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Governo federal discute em Brasília alternativas de sustentabilidade  

31/10/2013 - O governo federal discute medidas de sustentabilidade nos órgãos da 

administração do país. Entre esta quarta (30) e quinta-feira (31), ocorre o 1º Diálogo Finanças 

e Meio Ambiente: Seminário Internacional Gastos Sustentáveis e Eficiência Energética. 

Realizado em Brasília, o evento tem o objetivo de levantar soluções e debater experiências na 

aplicação de políticas ligadas ao tema, além de identificar desafios e estratégias para formular 

programas de eficiência de energia em prédios públicos.  

Organizado pelo Ministério do Meio Ambiente (MMA) e Escola de Administração Fazendária 

(Esaf), o seminário tem apoio de programas de cooperação internacional com países como 

Alemanha, França e Estados Unidos. Entre os assuntos que serão discutidos, estão o fomento a 

construções sustentáveis, as inovações nos prédios pelo mundo afora e a integração do uso da 

água e dos resíduos nas edificações. Formas de economizar energia e custos também estão em 

pauta. Leia mais... 

Fim dos lixões até 2014 é tema da Conferência Nacional do Meio Ambiente 

22/10/2013 - O Brasil tem 2.906 lixões em atividade e das 189 mil toneladas de resíduos 

sólidos produzidas por dia apenas 1,4% é reciclado. Mudar esse quadro – acabando com os 

lixões até 2014 e aumentando o percentual de reciclagem – é uma das principais metas da 4ª 

Conferência Nacional de Meio Ambiente, que este ano vai discutir a geração e o tratamento 

dos resíduos sólidos. O evento ocorre em Brasília, de 24 a 27 de outubro. 

O tema ganhou relevância após a publicação da Política Nacional de Resíduos Sólidos (PNRS), 

instituída pela Lei 12.305, de 2010, que determina que todos os municípios tenham um plano 

de gestão de resíduos sólidos para ter acesso a recursos financeiros do governo federal e 

investimento no setor.  Leia mais... 

Ministra do Meio Ambiente destaca papel dos catadores na política de resíduos sólidos 

28/10/2013 - A ministra do Meio Ambiente, Izabella Teixeira, disse na sexta-feira (25) que o 

problema dos resíduos sólidos está ligado a outros problemas ambientais como a emissão de 

gás metano, a contaminação de lençóis freáticos, das florestas e do solo por causa das 

embalagens de agrotóxicos. Para ajudar a enfrentar esses desafios, explicou a ministra, os 

catadores de recicláveis têm papel central na Política Nacional de Resíduos Sólidos, instituída 

pela Lei 12.305, de 2010. Leia mais... 

 

http://www.ceama.mp.ba.gov.br/174-noticias/2368-governo-federal-discute-em-brasília-alternativas-de-sustentabilidade.html
http://www.ceama.mp.ba.gov.br/174-noticias/2370-fim-dos-lixões-até-2014-é-tema-da-conferência-nacional-do-meio-ambiente.html
http://www.ceama.mp.ba.gov.br/174-noticias/2369-ministra-do-meio-ambiente-destaca-papel-dos-catadores-na-política-de-resíduos-sólidos.html
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Mostra ‘Baía de Todos os Contrastes’ fica aberta ao público até o dia 4 de novembro 

24/10/2013 - O Ministério Público estadual, por meio do Núcleo de Defesa da Baía de Todos os 
Santos (NBTS), promove, pela segunda vez, a mostra ‘Baía de Todos os Contrastes’, até o dia 4 
de novembro. A exposição, que conta com o apoio da Associação Comercial da Bahia, é 
formada por 18 imagens feitas pelo fotógrafo Rui Rezende, que homenageia o Dia da Baía de 
Todos os Santos, comemorado em 1º de novembro. As fotografias revelam com sutileza a 
beleza de uma das maiores baías do país. O público poderá visitar a exposição gratuitamente 
na sede da Associação Comercial da Bahia, no Comércio, de segunda a sexta-feira, das 9h às 
17h. A mostra atende a uma das metas estratégicas de atuação do NBTS, que é a 
conscientização das pessoas sobre a necessidade de proteção da Baía de Todos os Santos e de 
seus ecossistemas, para garantir a preservação de todas as suas formas de vida. Leia mais... 

