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MP articula ações contra venda de carne irregular em Livramento de Nossa Senhora e Dom 
Basílio  

 
07.10.2014 - O Ministério Público estadual, por meio do promotor de Justiça Millen Castro, 
realizou na última sexta-feira, 8, reuniões com representantes da Secretaria de Saúde e da 
Vigilância Sanitária dos municípios de Livramento de Nossa Senhora e Dom Basílio para colher 
informações das condições de comercialização de carne nos dois locais, nas zonas rural e 
urbana, e traçar ações de conscientização e fiscalização do comércio. Leia mais... 

 

Ibama inicia recadastramento de criadores de fauna silvestre 

 

 

 

06.10.2014 - A partir de hoje, 06 de outubro de 2014, o 

Ibama inicia o recadastramento dos empreendimentos 

utilizadores de fauna silvestre no Sistema Nacional de 

Gestão de Fauna Silvestre – SisFauna. Leia mais... 

 
 
 
 
Associação Baiana de Vaquejada firma TAC com MP para regulamentar 'Vaquejada de Davi 
Cordeiro' 

 
17.10.2014 - A Associação Baiana de Vaquejada e os outros responsáveis pela realização da 
Vaquejada 'XII Etapa ABV Etapa Parque Davi Cordeiro', que acontece de hoje (dia 17) até o dia 
19 de outubro, firmaram um Termo de Ajustamento de Conduta com o Ministério Público, 
assumindo uma série de compromissos a serem observados no âmbito do Parque de 
Vaquejadas Davi Cordeiro, situado no povoado de Cedro, município de Barrocas, onde está 
sendo realizado o evento. Leia mais... 

 

 

http://www.ceama.mp.ba.gov.br/174-noticias/2640-mp-articula-ações-contra-venda-de-carne-irregular-em-livramento-de-nossa-senhora-e-dom-basílio.html
http://www.ceama.mp.ba.gov.br/174-noticias/2643-ibama-inicia-recadastramento-de-criadores-de-fauna-silvestre.html
http://www.ceama.mp.ba.gov.br/174-noticias/2646-associação-baiana-de-vaquejada-firma-tac-com-mp-para-regulamentar-vaquejada-de-davi-cordeiro.html
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Jornal EcoTeens será lançado em Vitória da Conquista  

 
22.10.2014 - Produzida com o objetivo de conscientizar crianças e adolescentes quanto à 
importância dos cuidados com o meio ambiente, a 1ª edição do Jornal Eco Teens será lançada 
no município de Vitória da Conquista no próximo dia 30, às 14h, na Loja Maçônica 
Fraternidade Conquistense. Leia mais... 

 
Crianças de Vitória da Conquista lançam jornal ecológico e fazem apresentação para o MP 

 
 
01.10.2014 - Preservar o meio ambiente é garantir 
um futuro saudável para a atual e futura gerações. 
Leia mais... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.ceama.mp.ba.gov.br/174-noticias/2650-jornal-ecoteens-será-lançado-em-vitória-da-conquista.html
http://www.ceama.mp.ba.gov.br/174-noticias/2636-crianças-de-vitória-da-conquista-lançam-jornal-ecológico-e-fazem-apresentação-para-o-mp.html
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Pelotão Ambiental de Repressão à Pesca Proibida é inaugurado na Ilha dos Frades 

06.10.2014 - Com o objetivo de garantir a segurança e 
erradicar os crimes ambientais no Estado da Bahia, foi 
inaugurado na última sexta-feira (3) o Pelotão Ambiental 
de Repressão à Pesca Proibida, na Ilha dos Frades. Fruto 
de uma parceria entre a Fundação Baía Viva e a Secretaria 
de Segurança Pública da Bahia, estarão disponíveis para 
reforçar a segurança no local, cinco Jet skis, cinco motos 
aquáticas, dois quadriciclos e uma lancha inflável, além de 
novas instalações físicas e logísticas para o pelotão, 
formado por cerca de 15 homens, informou Isabela Suarez 
presidente da fundação. Leia mais... 

NBTS comemora os 513 anos da Baía de Todos os Santos com exposição fotográfica 

06.10.2014 - O Núcleo de Defesa da Baía de Todos os Santos (NBTS) realizará, entre os dias 28 
de outubro e 04 de novembro, uma exposição denominada “Baía de Todos os Contrastes”. 
Quadros do fotógrafo Rui Resende serão expostos no foyer da sede do Ministério Público 
estadual (CAB) e na Fundação José Silveira (Ladeira do Campo Santo, s/n – Federação), em 
comemoração aos 513 anos da Baía de Todos Santos. 

