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Debate sobre o direito das mudanças climáticas abre congresso nordestino no MP 

13.02.14 - Até que ponto o direito pode influenciar nas mudanças climáticas na nossa 
sociedade? A provocação marcou a palestra do desembargador e pós-doutor em Direito 
Ambiental Ney Bello Filho, que abriu, na manhã de hoje, 13, o 'II Congresso Nordestino de 
Direito Ambiental'. Realizado pela Associação Brasileira dos membros do Ministério Público do 
Meio Ambiente (Abrampa) com o apoio do Ministério Público do Estado da Bahia, o evento 

acontece até amanhã na sede do MP no Centro Administrativo. Leia mais... 

Cumprindo TAC assinado no MP, cidade vai ganhar Posto de Descarga de Entulho  

12.02.14 - Em razão de terem promovido a degradação do meio ambiente por meio do 
descarte irregular de restos de construção, três empresas terão agora um prazo de 120 dias, a 
contar de amanhã, dia 13, para executar um projeto visando à construção/reforma do Posto 
de Descarga de Entulho (PDE) denominado Ecoponto. O posto funcionará em um terreno 
cedido pela Prefeitura Municipal de Salvador e objetiva acabar com o descarte irregular de 
resíduos sólidos decorrentes da atividade de coleta de entulho, o que vem sendo feito em 
áreas não licenciadas para tal finalidade, sem observância das normas ambientais vigentes. 

Leia mais... 

Estado de conservação da flora e da fauna do Brasil será reavaliado 

06.02.14 - O Brasil vai reavaliar o estado de conservação de todas as espécies de sua fauna e 
flora com o objetivo de produzir uma nova lista de animais e vegetais ameaçados com padrão 
internacional. Os dados devem auxiliar na implantação de planos mais eficazes de proteção. 
 
Nesta quarta-feira (5), o Ministério do Meio Ambiente publicou portaria no Diário Oficial da 
União instituindo o Pró-Espécies, programa que nomeia o Instituto Chico Mendes (ICMBio) e o 

Instituto Jardim Botânico do Rio de Janeiro como responsáveis pela nova classificação. Leia 

mais... 

Inema realiza fiscalização na feira livre de Senhor do Bonfim  

25.02.14 - O Instituto do Meio Ambiente e Recursos Hídricos (Inema) realizou, no último 
sábado (22), em Senhor do Bonfim (375 km de Salvador), mais uma operação de combate ao 
comércio e o cativeiro ilegal de pássaros silvestres. A ação foi realizada na feira livre da cidade 
pela equipe da Unidade Regional Piemonte da Diamantina (URPD-Inema) com o apoio da 
Polícia Militar. Leia mais... 
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Novo secretário estadual de Turismo terá R$ 208 milhões para requalificar Baía de Todos-os-
Santos 

29.01.14 - Há uma semana no cargo, o novo secretário de Turismo da Bahia, Pedro Galvão 
(PR), que ocupa o lugar deixado pelo pré-candidato a deputado federal Domingos Leonelli 
(PSB), já diz que espera “recolher da prateleira” projetos há muito tempo guardados. Em 
entrevista ao Bahia Notícias nesta terça-feira (28), após o anúncio de R$ 10 milhões em 
investimentos para obras de requalificação do Centro de Convenções, em Salvador, o gestor 
explicou que a reforma será realizada em parceria com a Empresa de Turismo do Estado 
(Bahiatursa), assim como a reestruturação projetada pelo ex-líder da pasta para a Baía de 
Todos-os-Santos. Leia mais... 

Morte de peixes é mistério na Ilha de Itaparica 

06.02.14 - Peixes de variados tamanhos e espécies têm aparecido mortos, nos últimos dez 
dias, no litoral da praia de Aratuba, na Ilha de Itaparica (Grande Salvador). Aproveitando a 
facilidade do pescado fácil, moradores da localidade têm usado os animais para vendê-los e, 
até mesmo, se alimentar. 

"Oxe, eu vou é comer!", respondeu logo o garoto Marcone, de apenas 8 anos, após pegar com 
as mãos um "barbeiro azul", ontem à tarde. Leia mais... 

Inema divulga boletim de Balneabilidade das praias da Baía de Todos os Santos 

14.02.14 - Das praias avaliadas pelo Instituto do Meio Ambiente e Recursos Hídricos da Bahia 
(Inema) na Baía de Todos os Santos, 7 estão impróprias para o banho. 