Evento discute ações para Baía de Todos-os-Santos; veja programação 

23/10/2013 - Acontece em Itaparica, Feira de Santana e em Salvador a III Semana Kirimurê que 
promove discussões voltadas para ações na Baía de Todos - os - Santos. O evento acontece 
entre a terça-feira (29) e quinta-feira (31), com atividades paralelas. 

A Semana Kirimurê pretende chamar a atenção da sociedade e dos governantes para os 
principais problemas da região e suas possíveis soluções. As inscrições são gratuitas e 
presenciais e devem ser feitas no local.  

Na terça-feira (29), o público pode participar do seminário "Patrimônio, memória e produção 
de conhecimento sobre a BTS", que é realizado a partir das 9h no auditório da Universidade 
Estadual de Feira de Santana (Uefs). A primeira mesa será debatida pelos professores e 
pesquisadores Paulo Alves (Universidade Federal da Bahia - UFBA), Neivalda F. Oliveira (Uefs) e 
Joseína Tavares (Instituto Federal da Bahia - IFBA). Durante a tarde os pesquisadores irão 
debater sobre "Fontes Visuais e o estudo sobre a BTS". Participam desta mesa os palestrantes 
Caio Adan (Uefs), Edson Ferreira, da (Uefs) e Gal Meirelles (IFBA). Leia mais... 

Rompimento de tubulação causa vazamento de óleo na Baía de Todos-os-Santos 

29/10/2013 - O rompimento da tubulação do posto de combustível, na quinta-feira (24), 
ocasionou um despejo de óleo na bacia de atracação estimado em 6 a 8 m³. A Bahia Marina 
realiza o trabalho de combate ao vazamento para que não se espalhe pela Baía de Todos-os-
Santos. 

Logo que detectou o problema foi acionou o Plano de Emergência Individual-PEI para a 
contenção do óleo, com equipe própria, de acordo com a marina. Em seguida foi contratada 
uma empresa para complementar as ações de combate à emergência e outra para avaliar 
eventuais impactos sobre a vida marinha. 

Segundo a Bahia Marine, na primeira avaliação, os técnicos constataram que o vazamento foi 
de óleo diesel marítimo, que tem um maior grau de volatilidade, evapora e degrada com os 
raios solares. Os técnicos também concluíram que não se espera nenhuma consequência 
significativa para o meio ambiente. Leia mais... 

NBTS 

http://www.ceama.mp.ba.gov.br/home-nbts/2355-mostra-‘baía-de-todos-os-contrastes’-fica-aberta-ao-público-até-o-dia-4-de-novembro.html
http://g1.globo.com/ba/bahia/cidade/feira-de-santana.html
http://g1.globo.com/ba/bahia/cidade/salvador.html
http://www.ceama.mp.ba.gov.br/home-nbts/2365-evento-discute-ações-para-baía-de-todos-os-santos-veja-programação.html
http://www.ceama.mp.ba.gov.br/home-nbts/2366-rompimento-de-tubulação-causa-vazamento-de-óleo-na-baía-de-todos-os-santos.html
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Representantes de toda a Bahia se reúnem na V Conferência Estadual de Cultura neste fim 
de semana, em Camaçari Ampliar  

09/10/2013 - Artistas, produtores, pesquisadores e protagonistas da Cultura de toda a Bahia se 
reúnem nos próximos dias 12 e 13, em Camaçari, na Cidade do Saber, para a etapa final das 
conferências de Cultura na Bahia. É a V Conferência Estadual de Cultura (V CEC), que traz como 
tema Uma política de estado para a cultura: desafios do Sistema Estadual de Cultura. ”A 
Conferência é um processo essencial da articulação entre a Secretaria de Cultura e a sociedade 
civil e comunidade cultural, um momento privilegiado de ausculta e de debate. Nela um dos 
direitos culturais básicos – participar, discutir e influenciar nas políticas culturais – é exercido. 
Trata-se de um lugar vital para a elaboração das políticas culturais que a SecultBA desenvolve”, 
afirma o secretário de Cultura do Estado da Bahia, Albino Rubim. Leia mais... 

