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Oficina sobre Resíduos Sólidos traz informações estratégicas para atuação dos promotores  

Prazo de quase um ano terão os municípios para, de fato, viabilizar uma disposição final 
ambientalmente adequada aos resíduos sólidos, conforme prevê a Lei 12.305/10, que institui a 
Política Nacional de Resíduos Sólidos (PNRS). Até lá, agosto de 2014, as ações dos promotores 
de Justiça ambiental do Ministério Público do Estado da Bahia estão voltadas para um gradual 
processo em direção a este objetivo, com foco em medidas imediatas que, paralelas à 
elaboração dos planos municipais, vislumbrem a adoção de coleta seletiva, a inclusão social 
dos catadores de lixo e a educação ambiental. Foi esse, em síntese, o norte dado pela 
promotora de Justiça Karinny Guedes, ao encerrar a oficina sobre o “Programa Resíduos 
Sólidos: do Lixão à Gestão Sustentável”, realizado durante todo o dia de hoje, 20, na sede do 
MP do CAB. 

Coordenadora da Câmara Temática de Saneamento do MP, Karinny Guedes apresentou aos 
promotores presentes os objetivos do programa estratégico, que estão em consonância com 
os nove eixos de gestão integrada dos resíduos sólidos previstos na PNRS. Na ocasião, ela 
informou que 49 promotores de Justiça já aderiram ao programa e chamou atenção para a 
importância de a ação ministerial garantir o controle social das medidas, por meio da 
realização de audiências públicas. “A questão dos resíduos sólidos não comporta uma solução 
simples. Nós precisaremos nos adequar às novas realidades”, também destacou ao abordar 
aspectos ligados a uma tendência de regionalização do tratamento do lixo, por meio de 
consórcios públicos. Leia mais... 

Curso capacita promotores e servidores para atuação de inteligência na área ambiental 

Promotores de Justiça do Meio Ambiente e servidores ligados à atuação ambiental, num total 
de 40 pessoas, participaram de minicurso de capacitação que abordou conceitos, informações, 
métodos, ferramentas, práticas e resultados ligados à área, dentro do campo de inteligência 
do Ministério Público do Estado da Bahia. Intitulado “Introdução à Atividade de Inteligência e 
Usabilidades das Ferramentas do I2 na Inteligência”, o curso foi realizado durante as manhãs 
de hoje, 10, e ontem, 9, na sede do MP no CAB, com organização e direção dos promotores de 
Justiça Antônio Villas Boas Neto, coordenador do Núcleo de Inteligência Criminal (NIC), e 
Marcelo Guedes, coordenador do Centro de Apoio Operacional do Meio Ambiente e 
Urbanismo (Ceama). O I2 é um conjunto de softwares de inteligência artificial. 

No primeiro dia, foram abordadas as diferenças entre inteligência e investigação – pontuando 
conceito, técnicas e métodos de inteligência – e questões de segurança e sigilo da informação. 
Os participantes também receberam instruções e informações sobre a metodologia de 
inteligência do MP para os casos ambientais, incluindo aspectos da articulação entre órgãos e 
profissionais, e de coleção, seleção, acesso e uso de fontes de dados para processamento. Já 
na manhã de hoje, foram apresentadas práticas, produtos e ferramentas tecnológicas de 
análise do NIC, incluindo o Laboratório de Lavagem de Dinheiro, com informações sobre a 
avaliação e organização do conhecimento gerado, além de questões pertinentes à 
documentação. As apresentações dos temas foram realizadas pelos servidores Luciano Correia, 
chefe executivo do NIC; Tiago de Magalhães, assistente técnico do núcleo; e Esbela Neves, 
coordenadora administrativa do Comitê Gestor de Segurança (CGS). Leia mais... 

http://www.ceama.mp.ba.gov.br/174-noticias/2332-oficina-sobre-res�duos-s�lidos-traz-informa��es-estrat�gicas-para-atua��o-dos-promotores.html
http://www.ceama.mp.ba.gov.br/174-noticias/2320-curso-capacita-promotores-e-servidores-para-atua��o-de-intelig�ncia-na-�rea-ambiental.html
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MPF/BA: Justiça interrompe construção irregular em área de preservação permanente na 

Ilha de Coroa Branca 

Obras estavam sendo realizadas em área de manguezal e restinga, causando danos ao meio 
ambiente e prejuízo às comunidades de pescadores e marisqueiros da região.  