O Inema chama atenção para que os banhistas evitem as praias de Madre de Deus (sob à 
ponte em Madre de Deus), Cabuçu (em frente às barracas da Rua do Porto), Cacha Prego (em 
frente à Praça de Caixa Prego), Barra Grande (em frente ao Bar do Milton na rua principal), 
Mar Grande (em frente à Praça Principal), Amoreiras (em frente à Pousada Amoreiras, próximo 
ao Píer) e Gameleira (em frente a Cruz da Gameleira). Nas demais praias as condições são 
normais, lembrando que deve-se evitar o banho de mar em tempo chuvoso. Leia mais... 
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Festa de Iemanjá mistura histórias de fé, 'axé' e atrai curiosidade de turistas 
 
03.02.14 - O presente especial dos pescadores da colônia do Rio Vermelho para a Iemanjá 
neste 2 de fevereiro é uma tartaruga da espécie cabeçuda, em tamanho real. Feita de resina, 
segundo a organização, a escultura simboliza a preservação do meio-ambiente e da própria 
espécie.  
 
De acordo com "Branco", como é conhecido um dos pescadores, a tradição de levar imagem 
da "rainha do mar" como o presente principal da festa foi ponderada considerando questões 
ambientais. A tartaruga marinha, de material biodegradável, foi escolhida como substituta e 
foi criada pelo artista Rui Santana. Leia mais... 

Igreja da Purificação, em Santo Amaro (BA), receberá obra do PAC Cidades Históricas 

05.02.14 - Na Festa da Apresentação do Senhor e Purificação de Nossa Senhora, realizada no 
domingo, dia 02 de fevereiro, em Santo Amaro (BA), a comunidade foi presenteada com a 
notícia de restauração da Igreja Matriz de Nossa Senhora da Purificação. O Instituto do 
Patrimônio Histórico e Artístico Nacional na Bahia (IPHAN-BA) autorizou a publicação do edital 
de licitação para a contratação dos projetos executivos para o espaço religioso, contemplado 
pelo PAC Cidades Históricas. A previsão para a conclusão dos serviços é de três meses. 
 
Serão empregados R$ 250 mil para projetos arquitetônico, de recuperação de bens móveis e 
integrados (que incluem altares, forros, azulejaria, etc.); projetos estruturais; de instalações 
elétrica, hidráulica, sonorização, hidrossanitária; iluminação interna e iluminação cênica; 
segurança patrimonial; prevenção e combate a incêndio. Após esta etapa, serão contratadas as 
obras para a restauração total da Igreja, estimadas em R$ 4 milhões. Leia mais... 

Reforma de escultura para Jorge Amado deveria custar mais de R$ 1 milhão, diz Conder 

06.02.14 - A reforma da obra “Ode a Jorge Amado”, que ficava localizada no bairro do Imbuí, 
em Salvador, no canteiro da avenida que leva o nome do escritor baiano, saiu “muito mais 
barata” do que se imaginava, segundo a Companhia de Desenvolvimento Urbano da Bahia 
(Conder). Com um contrato feito sem licitação, conforme denunciou o Bahia Notícias, o custo 
para a revitalização da escultura fálica será de R$ 690 mil, economia de – pelo menos – R$ 310 
mil, argumentou o órgão, que considerou o acordo um "ótimo negócio". Leia mais... 

Frans Krajcberg recebe honraria do Ministério Público baiano 

13.02.14 - Defensor fervoroso do meio ambiente e dos direitos humanos, o escultor polonês 
Frans Krajcberg foi homenageado hoje, dia 13, pelo Ministério Público do Estado da Bahia. Ele 
recebeu do MP o “Prêmio J.J. Calmon de Passos”, uma honraria concedida anualmente a 
pessoas ou organizações nacionais ou estrangeiras que tenham prestado relevantes serviços à 
sociedade e à Instituição em defesa dos direitos humanos. “Estou tão emocionado quanto no 
dia em que ganhei a medalha da guerra das mãos de Stalin. Somente em Moscou, fiquei muito 
emocionado como hoje”, declarou Frans ao receber a medalha que compõe o prêmio das 
mãos do procurador-geral de Justiça Wellington César Lima e Silva e do promotor de Justiça 
Fábio Corrêa, que o indicou para concorrer à honraria. Leia mais... 
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Ibama apreende mais de 3 mil caranguejos-Uçá na divisa BA/ES 

03.02.14 - Fiscais do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis 
(Ibama), sob a Gerencia Executiva de Eunápolis, realizaram na noite desta sexta-feira, 31 de 
janeiro, no Posto de Fiscalização da Bahia, na BR 101, divisa com estado do Espírito Santo, uma 
operação de apreensão, dos crustáceos, caranguejos-uçá (Ucides cordatus), que estavam sendo 
comercializados e transportados de forma irregular do Estado da Bahia para o Estado do 
Espírito Santo. Leia mais... 

