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Promotora recomenda melhorias em minuta do PDDU de Salvador 

27.10.2015 - A permissão para o sombreamento de praias, a ausência de regras para a 

verticalização da cidade, a construção de prédios no entorno de parques urbanos e a 

supressão de 3,5 mil hectares de espaços de proteção ambiental são alguns dos pontos da 1ª 

Minuta do Projeto de Revisão do Plano Diretor de Desenvolvimento Urbano (PDDU) do 

município de Salvador questionados pelo Ministério Público estadual, por meio da promotora 

de Justiça Hortênsia Pinho, em uma recomendação entregue ontem, dia 26, ao secretário 

municipal de Urbanismo, Silvio Pinheiro, e à coordenadora técnica da Fundação Mário Leal 

Ferreira, Tânia Scofield. Leia mais... 

 

Experiência do projeto Eco Kids e Eco Teens pode ser replicada pelo MP do Piauí 

 

 

23.10.2015 - O projeto Eco Kids e Eco Teens, desenvolvido 

pelo Ministério Público do Estado da Bahia para despertar, 

por meio da produção de jornais por estudantes, a 

consciência ambiental de crianças e adolescentes de maneira 

lúdica, poderá ser replicado pelo Ministério Público do Estado 

do Piauí. Leia mais... 

 
 
Bahia Sem Fogo intensifica ação para prevenir e combater incêndios florestais 

21.10.2015 - Com o registro, nos últimos dias, de novos focos de 

incêndios florestais no oeste baiano, a Secretaria do Meio 

Ambiente do Estado (Sema), por meio da Operação Bahia Sem 

Fogo, intensificou as ações de fiscalização contra queimadas 

ilegais e atividades que produzam risco potencial de gerar novos 

focos. Leia mais... 
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Estruturação e diagnóstico do GAC são apresentados à Sema 

 

16.10.2015 - A Secretaria Estadual do Meio Ambiente (Sema) 

promoveu nos dias 15 e 16/10 reuniões de aperfeiçoamento de 

estruturação, diagnóstico e consolidação do Programa de Gestão 

Ambiental Compartilhada (GAC). Leia mais... 

 

MP realiza encontro sobre Sistema Municipal de Meio Ambiente em Vitória da Conquista 

14.10.2015 - O Ministério Público estadual promove, no próximo dia 29 de outubro, em Vitória 

da Conquista, o 'I Encontro do Sistema Municipal de Meio Ambiente da região Sudoeste'. As 

inscrições estão abertas até a próxima segunda-feira, 19, e podem ser realizadas por meio da 

página oficial do MP, onde também está disponível a programação. Leia mais... 

 

Município de Brumado firma TAC com MP para viabilizar destinação adequada dos resíduos 

sólidos 

14.10.2015 - Com o objetivo de viabilizar a destinação dos resíduos sólidos e a disposição final 

dos rejeitos ambientalmente adequada, o Ministério Público estadual firmou um Termo de 

Ajustamento de Conduta (TAC) com o Município de Brumado. Leia mais... 

 

Município de Jequié é acionado por falta de Plano de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos 

09.10.2015 - O Ministério Público estadual ajuizou no último dia 7, uma ação civil pública 

contra o Município de Jequié em razão da não implantação de um Plano de Gestão Integrada 

de Resíduos Sólidos (PGIRS). Leia mais... 

 

Manual de Restauração Ecológica é lançado no extremo sul da Bahia 

08.10.2015 - Com o objetivo de orientar quanto à forma correta de execução de Projetos de 

Recomposição de Áreas Degradadas e Alteradas (Pradas), foi lançado esta semana, no extremo 

sul da Bahia, o Manual de Restauração Ecológica. Voltado para fomentados da Fibria Celulose 

S.A e Suzano Papel e Celulose S.A., o manual foi lançado pela Bioflora Tecnologia da 

Restauração, em parceria com os Laboratórios de Ecologia e Restauração Florestal (Lerf) e de 

Silvicultura Tropical (Lastrop) da Escola Superior de Agricultura (Esalq) da Universidade de São 

Paulo (USP). Leia mais... 