A pedido do Ministério Público Federal na Bahia (MPF/BA), a Justiça Federal determinou que 
Walter Nunes Seijo Filho interrompa as atividades e deixe de realizar novas intervenções em 
Área de Preservação Permanente (APP) na Ilha de Coroa Branca, no município de Santo Amaro 
(BA), a 70km de Salvador. A decisão determinou, ainda, que o réu se abstenha de realizar 
qualquer intervenção na Ilha de Guarapira, também localizada no Município de Santo Amaro. 
 
Responsável pelas ilhas sob regime de ocupação, o réu estava realizando construções na Ilha 
de Coroa Branca em área de manguezal e de restinga associada, sem o devido licenciamento 
ambiental e sem autorização da Secretaria do Patrimônio da União (SPU). Caso descumpra a 
decisão, Walter Nunes Seijo Filho fica sujeito ao pagamento de multa diária de mil reais. 
 
A ação proposta pelo MPF/BA se baseia no inquérito civil nº 1.14.000.001847/2011-21, que 
apurou a degradação ambiental na Ilha de Coroa Branca e em outras ilhas na localidade, por 
conta da construção em alvenaria de pedras em seu entorno, sem autorização dos órgãos 
públicos competentes. 

De acordo com a investigação do MPF/BA, a construção de muro de contenção ao redor das 
ilhas em faixa de praia e em área de manguezal, com a supressão de vegetação, consiste em 
medida causadora de graves danos ao meio ambiente físico e biótico, implicando, ainda, 
prejuízo às comunidades de pescadores e marisqueiras da região. 

Na ação, o MPF/BA requer que o réu seja condenado a demolir o muro de contenção 
construído e a reparar os danos materiais passíveis de restauração ecológica causados na área 
(incluindo a apresentação de um Projeto de Recuperação de Área Degradada – PRAD), bem 
como realizar a compensação ambiental dos danos remanescentes irrestauráveis; ou, sendo 
impossíveis essas restaurações e compensações, a condenação ao pagamento de indenização 
equivalente. Leia mais... 

 

 

 

 

 

 

 

NBTS 

http://www.ceama.mp.ba.gov.br/home-nbts/2314-minist�rios-p�blicos-se-unem-para-discutir-contamina��o-em-santo-amaro.html
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Recomendação do MP é atendida e 63 terreiros de candomblé serão reformados 

A sexta-feira,13 pode ser cercada de reservas por muitas pessoas, mas não para responsáveis 
por 63 terreiros de Candomblé de Salvador que estão comemorando a notícia sobre a 
retomada das obras de recuperação dos terreiros. Informações repassadas pela Secretaria de 
Desenvolvimento Urbano ao Ministério Público estadual indicam que foi concluída a etapa 
administrativa, com as devidas assinaturas de contratos, que oportunizará o atendimento das 
recomendações feitas pela promotora de Justiça Márcia Virgens no sentido de que as obras 
fossem retomadas. Coordenadora do Núcleo de Proteção dos Direitos Humanos e Articulação 
com os Movimentos Sociais (Nudh), Márcia Virgens vinha promovendo reuniões para sanar 
pendências que estavam travando a execução de convênio relativo à implementação de obras 
de reforma, ampliação e reparos gerais em territórios culturais de matrizes africanas.  
Leia mais... 