Prorrogada a exposição “O Bairro do Comércio” no Museu Tempostal Ampliar   

14/10/2013 - Composta por postais e fotos que retratam a região do Comércio, no trecho da 
Preguiça até o antigo Mercado do Ouro, da primeira década do século XX até os anos 80, a 
exposição O Bairro do Comércio, em cartaz no Museu Tempostal, foi prorrogada até o final do 
ano. Através de cerca de 100 imagens, a mostra apresenta aspectos históricos, urbanísticos e 
arquitetônicos do bairro, que foi criado para servir de ancoradouro das naus que traziam 
insumos de outros países, a exemplo de produtos manufaturados da Europa, e retornavam 
com o que se produzia por aqui (açúcar, fumo, algodão, madeiras de lei e couro). Leia mais... 

Secult-BA amplia ações de restauro em Piatã   

18/10/2013 - A restauração de altares e imagens na igreja de Bom Jesus de Piatã, originária do 
século XVIII, no município de Piatã, Chapada Diamantina, realizada pela Secretaria de Cultura 
do Estado (Secult-BA), está sendo ampliada. Os trabalhos são realizados por especialistas de 
equipe multidisciplinar do Instituto do Patrimônio Artístico e Cultural da Bahia (IPAC), 
vinculado à Secult-BA. A ampliação dos serviços se deve à importância do acervo artístico e 
arquitetônico da Igreja Matriz e da Capela do Rosário, ambas na cidade, que já têm 
tombamentos provisórios do Estado como Patrimônios Culturais da Bahia desde 2002. Leia 
mais... 

Especialistas detectam, a tempo, risco de desabamento da Cruz do Pascoal   

24/10/2013 - Monumento religioso de 270 anos, tombado desde 1938 como Patrimônio do 
Brasil pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (IPHAN), do Ministério da 
Cultura (MinC), o oratório da Cruz do Pascoal, localizado no bairro de Santo Antônio, Centro 
Histórico de Salvador (CHS), escapou por pouco de sofrer um desabamento. 

A perda do oratório só foi evitada graças à consultoria especializada contratada pelo Instituto 
do Patrimônio Artístico e Cultural da Bahia (IPAC), da Secretaria de Cultura do Estado (Secult-
BA). Leia mais... 

 

NUDEPHAC 

http://www.ipac.ba.gov.br/wp-content/uploads/2013/10/Flyer-V-Conferência-de-Cultura-da-Bahia-450x480.jpg
http://www.ceama.mp.ba.gov.br/home-nudephac/2358-representantes-de-toda-a-bahia-se-reúnem-na-v-conferência-estadual-de-cultura-neste-fim-de-semana,-em-camaçari.html
http://www.ipac.ba.gov.br/wp-content/uploads/2013/10/o-bairro-do-comercio-porto-640x480.jpg
http://www.ceama.mp.ba.gov.br/home-nudephac/2360-prorrogada-a-exposição-“o-bairro-do-comércio”-no-museu-tempostal.html
http://www.ceama.mp.ba.gov.br/home-nudephac/2362-secult-ba-amplia-ações-de-restauro-em-piatã.html
http://www.ceama.mp.ba.gov.br/home-nudephac/2362-secult-ba-amplia-ações-de-restauro-em-piatã.html
http://www.ceama.mp.ba.gov.br/home-nudephac/2364-especialistas-detectam,-a-tempo,-risco-de-desabamento-da-cruz-do-pascoal.html
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MP propõe ação civil pública para retirar invasões em APA de Uruçuca 

01/10/2013 - Ação civil pública ajuizada hoje, 30, pelo Ministério Público da Bahia, por meio 

dos promotores de Justiça de Uruçuca, Aline Valéria Salvador e Márcio Neves, solicita que 

decisão judicial, em caráter liminar, determine a paralisação total e imediata do 

desmatamento e ocupação ilegais do Loteamento Praias de Serra Grande, localizado no 

distrito de mesmo nome, no município. Leia mais... 

Acordo garante andamento do processo de licenciamento do Porto Sul 

07/10/2013 - Um Termo de Ajustamento de Conduta (TAC) firmado entre os Ministérios 

Públicos Estadual (MPE) e Federal (MPF), Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos 

Naturais Renováveis (Ibama), Departamento de Infraestrutura e Transportes da Bahia (Derba) e 

Bahia Mineração (Bamin) deve garantir o andamento do processo de licenciamento ambiental 

do empreendimento Porto Sul, que será instalado na localidade de Aritaguá, em Ilhéus-Bahia. 

