-bairros
http://www.tribunadabahia.com.br/2014/04/26/mais-de-80-dos-rios-estao-poluidos-em-salvador-causa-formacao-dos-bairros
http://www.tribunadabahia.com.br/2014/04/26/mais-de-80-dos-rios-estao-poluidos-em-salvador-causa-formacao-dos-bairros
http://www.ceama.mp.ba.gov.br/home-nbts/2500-mais-de-80-dos-rios-estão-poluídos-em-salvador-e-causa-é-formação-dos-bairros.html
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Fechados há mais de uma década, museus sofrem com abandono 

28.04.14 - Ele nasceu 428 anos atrás. Ele viu as sinhazinhas tomando banho de sol no pátio 
superior. Observou a nobreza se empanturrar com banquetes no salão de jantar. Assistiu a 
senhores de engenho arrotando poder e autoritarismo. Ao mesmo tempo, acompanhou o 
sofrimento de homens negros na fábrica de açúcar, ouviu seus gritos de desespero no tronco e 
flagrou sua fuga rumo aos quilombos.  

Ele viu a triste e rica história do Brasil passar sob seus olhos. Hoje, ele mesmo, que nos seus 
tempos áureos estava de portas abertas para contar toda essa trajetória a quem quisesse ver e 
ouvir, é açoitado pelo descaso. Ele é o Museu Wanderley de Pinho, na localidade de Caboto, 
município de Candeias, às margens da Baía de Todos os Santos, fechado à visitação desde o 
ano 2000.  

Às vésperas da Semana Nacional de Museus, em 18 de maio, o Wanderley de Pinho é o maior 
símbolo da falta de manutenção desse tipo de patrimônio na Bahia. Mas não é o único. Em 
estado semelhante, o Museu de Ciência e Tecnologia (MCT), pioneiro na América Latina, está 
fechado desde o início da década de 1990 e sofre com o desgaste de seu acervo e prédio, 
localizado na Boca do Rio. Leia mais... 
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http://www.ceama.mp.ba.gov.br/home-nudephac/2503-fechados-há-mais-de-uma-década,-museus-sofrem-com-abandono.html
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Justiça atende MP e exige que Município de Santo Antônio de Jesus assuma combate à 
poluição  

16.04.14 - Acusada de omissão por não exercer a fiscalização e repressão à poluição sonora, 
motivo de muita reclamação por parte da comunidade local, a Prefeitura Municipal de Santo 
Antônio de Jesus, situada a 185 km de Salvador, terá que, num prazo de 60 dias, indicar qual 
órgão do Município fará a fiscalização na cidade. O Município deverá publicar um decreto, 
fornecendo ainda o quadro de apoio pessoal e material para exercer essa função, o que deverá 
constar de um ato normativo possibilitando a atuação desses servidores nos horários noturnos 
e em finais de semana. Leia mais... 

Operação apreende 80 pássaros silvestres nos municípios de Amargosa e Laje 

09.04.14 - Uma operação realizada pela Promotoria de Justiça Regional Especializada em Meio 
Ambiente, com sede em Amargosa, apreendeu na última semana 80 pássaros silvestres na 
região de Boa Vista e Sete Voltas, nos municípios de Amargosa e Laje. A operação, que contou 
com o apoio da Delegacia de Laje, buscou coibir a captura, criação e comercialização de 
pássaros silvestres. Leia mais... 

Empresa têxtil de Valença firma TAC com MP para criação de Unidade de Conservação 

09.04.14 - A Companhia Valença Industrial (CVI), uma empresa têxtil da cidade de Valença, 
tem cinco meses e 18 dias para disponibilizar 30 hectares para criação de Unidade de 
Conservação (UC) ambiental no município. A empresa deve, dentro desse prazo, protocolar um 
pedido de averbação de Reserva Particular do Patrimônio Natural (RPPN) junto à Secretaria 
Estadual do Meio Ambiente e Recursos Hídricos (Semarh). Leia mais... 

Jornais "Eco Kids" e "Eco Teens" serão produzidos por estudantes de Vitória da Conquista 

09.04.14 - Após iniciativa bem sucedida no município de Ilhéus, estudantes do município de 
Vitória da Conquista, situado a 509 km de Salvador, serão os próximos a participarem e 
contribuirem com o projeto que, por meio da produção dos jornais "Eco Kids" e "Eco Teens", 
trabalha a educação ambiental nas escolas públicas e particulares de forma leve e 
interdisciplinar. Leia mais... 

Equipe da Base Ambiental da Costa do Dendê apreende mais de 60 pássaros silvestres em 
Jaguaripe 