Ministério Público debate Patrimônio no Conselho de Cultura nesta sexta (13)  

O Ministério Público do Estado da Bahia (MP-BA) estará presente na Conferência Setorial de 
Patrimônio que acontece nesta sexta-feira, dia 13 (setembro, 2013), às 14h, no Conselho 
Estadual de Cultura (CEC), no Palácio da Aclamação (Av. Sete de Setembro, 1330, no Anexo do 
Palácio da Aclamação – Forte de São Pedro, Campo Grande – Tel. 3117-6190), em Salvador. 
Representam o MP baiano, a coordenadora do Núcleo de Defesa da Bacia do São Francisco 
(NUSF), a promotora Luciana Khoury, e o coordenador do Núcleo de Defesa do Patrimônio 
Histórico, Artístico, Cultural e Turístico (Nudephac), o promotor Edvaldo Gomes Vivas. 

No sábado (14), das 8h às 13h, no mesmo local, a temática da conferência setorial será 
‘Arquitetura e Urbanismo’. A iniciativa é da Secretaria de Cultura do Estado (Secult-Ba), via 
Instituto do Patrimônio Artístico e Cultural da Bahia (IPAC), que realiza as conferências para 
reunir subsídios que devem instruir as ações governamentais e a construção do Plano Estadual 
de Cultura. As setoriais (13 e 14) são mais uma etapa para compor a 5ª Conferência Estadual 
de Cultura, que acontecerá em outubro, em local ainda a ser divulgado. Leia mais... 

Centro de pesquisas reúne informações sobre cavernas brasileiras 

O Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio) lançou na terça-feira (4) 
o Cadastro Nacional de Informações Espeleológicas com objetivo de reunir informações do 
patrimônio espeleológico brasileiro. O lançamento foi feito durante a reunião do Conselho 
Nacional do Meio Ambiente, em Brasília. A ação partiu do Centro Nacional de Pesquisa e 
Conservação de Cavernas. 

De acordo com o coordenador do centro de pesquisas, Jocy Brandão, o cadastro tem a 

finalidade de “agregar todas as informações do patrimônio espeleológico do Brasil, que está 

disperso, quer seja na academia, quer seja nos grupos de espeleologia, ou na sociedade 

brasileira de espeleologia e nos processos de licenciamento”, disse Jocy Brandão. Leia mais... 

 

NUDEPHAC 

http://www.ceama.mp.ba.gov.br/home-nudephac/2322-recomenda��o-do-mp-�-atendida-e-63-terreiros-de-candombl�-ser�o-reformados.html
http://www.ceama.mp.ba.gov.br/home-nudephac/2321-minist�rio-p�blico-debate-patrim�nio-no-conselho-de-cultura-nesta-sexta-13.html
http://www.ceama.mp.ba.gov.br/home-nudephac/2316-centro-de-pesquisas-re�ne-informa��es-sobre-cavernas-brasileiras.html
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Madeira apreendida na Operação Olho Vivo II vira mobília escolar para creches carentes de 

Valença  

Crianças de três creches do município de Valença passaram a contar a partir de hoje, 26, com 

30 mesas e 120 cadeiras novas. A mobília foi confeccionada a partir da madeira apreendida na 

‘Operação Olho Vivo II’, articulada pelo Ministério Público estadual no último dia 19 de março. 

As unidades da rede municipal pública de ensino estão localizadas nos bairros do Jambeiro, da 

Urbis e da Bolívia, de comunidades carentes. 

O equipamento corresponde ao primeiro de dois lotes a serem destinados à rede municipal de 

ensino de Valença, conforme proposta feita pelo promotor de Justiça Regional Ambiental 

Tiago Quadros, e autorizada pela Justiça. A confecção é realizada por adolescentes carentes 

capacitados pelo ‘Centro de Formação Profissional Construir Melhor’, uma Organização da 

Sociedade Civil de Interesse Público (Oscip), a quem foram doados os 53 m³ ilegais de madeira 

nativa da Mata Atlântica apreendidos durante a operação. Segundo o compromisso assumido 

pelo Centro, os outros 30 conjuntos de quatro cadeiras cada devem ser entregues até o 

próximo dia 5 de dezembro. Leia mais... 