Leia mais... 

‘Operação Carga Pesada’ apreende madeira nativa ilegal em municípios do Recôncavo Sul da 
Bahia 

16/10/2013 - Mais de cem metros cúbicos de madeira nativa, obtidos de forma ilegal, foram 
apreendidos nos municípios de Santa Inês, Cravolândia e Presidente Tancredo Neves durante a 
‘Operação Carga Pesada’, deflagrada pelo Ministério Público estadual em parceria com a 
Polícia Militar e Instituto Estadual do Meio Ambiente e Recursos Hídricos (Inema). Leia mais... 

Tráfico e destinação de animais silvestres são debatidos no MP 

16/10/2013 - Problemas e dificuldades referentes ao tráfico e à destinação de animais 
silvestres foram debatidos na manhã de hoje, dia 16, no auditório do Centro de Estudos e 
Aperfeiçoamento Funcional do Ministério Público (Ceaf), oportunidade em que foi ressaltada a 
necessidade de melhorar a estratégia de inteligência para estruturar as ações de combate a 
esse tipo de tráfico. Leia mais... 

Inaugurada Base Ambiental da Costa do Cacau  

24/10/2013 - A Base Ambiental da Costa do Cacau foi inaugurada ontem, 23, no campus Soane 

Nazaré de Andrade da Universidade Estadual de Santa Cruz (Uesc), no município de Ilhéus, e 

deve iniciar suas atividades já na próxima semana. Funcionarão na unidade as Promotorias 

Regionais Especializadas em Meio Ambiente de Ilhéus e Itabuna, o laboratório de análises e 

planejamento ambiental, e os cursos da pós-graduação de Ecologia e Conservação da 

Biodiversidade da Uesc. Leia mais... 

 

NUMA 

http://www.ceama.mp.ba.gov.br/home-numa/2342-mp-propõe-ação-civil-pública-para-retirar-invasões-em-apa-de-uruçuca.html
http://www.ceama.mp.ba.gov.br/home-numa/2346-acordo-garante-andamento-do-processo-de-licenciamento-do-porto-sul.html
http://www.ceama.mp.ba.gov.br/home-numa/2352-‘operação-carga-pesada’-apreende-madeira-nativa-ilegal-em-municípios-do-recôncavo-sul-da-bahia.html
http://www.ceama.mp.ba.gov.br/home-numa/2349-tráfico-e-destinação-de-animais-silvestres-são-debatidos-no-mp.html
http://www.ceama.mp.ba.gov.br/home-numa/2354-inaugurada-base-ambiental-da-costa-do-cacau.html
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Belezas da Chapada Diamantina são divulgadas na França 

28/10/2013 - A Chapada Diamantina foi tema de uma reportagem no portal de notícias do 
jornal francês Le Monde. A matéria destaca a beleza do Parque Nacional da Chapada 
Diamantina, das 300 cachoeiras que dão um charme ao paraíso no centro da Bahia, e a vidas 
dos quilombolas, descendentes dos povos africanos, que moram em Remanso, dentre outros 
aspectos da zona turística. 

O geólogo norte-americano Roy Funch, morador de Lençóis e criador do projeto do Parque 
Nacional da Chapada Diamantina, foi o entrevistado da publicação. Ele relata que, antes da 
criação do parque, as pessoas estavam mais interessadas nas pepitas de diamantes que estão 
dentro das rochas. Depois, os moradores foram conscientizados a cuidar do ecossistema. De 
acordo com estudo da Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas (Fipe), divulgado em 2012, 
a Chapada Diamantina é responsável por 4,5% do fluxo turístico global da Bahia, o que 
corresponde a mais de 495 mil turistas passeando pelos 40 municípios que compõem a zona. 
 
