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Alagoinhas adere ao projeto Eco Kids e Eco Teens 

26.02.2015 - O Município de Alagoinhas aderiu ao projeto “Eco Kids e Eco Teens”, do 

Ministério Público estadual, e os dois jornais estão programados para serem lançados, 

respectivamente, nos dia 2 de junho e 29 de setembro deste ano. Leia mais... 

 

Oficina na Ufba promove debate público sobre planejamento urbano de Salvador  
 

24.02.2015 - Questões sobre mobilidade, habitação e meio ambiente estão na pauta da 3ª 

Oficina do ciclo de debates ‘A Salvador que Queremos’, que discute o planejamento e 

desenvolvimento urbanos da capital baiana. Leia mais... 

Justiça determina suspensão das atividades de aterro sanitário em Feira de Santana 

20.02.2015 - A Justiça acatou pedido do Ministério Público estadual e determinou a suspensão 

imediata de todas as atividades de operação do aterro sanitário administrado pela empresa 

Sustentare Serviços Ambientais S.A., localizado no município de Feira de Santana, no bairro de 

Nova Esperança. Leia mais... 

MP pede à Justiça suspensão de aterro sanitário em Feira de Santana 

11.02.2015 - A empresa Sustentare Serviços Ambientais S.A. terá que suspender 

imediatamente todas as atividades de operação do aterro sanitário que administra no bairro 

Nova Esperança, no município de Feira de Santana, caso a Justiça atenda a um novo pedido de 

tutela antecipada realizado ontem, dia 10, pelo Ministério Público estadual. Leia mais... 

MP recomenda interdição de aterro sanitário em Feira de Santana 

06.02.2015 - O Ministério Público estadual, por meio da promotora de Justiça Regional 

Ambiental Karinny Guedes, recomendou ao Instituto de Meio Ambiente do Estado da Bahia 

(Inema) a interdição ou suspensão total das atividades do aterro sanitário operado pela 

empresa Sustentare Serviços Ambientais S.A. em Feira de Santana. Leia mais... 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                

http://www.ceama.mp.ba.gov.br/174-noticias/2684-alagoinhas-adere-ao-projeto-eco-kids-e-eco-teens.html
http://www.ceama.mp.ba.gov.br/174-noticias/2683-oficina-na-ufba-promove-debate-público-sobre-planejamento-urbano-de-salvador.html
http://www.ceama.mp.ba.gov.br/174-noticias/2682-justiça-determina-suspensão-das-atividades-de-aterro-sanitário-em-feira-de-santana.html
http://www.ceama.mp.ba.gov.br/174-noticias/2680-mp-pede-à-justiça-suspensão-de-aterro-sanitário-em-feira-de-santana.html
http://www.ceama.mp.ba.gov.br/174-noticias/2679-mp-recomenda-interdição-de-aterro-sanitário-em-feira-de-santana.html
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Pedra de Xangô é homenageada durante caminhada 

09.02.2015 - O toque do ijexá e o ritmo cadente do caminhar 

anunciaram a chegada da força iorubá na sexta edição da 

Caminhada da Pedra de Xangô. A marcha reuniu cerca de 500 

adeptos do candomblé na manhã de domingo, 8, no bairro de 

Cajazeira 10. 

Organizado pela Associação Pássaro das Águas, que congrega 

terreiros dos bairros próximos, o evento pede o fim da 

intolerância religiosa e a proteção oficial da rocha sagrada. Leia 

mais... 