07.04.14 - Em uma única operação realizada ontem, dia 2 de abril, policiais da Base Ambiental 
da Costa do Dendê apreenderam 64 pássaros silvestres no Município de Jaguaripe (a 240km de 
Salvador), de espécies conhecidas como “caboclinho”, “curió” e “chorão”. Os policiais 
cumpriram as diligências coordenados pelo promotor de Justiça Tiago de Almeida Quadros, 
que atua na Promotoria Regional Especializada em Meio Ambiente de Valença. Leia mais... 
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http://www.ceama.mp.ba.gov.br/home-numa/2496-justiça-atende-mp-e-exige-que-município-de-santo-antônio-de-jesus-assuma-combate-à-poluição.html
http://www.ceama.mp.ba.gov.br/home-numa/2489-operação-apreende-80-pássaros-silvestres-nos-municípios-de-amargosa-e-laje.html
http://www.ceama.mp.ba.gov.br/home-numa/2488-empresa-têxtil-de-valença-firma-tac-com-mp-para-criação-de-unidade-de-conservação.html
http://www.ceama.mp.ba.gov.br/home-numa/2491-jornais-eco-kids-e-eco-teens-serão-produzidos-por-estudantes-de-vitória-da-conquista.html
http://www.ceama.mp.ba.gov.br/home-numa/2486-equipe-da-base-ambiental-da-costa-do-dendê-apreende-mais-de-60-pássaros-silvestres-em-jaguaripe.html
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MP recomenda paralisação de perfuração de mina em Jacobina durante a noite 

25.04.14 - O Ministério Público estadual expediu ontem, 24, recomendação à sociedade 
empresária Yamana Gold e Jacobina Mineração e Comércio Ltda. (JMC) para que ela não 
opere, durante a noite, o equipamento de perfuração do sistema de ventilação da Mina de 
João Belo, localizada no município de Jacobina. Segundo estudos de pressão sonora realizados, 
no último dia 15, pela própria sociedade empresária, os níveis de ruído do uso do 
equipamento chegaram a atingir 54,3 decibéis, quando a norma técnica da ABNT estipula 
limite de até 35 decibéis em áreas de sítios e fazendas no período noturno. Leia mais... 

MP e Ourolândia celebram TAC para adequar gestão ambiental do município 

14.04.14 - O Ministério Público estadual e o Município de Ourolândia celebraram na última 
sexta-feira, 11, Termo de Ajustamento de Conduta (TAC) que visa sanar as irregularidades 
constatadas pelo MP no Sistema de Gestão Ambiental municipal. No termo, proposto pelos 
promotores de Justiça Pablo Almeida e Luciana Khoury, a Prefeitura se compromete a adequar 
e fazer cumprir a lei da Política Municipal do Meio Ambiente; a regularizar o órgão ambiental 
local, o Conselho Municipal de Meio Ambiente, o licenciamento ambiental (inclusive das 
atividades de beneficiamento e extração mineral de mármore bege Bahia), a fiscalização 
ambiental e o Fundo Municipal do Meio Ambiente. Leia mais... 

Encontro discute a preservação da caatinga  

28.04.14 - Uma reunião do Comitê Estadual da Reserva da Biosfera da Caatinga, nesta 

segunda-feira, 28, na cidade de Itapicuru (a 234 km de Salvador), vai marcar a passagem do dia 

nacional deste bioma (28 de abril) exclusivamente brasileiro e um dos mais ameaçados do 

planeta. 

Com 844.453 km², a caatinga ocupa 11% do território nacional e tem menos de 2% da sua área 

original preservada em parques de proteção integral, destaca o professor da Universidade 

Federal do São Francisco (Univasf), José Alves Siqueira Filho. Leia mais... 

Redução do volume do Rio São Francisco afeta economia e população do Nordeste 

07.04.14 - A redução do volume do Rio São Francisco que decorre da decisão do governo 

federal de diminuir a água que é liberada pelos reservatórios das usinas hidrelétricas de 

Sobradinho e Xingó tem afetado a atividade econômica e a população no Nordeste, segundo o 

presidente da Comissão de Desenvolvimento Regional e Turismo do Senado, senador Antônio 

Carlos Valadares (PSB-SE). Leia mais... 
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http://www.ceama.mp.ba.gov.br/home-nusf/2499-mp-recomenda-paralisação-de-perfuração-de-mina-em-jacobina-durante-a-noite.html
http://www.ceama.mp.ba.gov.br/home-nusf/2492-mp-e-ourolândia-celebram-tac-para-adequar-gestão-ambiental-do-município.html
http://www.ceama.mp.ba.gov.br/home-nusf/2502-encontro-discute-a-preservação-da-caatinga.html
http://www.ceama.mp.ba.gov.br/home-nusf/2487-redução-do-volume-do-rio-são-francisco-afeta-economia-e-população-do-nordeste.html
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Três presos e quase 2 mil kg de carne apreendidos em Baixa Grande 

14.04.14 - Três proprietários de estabelecimentos comerciais que estavam vendendo carne 
proveniente de abate clandestino no município de Baixa Grande (a 252 Km de Salvador) foram 
presos em flagrante no último sábado, dia 12, durante operação desencadeada pelo Ministério 
Público estadual em parceria com a Agência Estadual de Defesa Agropecuária da Bahia (Adab) 
e a Vigilância Sanitária do Município. Realizada no mercado público, em mercados particulares 
e açougues da cidade, a operação apreendeu ainda cerca de 2 mil kg de carne clandestina. O 
objetivo, explicou o promotor de Justiça Thyego de Oliveira Matos, foi coibir a comercialização 
da carne proveniente de abates ilegais. 

De acordo com o promotor, a carne que se origina do abate clandestino apresenta condições 

impróprias para o consumo humano, pois não há qualquer controle no processo de abate do 

animal, nem sobre o rebanho abatido. Leia mais... 
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http://www.ceama.mp.ba.gov.br/home-nurp/2494-três-presos-e-quase-2-mil-kg-de-carne-apreendidos-em-baixa-grande.html

