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Oficina no MP discute cenários para o desenvolvimento urbano de Salvador  

29.09.14 - Entidades da sociedade civil promoveram no 
último sábado, dia 27, na sede do Ministério Público estadual 
no CAB, a segunda oficina “A Salvador que Queremos”. Com 
a participação de 50 inscritos, o evento trouxe discussões e 
informações atuais sobre um ponto de vista prospectivo, 
projetando os possíveis cenários da capital baiana caso não 
seja articulado um plano de desenvolvimento urbano, a partir 
da pergunta “O que acontece se não planejamos a cidade?”. 
Leia mais... 

Representação encaminhada ao TCU pede conclusão da reavaliação de agrotóxicos pela Anvisa 

18.09.14 - Os Ministérios Públicos Federal, do Trabalho e Estaduais encaminharam ao Tribunal de 
Contas da União (TCU) representação na qual noticia e pede providências ao órgão sobre a demora 
da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) em concluir o processo de reavaliação da 
toxicidade de agrotóxicos formulados à base de 14 princípios ativos que estão elencados pela 
Resolução nº 10/2008 editada pela Diretoria Colegiada da Agência. Leia mais... 

Associações querem que TAC firmado pelo MPBA sirva de exemplo para vaquejadas  

11.09.14 - A Associação Brasileira de Vaquejada (ABVAQ) e a Associação Brasileira de Cavalos Quarto 
de Milha (ABQM) afirmaram que a iniciativa do Ministério Público do Estado da Bahia de firmar um 
acordo para ampliar a proteção dos animais utilizados na ‘Vaquejada de Serrinha’ deve servir de 
exemplo para as competições de vaquejadas em todo o estado da Bahia e no país. Leia mais... 

Brasil sedia congresso internacional de resíduos sólidos 

09.09.14 - Representantes de 68 países estão reunidos em São Paulo para trocar experiências, 
apresentar seus trabalhos e debater a gestão sustentável dos resíduos sólidos. É a primeira vez que o 
evento, organizado pela Internacional Solid Waste Association (Iswa), ocorre no Brasil. Leia mais... 

Plano vai proteger espécies ameaçadas de extinção 

10.09.14 - Com objetivo de reduzir a perda e alteração de habitat, a pressão de caça, o tráfico e 

manter ou incrementar as populações de aves, o Instituto Chico Mendes de Conservação da 

Biodiversidade (ICMBio) lançou, no dia 08/09, o Plano de Ação Nacional para Conservação das Aves 

Ameaçadas de Extinção da Caatinga (PAN Aves da Caatinga), que será coordenado pelo Centro 

Nacional de Pesquisa e Conservação de Aves Silvestres (Cemave). Leia mais...                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

 

http://www.ceama.mp.ba.gov.br/174-noticias/2635-oficina-no-mp-discute-cenários-para-o-desenvolvimento-urbano-de-salvador.html
http://www.ceama.mp.ba.gov.br/174-noticias/2629-representação-encaminhada-ao-tcu-pede-conclusão-da-reavaliação-de-agrotóxicos-pela-anvisa.html
http://www.ceama.mp.ba.gov.br/174-noticias/2625-associações-querem-que-tac-firmado-pelo-mpba-sirva-de-exemplo-para-vaquejadas.html
http://www.ceama.mp.ba.gov.br/174-noticias/2623-brasil-sedia-congresso-internacional-de-resíduos-sólidos.html
http://www.ceama.mp.ba.gov.br/174-noticias/2622-plano-vai-proteger-espécies-ameaçadas-de-extinção.html
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Salvador é 34ª em ranking de saneamento no Brasil  

17.09.14 - Salvador ocupa a 34ª colocação entre 100 cidades do 
Ranking do Saneamento 2014. O estudo tem como objetivo avaliar a 
situação dos indicadores de água tratada, coleta, tratamento dos 
esgotos e perdas de água nos maiores municípios do Brasil. 

O levantamento, realizado pelo Instituto Trata Brasil e baseado em 
dados do Sistema Nacional de Informações sobre Saneamento (SNIS) 
de 2012, apontou que a cidade possui, atualmente, 92,49% de 
atendimento total de abastecimento de água e 82,68% de 
esgotamento. 

Os números elevaram a posição da capital baiana em duas casas em 
comparação ao ranking anterior: em 2011, quando aparecia em 36ª 
colocação, 92,49% das pessoas eram atendidas com água tratada e 
79,20% com coleta e tratamento de esgoto. Leia mais... 

 

 

Portos públicos da Bahia terão de se adequar a condições ambientais 

08.09.14 - Os três portos públicos da Bahia localizados em 
Salvador, Ilhéus e Candeias, terão de cumprir uma série de 
recomendações para se adequar às chamadas "boas" práticas 
ambientais. Um diagnóstico feito pela Universidade Federal do Rio 
de Janeiro (UFRJ) com a Universidade Federal da Bahia (Ufba) 
prevê a criação de um sistema de tratamento para evitar a 
contaminação de água, como também um controle sobre a 
população de animais nocivos e reaproveitamento de resíduos 
sólidos. Leia mais... 