 

http://www.ceama.mp.ba.gov.br/174-noticias/2829-estruturação-e-diagnóstico-do-gac-são-apresentados-à-sema.html
http://www.mpba.mp.br/ceaf/eventos/2015/outubro/29_meioambiente.html
http://www.mpba.mp.br/ceaf/eventos/2015/outubro/29_meioambiente.html
http://www.ceama.mp.ba.gov.br/174-noticias/2827-mp-realiza-encontro-sobre-sistema-municipal-de-meio-ambiente-em-vitória-da-conquista.html
http://www.ceama.mp.ba.gov.br/174-noticias/2826-município-de-brumado-firma-tac-com-mp-para-viabilizar-destinação-adequada-dos-resíduos-sólidos.html
http://www.ceama.mp.ba.gov.br/174-noticias/2825-município-de-jequié-é-acionado-por-falta-de-plano-de-gestão-integrada-de-resíduos-sólidos.html
http://www.ceama.mp.ba.gov.br/174-noticias/2824-manual-de-restauração-ecológica-é-lançado-no-extremo-sul-da-bahia.html
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Audiência pública debate projeto da ponte Salvador-Itaparica  

23.10.2015 - A segunda audiência pública da semana sobre o Estudo de Impacto Ambiental 

(EIA) e o Relatório de Impacto Ambiental (Rima) para implantação do Sistema de Travessia 

Salvador/Ilha de Itaparica foi realizada na manhã desta quinta-feira (22), das 8h às 13h, no 

Fiesta Convention Center, em Salvador. O tema já esteve em pauta em outra sessão no 

município de Itaparica, na última segunda (19). 

O projeto coordenado pela Secretaria do Planejamento do Estado (Seplan) inclui a construção 

de uma ponte rodoviária sobre a Baía de Todos-os-Santos que irá ligar Salvador à Ilha de 

Itaparica. O empreendimento vai gerar crescimento econômico e social para a Ilha de 

Itaparica, Recôncavo Sul e para o Baixo Sul. Leia mais... 

 

 

 

 
Palacete das Artes prorroga exposições “Bahia é África também” e “Busca Essencial”, 
respectivamente, até os dias 1º e 8 de novembro  

 

22.10.2015 - O Palacete das Artes (equipamento vinculado a Secretaria 

de Cultura do Estado/Instituto do Patrimônio Artístico e Cultural) 

prorrogou até o dia 1º de novembro a exposição “Bahia é África 

também – coleção Claudio Masella”, na Sala Contemporânea do 

museu, e até o dia 8 de novembro, a exposição “Busca Essencial”, do 

fotógrafo Claudio Venézia, instalada no segundo pavimento do 

casarão. Leia mais... 

 

Governo irá destinar R$ 140 mil para obras de salvaguarda em terreiros de candomblé de 
Cachoeira e São Félix  

20.10.2015 - A Secretaria de Cultura do Estado da Bahia (SecultBA), 

através do Instituto do Patrimônio Artístico e Cultural (IPAC), irá 

investir R$ 140 mil em obras emergenciais de salvaguarda em dez 

terreiros de candomblé de Cachoeira e São Félix. Leia mais... 

 

 

 

NUDEPHAC 

NBTS 

http://www.ceama.mp.ba.gov.br/home-nbts/2831-audiência-pública-debate-projeto-da-ponte-salvador-itaparica.html
http://www.ceama.mp.ba.gov.br/home-nudephac/2833-palacete-das-artes-prorroga-exposições-“bahia-é-áfrica-também”-e-“busca-essencial”,-respectivamente,-até-os-dias-1º-e-8-de-novembro.html
http://www.ceama.mp.ba.gov.br/home-nudephac/2834-governo-irá-destinar-r$-140-mil-para-obras-de-salvaguarda-em-terreiros-de-candomblé-de-cachoeira-e-são-félix.html
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MP denuncia empresa de água e saneamento de Itabuna por poluição ambiental 

23.10.2015 - O Ministério Público estadual ofereceu na última quarta-feira, dia 21, denúncia 

contra a Empresa Municipal de Águas e Saneamento S/A de Itabuna (Emasa). Responsável pelo 

abastecimento de água, coleta e tratamento de esgoto sanitário do município, a 

concessionária é acusada de cometer crime de poluição ambiental, por despejar no rio 

Cachoeira, “de modo contínuo e deliberado”, “diretamente” e “in natura”, todos os efluentes 

de esgotamento sanitário oriundos da rede coletora existente na cidade. Leia mais... 