Mudanças climáticas devem reduzir espécies de anfíbios da Mata Atlântica 

17.02.14 - O número de espécies e o tamanho das populações de anfíbios existentes da Mata 
Atlântica devem diminuir sensivelmente em razão das mudanças climáticas previstas para 
ocorrer no bioma nas próximas décadas. 

As estimativas são de um estudo realizado por pesquisadores do Laboratório de Biogeografia 
da Conservação da Universidade Federal de Goiás (UFG), publicado na edição de fevereiro da 
revista Biodiversity and Conservation. Leia mais... 
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Justiça proíbe tráfego de caçambas de empresas mineradoras em comunidades de Jacobina 

12.02.14 - As empresas Yamana Jacobina Holdings BV e Jacobina Mineração e Comércio Ltda. 
foram proibidas pela Justiça de trafegar seus caminhões e caçambas nas vias públicas de 
acesso às comunidades de Itapicuru, Canavieira e Jabuticaba, no município de Jacobina. Elas 
terão que utilizar uma estrada própria, existente dentro da sua propriedade, atendendo 
condicionantes ambientais para preservar a saúde da população. A decisão liminar foi 
concedida ontem, dia 11, pelo juiz da comarca João Paulo Guimarães Neto, atendendo 
solicitação apresentada em ação civil pública ajuizada pelo Ministério Público estadual, por 
meio da promotora de Justiça Andréa Scaff de Paula Mota. O descumprimento da 

determinação judicial gera multa diária no valor de R$ 20 mil. Leia mais... 

Empresa poluidora de rio renova licença para operar aterro em Feira de Santana 

19.02.14 - O Instituto do Meio Ambiente e Recursos Hídricos (Inema) renovou a autorização da 
Sustentare Serviços Ambientais S/A para operar por quatro anos o aterro sanitário que atende 
à Região Metropolitana de Feira de Santana. A empresa já foi notificada por degradação 
ambiental devido ao vazamento de chorume, que atingia a rede de drenagem de águas 

pluviais na Bacia Hidrográfica do Rio Paraguaçu. Leia mais... 
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Deputado cobra explicação a Chesf sobre descarte de árvores no Rio São Francisco  

05.02.14 - O coordenador da Frente Parlamentar Ambientalista da Bahia, deputado estadual 
Marcelino Galo (PT), cobrou nesta quarta-feira (5), através de ofício encaminhado à Companhia 
Hidrelétrica do São Francisco (Chesf), explicações sobre a denúncia de que terceirizados da 
estatal teriam cortado e jogado árvores às margens do rio. De acordo com pescadores, as 
árvores nas margens do canal que dá acesso à hidroelétrica foram cortadas porque 
supostamente impediam a visão dos mestres de rebocador. “O que queremos, a partir da 
denúncia feita pelos pescadores e pelo que pude ver no local, é a apuração dos fatos e a 
identificação dos responsáveis, já que canoas podem se chocar à noite contra o material que 
foi lançado no rio e pôr em risco a vida desses trabalhadores. Leia mais... 

Posto de combustível em Coribe tem licença eletrônica automática do Inema suspensa pela 
Justiça 

06.02.14 - A Justiça determinou ontem, 5, em face de ação civil pública com pedido liminar do 
Ministério Público estadual, a suspensão imediata da Licença por Adesão e Compromisso (LAC) 
fornecida eletronicamente a um particular pelo Instituto do Meio Ambiente e Recursos 
Hídricos (Inema) para implantação e operação de um posto de combustível no município de 
Coribe. A juíza substituta da comarca, Cecília Angélica de Azevedo Frota, decidiu também que 
seja paralisada imediatamente a atividade de instalação do empreendimento. Na sentença, a 
magistrada afirma que ficou constatada a realização por profissional sem habilitação pelo 
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia (Crea-BA) de estudos ambientais que 
basearam a licença. A ação civil pública foi movida, no último dia 28 de novembro, pelos 
promotores de Justiça regionais ambientais Artur Rios (Bom Jesus da Lapa) e Luciana Khoury 
(Paulo Afonso). O descumprimento da decisão gera multa diária de R$ 1 mil. Leia mais... 

Operação do Inema apreende aves silvestres em Juazeiro 

11.02.14 - Com o intuito de coibir o comércio e o cativeiro ilegal de pássaros silvestres, o 
Instituto do Meio Ambiente e Recursos Hídricos (Inema) e a 73ª Companhia Independente da 
Polícia Militar realizaram, nos meses de janeiro e fevereiro, três operações de fiscalização no 
município de Juazeiro (500 km Salvador). 

Foram encontradas cerca de 100 aves em poder de moradores e nas feiras livres da cidade, tais 
como, cardeal, azulão, pássaro preto, canário, sabiá, currupião, pega, periquitos, dentre outros. 
Leia mais... 
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