 

 

 

 

 

 

NBTS 

http://www.ceama.mp.ba.gov.br/home-nbts/2628-salvador-é-34ª-em-ranking-de-saneamento-no-brasil.html
http://www.bahianoticias.com.br/noticia/159975-portos-publicos-da-bahia-terao-de-se-adequar-a-condicoes-ambientais.html
http://www.ceama.mp.ba.gov.br/home-nbts/2620-portos-públicos-da-bahia-terão-de-se-adequar-a-condições-ambientais.html
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Fechada há 18 anos, Igreja do Passo será reformada 

17.09.14 - Erguida em 1736, tombada pelo Instituto do 

Patrimônio Artístico e Cultural (Iphan) em 1938 e palco 

do filme O Pagador de Promessas em 1962, a Igreja do 

Santíssimo Sacramento, da Rua do Passo, no Pelourinho, 

será restaurada após 18 anos de inatividade. 

                                                                             

A ordem de serviço para o começo da obra - orçada em R$ 8,3 milhões - foi assinada nesta segunda-

feira, 16, pelo superintendente do Iphan na Bahia, Carlos Amorim. A restauração, que levará 18 

meses, compreende todos os bens imóveis, móveis e integrados, e do imaginário da arte sacra da 

igreja.  

Além disso, Amorim explicou que as estruturas em madeira dos altares mor e colaterais, com trincas 

e rachaduras, também serão readequadas ao projeto original de 1736. Leia mais...      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NUDEPHAC 

http://www.ceama.mp.ba.gov.br/home-nudephac/2626-fechada-há-18-anos,-igreja-do-passo-será-reformada.html
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Jornal sobre meio ambiente produzido por estudantes será lançado em Vitória da Conquista  

26.09.14 - Produzido por alunos matriculados no Fundamental I, a partir de suas vivências e após a 
realização de visitas ao aterro municipal, caminhadas ecológicas e entrevistas a ambientalistas, o 
jornal Eco Kids será lançado no próximo dia 30, às 16h, no Educandário Padre Gilberto, em Vitória da 
Conquista, situado a 509 km de Salvador. O informativo, composto por matérias ambientais, em 
linguagem acessível ao público infantil, integra os projetos institucionais do Ministério Público 
estadual: o Eco Kids e o Eco Teens. Eles objetivam incentivar a educação ambiental, bem como 
possibilitar o acompanhamento da aplicação das prestações pecuniárias pagas por infratores 
ambientais, com as quais são custeados os jornais. Leia mais...      

Regularização ambiental de imóveis rurais foi discutida em Valença 

23.09.14 - Para debater a legislação ambiental e esclarecer os 
proprietários rurais em relação às obrigações legais relativas 
à manutenção das áreas de preservação permanente, à 
reserva legal e à inscrição no cadastro ambiental rural, 
previstas no Código Florestal, foi realizado na última semana, 
em Valença, o “Fórum de Regularização Ambiental de 
Imóveis Rurais - Aspectos Jurídicos e Experiências”. Leia 
mais...     

 

Lançada em Itanhém a segunda edição do jornal ‘Eco Kids’  

04.09.14 - Foi lançada na manhã de hoje, dia 4, no município 
de Itanhém, a segunda edição do jornal ‘Eco Kids’. Durante o 
evento de lançamento, realizado na Escola Municipal Nova 
Brasília, unidade de ensino responsável pelo jornal, alunos do 
ensino fundamental fizeram um desfile com roupas de 
materiais recicláveis e declamaram poesia, caracterizados de 
animais. Os estudantes autores dos trabalhos publicados no 
jornal e a coordenadora pedagógica responsável receberam 
certificado pela participação no projeto, que foi elogiada pelo 
promotor de Justiça Fábio Corrêa. “O projeto foi coroado com 
uma linda apresentação dos alunos, que contribuiu para a 
formação da consciência ambiental de todos os presentes”, 
disse. Leia mais...        

 

 

 

 

NUMA 

http://www.ceama.mp.ba.gov.br/home-numa/2634-jornal-sobre-meio-ambiente-produzido-por-estudantes-será-lançado-em-vitória-da-conquista.html
http://www.ceama.mp.ba.gov.br/home-numa/2632-regularização-ambiental-de-imóveis-rurais-foi-discutida-em-valença.html
http://www.ceama.mp.ba.gov.br/home-numa/2632-regularização-ambiental-de-imóveis-rurais-foi-discutida-em-valença.html
http://www.ceama.mp.ba.gov.br/home-numa/2618-lançada-em-itanhém-a-segunda-edição-do-jornal-‘eco-kids’.html
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Operação em Morro do Chápeu apreende quase oito toneladas de carne irregular 
 

19.09.14 - Quase oito toneladas de carne oriunda de abate 
clandestino e/ou em desacordo com as normas sanitárias 
foram apreendidas, hoje, dia 19, durante fiscalização 
realizada no município de Morro do Chapéu, a 384 km da 
capital. Leia mais...  