 
Equipe técnica do Zoo é destaque em dedicação e trato com animais  

20.10.2015 - Pioneiro na reprodução animal em cativeiro e destaque nacional na preservação e 

manejo de animais da fauna brasileira, o Parque Zoobotânico Getúlio Vargas proporciona às 

suas espécies totais condições habitacionais. Prova disto são as recentes reproduções de 

animais ameaçados de extinção, como a onça-preta e o guará. Leia mais... 

 

Eco Kids em Teixeira de Freitas 

08.10.2015 - Foi lançada hoje, dia 8, a segunda edição do jornal 

Eco Kids no município de Teixeira de Freitas. A produção do 

material envolveu 366 alunos das turmas do 1º ao 5º ano, turnos 

matutino e vespertino, do Colégio Municipal Irmã Dulce. O tema 

abordado no jornal é 'O Lixo e a reciclagem'. Leia mais... 

 

Campanha “Procura-se” pretende contribuir com a biodiversidade 

 

 

05.10.2015 - Com o objetivo de buscar espécies prioritárias para a 

conservação da biodiversidade, foi lançada pelo Programa 

Arboretum a campanha “Procura-se”. Inspirada em um projeto 

apoiado pelo Centro Nacional de Conservação da Flora do Jardim 

Botânico do Rio de Janeiro, a campanha pretende estabelecer um 

vínculo com proprietários rurais a fim de identificar matrizes de 

espécies ameaçadas de extinção para a coleta de sementes. Leia 

mais... 

NUMA 

http://www.mpba.mp.br/atuacao/ceama/visualizar.asp?cont=6489
http://www.ceama.mp.ba.gov.br/home-numa/2832-equipe-técnica-do-zoo-é-destaque-em-dedicação-e-trato-com-animais.html
http://www.ceama.mp.ba.gov.br/home-numa/2823-eco-kids-em-teixeira-de-freitas.html
http://www.ceama.mp.ba.gov.br/home-numa/2822-campanha-“procura-se”-pretende-contribuir-com-a-biodiversidade.html
http://www.ceama.mp.ba.gov.br/home-numa/2822-campanha-“procura-se”-pretende-contribuir-com-a-biodiversidade.html
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Curso de educação e consciência ambiental é realizado em Itaberaba 

 

22.10.2015 - Empreendedores, trabalhadores, prefeitos, 

secretários municipais de Meio Ambiente e integrantes da região 

do Médio Paraguaçu participaram do curso 'Construindo a 

Consciência Ambiental', promovido pelo Ministério Público 

estadual no município de Itaberaba nos últimos dias 20 e 21 de 

outubro, no auditório do Colégio Modelo Luís Eduardo Magalhães. 

Leia mais... 

 

 

 

 

Fórum regional discutirá impactos provocados por agrotóxicos no Vale do São Francisco 

21.10.2015 - Região onde se concentra uma das maiores produções agrícolas do país, o Vale 

do São Francisco ganhou um forte aliado no combate ao uso indiscriminado de agrotóxicos 

com o lançamento do primeiro fórum regional que, envolvendo os estados de Pernambuco e 

Bahia, discutirá formas de minimizar os impactos causados ao meio ambiente e à saúde da 

população. Leia mais... 

Município de Campo Formoso firma compromisso para regularizar gestão ambiental 

21.10.2015 - Com o objetivo de regularizar e implementar o Sistema Municipal de Meio 

Ambiental, bem como regularizar os procedimentos de licenciamento e fiscalizações 

ambientais, o Município de Campo Formoso firmou ontem, dia 20, um Termo de Ajustamento 

de Conduta (TAC) com a Promotoria de Justiça Regional Ambiental de Jacobina. Leia mais... 

NUSF 

NURP 

http://www.mpba.mp.br/atuacao/ceama/visualizar.asp?cont=6484
http://www.mpba.mp.br/atuacao/ceama/visualizar.asp?cont=6476
http://www.mpba.mp.br/atuacao/ceama/visualizar.asp?cont=6474