O NBTS atua na promoção de ações para a proteção da Baía de Todos os Santos e de seus 
ecossistemas. Leia mais... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NBTS 

http://www.bahianoticias.com.br/noticia/161425-pelotao-ambiental-de-repressao-a-pesca-proibida-e-inaugurado-na-ilha-dos-frades.html
http://www.ceama.mp.ba.gov.br/home-nbts/2639-pelotão-ambiental-de-repressão-à-pesca-proibida-é-inaugurado-na-ilha-dos-frades.html
http://www.ceama.mp.ba.gov.br/home-nbts/2651-nbts-comemora-os-513-anos-da-baía-de-todos-os-santos-com-exposição-fotográfica.html
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Jacobina recebe oficinas de Educação Patrimonial e ICMS Cultural  

23.10.2014 - Nos dias 22 e 23 de outubro, o município de 
Jacobina, localizado a 330 km de Salvador, no Norte da Bahia, vai 
sediar uma Oficina de Educação Patrimonial na qual também 
estará em pauta a discussão acerca do projeto ICMS Cultural. 
Este projeto tem como principal objetivo propor ao Governo do 
Estado a inclusão do critério Patrimônio Cultural na Lei de 
redistribuição do ICMS aos municípios baianos. As atividades 
serão ministradas por técnicos do Instituto do Patrimônio 
Artístico e Cultural (IPAC), órgão vinculado à Secretaria de 
Cultura do Estado da Bahia (SecultBA). Leia mais... 

Professores baianos apóiam Educação Patrimonial do IPAC  

14.10.2014 - Em todo o mundo, as ações e políticas públicas de 
proteção aos patrimônios culturais só conseguem ser concretizadas se 
contam com a consciência participativa e atuante da população. E isso 
não é diferente na Bahia, onde o número de bens culturais materiais 
(edificações e obras de arte) e intangíveis (manifestações populares) é 
bastante extenso. 

Em toda a sua trajetória e particularmente de 2007 a 2014, o Instituto 
do Patrimônio Artístico e Cultural da Bahia (IPAC), da Secretaria de 
Cultura do Estado (SecultBA) tem empreendido serviços que procuram 
difundir e trocar conhecimento técnico acerca dos bens culturais, 
sensibilizando e estimulando à sociedade civil a participar ativamente 
em benefício dos bens culturais. Leia mais... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NUDEPHAC 

http://www.ceama.mp.ba.gov.br/home-nudephac/2652-jacobina-recebe-oficinas-de-educação-patrimonial-e-icms-cultural.html
http://www.ceama.mp.ba.gov.br/home-nudephac/2653-professores-baianos-apóiam-educação-patrimonial-do-ipac.html
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Oficina temática marca primeira etapa de regularização dos postos de combustíveis de Ilhéus 

 
02.10.2014 - Em uma medida pioneira na Bahia, que 
acontece com o objetivo de regularizar os 
licenciamentos ambientais dos postos de 
combustíveis de Ilhéus, a Promotoria de Justiça 
Regional de Meio Ambiente da Comarca realizou 
uma oficina sobre o tema. Leia mais... 

 

Sistema de videoconferência integrará Numa e Bases Ambientais do interior  

16.10.2014 - Está em fase final de implantação o projeto de desenvolvimento de um sistema 
de videoconferência que fará a comunicação virtual entre a coordenação do Núcleo da Mata 
Atlântica (Numa) e as seis bases ambientais que abrigam as Promotorias Regionais 
Especializadas em Meio Ambiente do Ministério Público estadual com atuação no Bioma Mata 
Atlântica. Leia mais... 

 
Desmate emite 20% mais de dióxido de carbono, diz estudo 

 
08.10.2014 - O desmatamento de florestas tropicais tem 
emitido pelo menos 20% mais dióxido de carbono do 
que se acreditava anteriormente, de acordo com um 
novo estudo liderado por cientistas da Universidade 
Estadual Paulista (Unesp) e da Universidade de São 
Paulo (USP). Leia mais... 

 

 

 
Animais silvestres são resgatados em Porto Seguro 
 
20.10.2014 - A equipe de Fiscalização Ambiental da Secretaria Municipal 
de Meio Ambiente realizou, nesta semana, resgates de vários animais 
silvestres em Porto Seguro. Entre as espécies estavam um saruê, também 
conhecido como gambá, e um bicho preguiça. Leia mais... 