 
 
Boxes do mercado municipal de Ourolândia são interditados durante operação do MP  

08.09.14 - Quinze boxes do mercado municipal de 
Ourolândia, a 416 km de Salvador, foram interditados 
hoje, dia 8, durante operação deflagrada pelo 
Ministério Público estadual para combater o 
transporte e comércio de carne clandestina. Leia 
mais...  

 
 
Operação resulta na interdição de Mercado Municipal de Mirangaba 

05.09.14 - Operação de fiscalização deflagrada hoje, dia 5, no município de Mirangaba, a 350 km da 
capital, resultou na interdição do Mercado Municipal e na apreensão de mais de 730 quilos de carne, 
suína e bovina, de origem clandestina e/ou em desacordo com as normas sanitárias. Leia mais...      

 

MP recomenda interdição do matadouro de Miguel Calmon 

01.09.14 - Sem estrutura higiênico-sanitária de funcionamento adequada, o matadouro público do 
Município de Miguel Calmon deve ser interditado. Isso é o que recomenda o Ministério Público 
estadual em documento encaminhado hoje, dia 1º, ao prefeito municipal.  Leia mais...   

 

'Vaquejada de Serrinha' deve seguir normas de respeito à integridade dos animais 
 
03.09.14 - Objetivando a minoração dos danos e a proteção aos animais, o Parque de Vaquejada 
Maria do Carmo LTDA, responsável pela realização da 'Vaquejada de Serrinha', firmou ontem (2) com 
a 3ª Promotoria de Justiça da comarca, por meio da promotora de Justiça Letícia Campos Baird, um 
Termo de Ajustamento de Conduta (TAC) em que se compromete a observar posturas que não 
ofendam a saúde dos animais participantes da vaquejada. Leia mais...  

NUSF 

http://www.ceama.mp.ba.gov.br/home-nusf/2630-operação-em-morro-do-chápeu-apreende-quase-oito-toneladas-de-carne-irregular.html
http://www.ceama.mp.ba.gov.br/home-nusf/2621-boxes-do-mercado-municipal-de-ourolândia-são-interditados-durante-operação-do-mp.html
http://www.ceama.mp.ba.gov.br/home-nusf/2621-boxes-do-mercado-municipal-de-ourolândia-são-interditados-durante-operação-do-mp.html
http://www.ceama.mp.ba.gov.br/home-nusf/2619-operação-resulta-na-interdição-de-mercado-municipal-de-mirangaba.html
http://www.ceama.mp.ba.gov.br/home-nusf/2616-mp-recomenda-interdição-do-matadouro-de-miguel-calmon.html
http://www.ceama.mp.ba.gov.br/home-nusf/2617-vaquejada-de-serrinha-deve-seguir-normas-de-respeito-à-integridade-dos-animais.html
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Direito animal é debatido em fórum realizado no município de Paulo Afonso 

11.09.14 - Especialistas da área ambiental participam hoje, dia 11, do “1º Fórum de Defesa dos 
Animais da Região de Paulo Afonso”. O objetivo do encontro é promover a articulação entre os 
diversos atores sociais e o poder público para implementação de políticas de defesa animal e 
diminuição da incidência de maus tratos contra animais na região. Leia mais...  

Nascente do Rio São Francisco secou, diz diretor de parque 

23.09.14 - A principal nascente de toda extensão do Rio São 
Francisco secou, afirmou nesta terça-feira (23) o diretor do 
Parque Nacional da Serra da Canastra, Luiz Arthur Castanheira. 
Segundo ele, o motivo foi a estiagem. "Essa nascente é a 
original, a primeira do rio e é daqui que corre para toda a 
extensão. Ela é um símbolo do rio. Leia mais...    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

http://www.ceama.mp.ba.gov.br/home-nusf/2624-direito-animal-é-debatido-em-fórum-realizado-no-município-de-paulo-afonso.html
http://www.ceama.mp.ba.gov.br/home-nusf/2633-nascente-do-rio-são-francisco-secou,-diz-diretor-de-parque.html
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Incêndio florestal atinge área de 164,68 ha na Bahia 

 

22.09.14 - Os componentes das brigadas de combate a 

incêndios florestais dos projetos de assentamentos Rosely 

Nunes e Serra do Ramalho, situados no centro da Bahia, 

registraram, nesta semana, o maior incêndio florestal ocorrido 

até o momento na região, afetando uma área total de 164,68 

ha. O sinistro aconteceu na localidade conhecida como 

Chapadinha do Rumo, no município de Itaetê. 

 

O local fica no entorno do Parque Nacional da Chapada Diamantina, muito próximo do Parna. A 

gerente estadual do Fogo, Rejane Carneiro, responsável pelas Brigadas PA Rosely Nunes e Serra do 

Ramalho, informou que o combate ao incêndio foi iniciado no dia 15, segunda-feira, mesmo dia de 

início e detecção do sinistro. Leia mais...  

 

 

 

NURP 

http://www.ceama.mp.ba.gov.br/home-nurp/2631-incêndio-florestal-atinge-área-de-164,68-ha-na-bahia.html