Destaque 
 
O Rio Ribeirão, que possui uma coloração avermelhada devido ao material orgânico presente 
em seu leito; a Cachoeira da Fumaça, com a névoa criada pela água que cai de uma altura de 
mais de 400 metros, no Vale do Capão; e o Rio Paraguaçu são destaque na reportagem. A gruta 
Lapa Doce completa a lista de atrativos do Le Monde, devido ao show de cores derivadas da luz 
do sol, visto de dentro da caverna. Leia mais... 
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http://www.ceama.mp.ba.gov.br/home-nurp/2371-belezas-da-chapada-diamantina-são-divulgadas-na-frança.html
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Fórum Baiano de Combate aos Impactos dos Agrotóxicos promove seminário em Barreiras 

02/10/2013 - Os impactos causados por agrotóxicos nos Territórios das Bacias dos Rios Grande, 
Corrente e Velho Chico serão debatidos amanhã, dia 3, em seminário promovido pelo ‘Fórum 
Baiano de Combate aos Impactos dos Agrotóxicos’, no município de Barreiras. A coordenadora 
do Fórum, promotora de Justiça Luciana Khoury, irá integrar duas mesas-redondas do evento, 
que terá como temas ‘Ações do Fórum no Brasil e na Bahia’ e ‘A problemática dos agrotóxicos 
nos Territórios das Bacias dos Rios: Grande, Corrente e Velho Chico’. Leia mais... 

Ação de combate à poluição sonora autua três bares em Jacobina 

09/10/2013 - Uma ação de combate à poluição sonora realizada na noite do último domingo, 6, 
em oito bairros do município de Jacobina, resultou na autuação de três bares, um veículo e 
uma residência particular. Articulada pelo Ministério Público estadual, por meio do promotor 
de Justiça Pablo Almeida, a ação é mais uma etapa da operação iniciada em julho último. Leia 
mais... 

Oficina do “Município Ecolegal” debate ação do MP em prol dos sistemas municipais de meio 
ambiente 

16/10/2013 - Promotores de Justiça regionais do meio ambiente e de algumas comarcas do 
interior participaram hoje, 16, da primeira oficina do programa “Município Ecolegal”, realizada 
no auditório do Centro de Aperfeiçoamento Funcional (Ceaf), em Nazaré. A promotora de 
Justiça Luciana Khoury, coordenadora do programa, afirmou que se trata do primeiro contato 
entre os membros que atuam na área para discutir informações e estratégias de trabalho no 
sentido de fortalecer a operacionalização dos Sistemas Municipais de Meio ambiente 
(Sismuma). Leia mais... 

Rio São Francisco, de águas abundantes, completa 512 anos 

04/10/2013 - O Rio São Francisco, que completa 512 anos nesta sexta-feira (4), recebeu esse 
nome porque foi descoberto no dia de São Francisco de Assis. As águas do rio atravessam 
vários estados e mudam a vida de muitas pessoas pelo caminho. 

O rio de águas verdes, frias e abundantes, tem 2,83 mil quilômetros de extensão, passando 
pelos estados de Minas Gerais, Bahia, Pernambuco, Sergipe e Alagoas. O Rio São Francisco 
muda a paisagem ao passar pelo Nordeste. Leia mais... 

Incêndio atinge áreas da região Oeste e da Chapada Diamantina, na Bahia 

08/10/2013 - Focos de incêndio atingem diversas cidades da região oeste do estado e da 
Chapada Diamantina, na Bahia, segundo informações de brigadistas voluntários do local e da 
Secretaria de Meio Ambiente do Estado (Sema). Segundo o órgão, Barra é a cidade mais 
afetada. Leia mais... 

NUSF 

http://www.ceama.mp.ba.gov.br/home-nusf/2343-fórum-baiano-de-combate-aos-impactos-dos-agrotóxicos-promove-seminário-em-barreiras.html
http://www.ceama.mp.ba.gov.br/home-nusf/2345-ação-de-combate-à-poluição-sonora-autua-três-bares-em-jacobina.html
http://www.ceama.mp.ba.gov.br/home-nusf/2345-ação-de-combate-à-poluição-sonora-autua-três-bares-em-jacobina.html
http://www.ceama.mp.ba.gov.br/home-nusf/2350-oficina-do-“município-ecolegal”-debate-ação-do-mp-em-prol-dos-sistemas-municipais-de-meio-ambiente.html
http://www.ceama.mp.ba.gov.br/home-nusf/2367-rio-são-francisco,-de-águas-abundantes,-completa-512-anos.html
http://g1.globo.com/topico/bahia.html
http://www.ceama.mp.ba.gov.br/home-nusf/2344-incêndio-atinge-áreas-da-região-oeste-e-da-chapada-diamantina,-na-bahia.html