 

 

 

NUMA 

http://www.ceama.mp.ba.gov.br/home-numa/2637-oficina-temática-marca-primeira-etapa-de-regularização-dos-postos-de-combustíveis-de-ilhéus.html
http://www.ceama.mp.ba.gov.br/home-numa/2645-sistema-de-videoconferência-integrará-numa-e-bases-ambientais-do-interior.html
http://www.bahianoticias.com.br/estadao/noticia/55758-desmate-emite-20-mais-de-dioxido-de-carbono-diz-estudo.html
http://www.ceama.mp.ba.gov.br/home-numa/2641-desmate-emite-20-mais-de-dióxido-de-carbono,-diz-estudo.html
http://www.ceama.mp.ba.gov.br/home-numa/2647-animais-silvestres-são-resgatados-em-porto-seguro.html
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MP faz exposição em estande do projeto ‘Mata Atlântica’ durante congressos de Botânica no 
Fiesta  

 
20.10.2014 - O projeto ‘Mata Atlântica Salvador’, do Ministério 
Público estadual, está em exposição de hoje, 20, até a sexta-
feira, 24, em estande instalado no Hotel Fiesta, durante a 
realização simultânea dos Congressos Nacional e Latino-
americano de Botânica em Salvador. Leia mais... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.ceama.mp.ba.gov.br/home-numa/2649-mp-faz-exposição-em-estande-do-projeto-‘mata-atlântica’-durante-congressos-de-botânica-no-fiesta.html


 

CEAMA – Centro de Apoio Operacional do Meio Ambiente e Urbanismo 

 

 

 

Operação apreende 600 quilos de carne clandestina em Caém e Caldeirão Grande 

08.10.2014 - O Ministério Público estadual e órgãos de 
fiscalização deflagraram ontem, 13, nos municípios de Caém e de 
Caldeirão Grande, uma operação que resultou na apreensão de 
600 quilos de carne de origem clandestina ou em desacordo com 
as normas sanitárias. Foram, respectivamente, 258 e 342 quilos 
do produto, entre carnes suína, bovina, frangos, peixes e 
derivados. Participaram da ação os promotores de Justiça Pablo 
Almeida, Milena Moreschi e Rocío Garcia Matos, com a 
coordenação do Centro de Apoio às Promotorias de Justiça do 
Consumidor (Ceacon); Polícia Militar; 16ª Diretoria Regional de 
Saúde (Dires), e Vigilâncias Sanitárias de oito municípios: Caém, 
Caldeirão Grande, Capim Grosso, Jacobina, Miguel Calmon, Morro 
do Chapéu, Mirangaba e Serrolândia. Leia mais... 

 

Protesto a favor da preservação do São Francisco reúne cinco mil 

20.10.2014 - Mais de cinco mil moradores da região do médio São 
Francisco participaram de uma manifestação nesta sexta-feira (17), 
no município de Bom Jesus da Lapa, em defesa da preservação do rio. 
Ao chegar à ponte do rio, os manifestantes despejaram água, levada 
em vasilhas, no leito do rio para simbolizar o desejo de ver o rio cheio 
novamente. Leia mais... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NURP NUSF 

http://www.ceama.mp.ba.gov.br/home-nusf/2644-operação-apreende-600-quilos-de-carne-clandestina-em-caém-e-caldeirão-grande.html
http://www.bahianoticias.com.br/noticia/162050-protesto-a-favor-da-preservacao-do-sao-francisco-reune-cinco-mil.html
http://www.ceama.mp.ba.gov.br/home-nusf/2648-protesto-a-favor-da-preservação-do-são-francisco-reúne-cinco-mil.html
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MP e Conseg lançam campanha de combate à poluição sonora em São Félix 

02.10.2014 - Com a intenção de conscientizar a população 
acerca dos malefícios da poluição sonora, bem como das 
suas implicações criminais, o Ministério Público e o 
Conselho Comunitário de Segurança (Conseg) lançaram na 
manhã de hoje, dia 6, no Salão do Júri do Fórum de São 
Félix, a 'Campanha de Combate à Poluição Sonora'. A 
promotora de Justiça Anna Karina Omena Senna esclareceu 
que a criação da campanha foi motivada por constantes 
reclamações da população relativas a “barulho excessivo 
produzido por bares, clubes, festas, igrejas e carros de som 
que circulam pela cidade”, acrescentando que o 
descumprimento do volume permitido pela legislação pode 
acarretar multa e até mesmo pena de reclusão de um a 
quatro anos. Leia mais... 

Festival de Lençóis contará com ações ambientais  

07.10.2014 - A Secretaria Estadual do Meio Ambiente (Sema) estará presente no 16º Festival 
de Lençóis, que acontece entre os dias 9 e 12 de outubro, na Chapada Diamantina. A 
participação no evento será através de uma exposição com imagens das 14 Unidades de 
Conservação da Bahia, além de oficinas ambientais que visam fomentar e sensibilizar a 
comunidade e turistas para a necessidade da preservação dos recursos ambientais. Leia mais... 

 

 

NURP 

http://www.ceama.mp.ba.gov.br/home-nurp/2638-mp-e-conseg-lançam-campanha-de-combate-à-poluição-sonora-em-são-félix.html
http://www.ceama.mp.ba.gov.br/home-nurp/2642-festival-de-lençóis-contará-com-ações-ambientais.html