 

 

Após denúncias, Iphan afirma que destruição de pinturas rupestres é crime contra o 

patrimônio 

23.02.2015 - O Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional 

(Iphan) na Bahia afirmou que todas as inscrições rupestres são 

consideradas monumentos arqueológicos ou pré-históricos e que 

qualquer ato que importe sua destruição ou mutilação é considerado 

crime contra o Patrimônio Nacional. A manifestação do órgão se dá 

após a denúncia do Bahia Notícias de que pinturas rupestres em São 

Desidério estão sendo riscadas por visitantes. Leia mais... 
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http://www.ceama.mp.ba.gov.br/home-nudephac/2681-pedra-de-xangô-é-homenageada-durante-caminhada.html
http://www.ceama.mp.ba.gov.br/home-nudephac/2681-pedra-de-xangô-é-homenageada-durante-caminhada.html
http://www.ceama.mp.ba.gov.br/home-nudephac/2688-após-denúncias,-iphan-afirma-que-destruição-de-pinturas-rupestres-é-crime-contra-o-patrimônio.html
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Frente Ambientalista reabre atividades com debate sobre a crise da água  

 

05.02.2015 - Nesta quarta-feira (4), a Frente Parlamentar 

Ambientalista realizou, na Câmara dos Deputados, em Brasília, 

café da manhã que reuniu parlamentares, especialistas, 

secretários estaduais de Meio Ambiente e representantes de 

organizações da sociedade civil para um debate sobre a atual 

crise hídrica do País e apresentação da agenda de trabalhos para 

o ano de 2015. Leia mais... 

 

Fungo letal atinge anfíbios na Mata Atlântica brasileira 

25.02.2015 - Uma doença infecciosa e letal tem sido 

apontada como uma das principais causas do declínio 

mundial e da perda de espécies de anfíbios – os animais mais 

ameaçados de extinção no planeta. Trata-se da 

quitridiomicose – doença que infecta células com queratina 

da epiderme de anfíbios adultos, causando desequilíbrio nas 

trocas gasosa, de água e de eletrólitos pela pele desses 

animais e levando-os à morte por parada cardíaca. Leia 

mais... 
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http://www.ceama.mp.ba.gov.br/home-numa/2685-frente-ambientalista-reabre-atividades-com-debate-sobre-a-crise-da-água.html
http://www.ceama.mp.ba.gov.br/home-numa/2687-fungo-letal-atinge-anfíbios-na-mata-atlântica-brasileira.html
http://www.ceama.mp.ba.gov.br/home-numa/2687-fungo-letal-atinge-anfíbios-na-mata-atlântica-brasileira.html
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Problemas ambientais ameaçam rios Ipitanga, Joanes e Paraguaçu 

18.02.2015 - Em meio a um cenário de escassez de água em 

grandes capitais brasileiras, além da diminuição das chuvas e do 

próprio aumento da temperatura global, Salvador acende o sinal 

de alerta para a questão hídrica. Embora a situação da capital 

baiana não seja de crise – como em São Paulo -, pois os 

reservatórios que a abastecem estão com pelos menos 70% da 

capacidade, problemas ambientais ameaçam os rios – e, 

consequentemente, as represas, que, a longo prazo, podem ser 

afetadas caso soluções não sejam tomadas. Leia mais... 
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http://www.ceama.mp.ba.gov.br/home-nurp/2686-problemas-ambientais-ameaçam-rios-ipitanga,-joanes-e-paraguaçu.html
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Rio São Francisco - Comitê investe R$ 800 mil em obras ambientais em quilombo na Bahia  

02.02.2015 - Em meio à grave crise de abastecimento de água que 
afeta estados do sudeste do país, uma comunidade quilombola do 
Oeste da na Bahia comemora ações para melhoria da qualidade e 
quantidade da água que utiliza. Presente no seminário de início dos 
serviços de recuperação hidroambiental da bacia do rio das Rãs, 
importante afluente do rio São Francisco, a comunidade de Rio das 
Rãs se mostrou receptiva com a chegada do projeto de iniciativa do 
Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio São Francisco - CBHSF. O evento 
foi realizado no último sábado (31.01), em Bom Jesus da Lapa, 
município baiano localizado a cerca de 900 quilômetros da capital 
Salvador. Leia mais... 

 

NUSF 

http://www.ceama.mp.ba.gov.br/home-nusf/2691-comitê-investe-r$-800-mil-em-obras-ambientais-em-quilombo-na-bahia.html