Estudo revela declínio de sete espécies de peixe no sul da Bahia  

Um estudo feito no sul da Bahia por pesquisadores da Universidade Federal de Santa Catarina 
(UFSC) revelou que sete espécies de peixe anteriormente comuns na região e usados na 
culinária local estão desaparecendo. 

O levantamento, coordenado pelos biólogos Sergio Floeter, Natalia Hanazaki e Mariana 
Bender, foi realizado com base em entrevistas com pescadores que trabalham na região 
vizinha ao Parque Municipal Marinho do Recife de Fora, em Porto Seguro. Leia mais...  

Consultores ambientais são capacitados em Teixeira de Freitas  

Consultores ambientais estão sendo capacitados sobre o novo Código Florestal e a elaboração 
do Projeto de Recomposição de Área Degradada e Alterada (Prada) visando à correta inscrição 
de imóveis rurais no Cadastro Estadual Florestal Rural (Cefir), no município de Teixeira de 
Freitas, situado a 884 km de Salvador. A capacitação iniciada ontem, dia 18, será encerrada 
amanhã, dia 20, e foi acordada entre as instituições envolvidas no cumprimento do Termo de 
Ajustamento de Conduta (TAC) firmado, em dezembro de 2011, entre o Ministério Público 
estadual e empresas de celulose da região que exploram a produção de eucalipto. Segundo o 
promotor de Justiça Fábio Corrêa, uma das consequências do TAC é que as empresas atuantes 
na região da Costa das Baleias vão auxiliar os compromissários desse termo na regularização 
ambiental de propriedades que têm plantio de eucalipto fomentado por elas e implantar e 
fomentar o programa Arboretum de Conservação e Restauração da Diversidade Florestal. Leia 
mais... 

NUMA 

http://www.ceama.mp.ba.gov.br/home-numa/2341-madeira-apreendida-na-opera��o-olho-vivo-ii-vira-mob�lia-escolar-para-creches-carentes-de-valen�a.html
http://www.ceama.mp.ba.gov.br/home-numa/2335-estudo-revela-decl�nio-de-sete-esp�cies-de-peixe-no-sul-da-bahia.html
http://www.ceama.mp.ba.gov.br/home-numa/2330-consultores-ambientais-s�o-capacitados-em-teixeira-de-freitas.html
http://www.ceama.mp.ba.gov.br/home-numa/2330-consultores-ambientais-s�o-capacitados-em-teixeira-de-freitas.html
http://www.ceama.mp.ba.gov.br/home-numa/2330-consultores-ambientais-s�o-capacitados-em-teixeira-de-freitas.html
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Incêndio atinge serra na região da Chapada Diamantina, na Bahia 

Um incêndio atinge a Serra do Barbado, entre os municípios de Abaíra e Piatã, na região da 
Chapada Diamantina. Segundo informações do Corpo de Bombeiros de Lençóis, que atende a 
região, o incêndio começou no sábado (21). 

Segundo o capitão do Corpo de Bombeiros, Jean Vianes, o incêndio é de média a grande 
proporção. Não há informações sobre a causa do fogo. O incêndio atinge uma Área de 
Proteção Ambiental (APA), que fica nas proximidades do povoado de Catolés. O fogo não 
atingiu o povoado. 

Brigadistas da região tentam controlar o incêndio. Homero Vieira dos Santos, combatente de 
incêndios florestais de Andaraí, disse ao G1, que o local é de difícil acesso. "É um lugar de 
serra. Levamos entre 3h e 4h de caminhada para chegar lá, para conter o fogo", disse. Leia 
mais... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NURP 

http://g1.globo.com/ba/bahia/cidade/abaira.html
http://g1.globo.com/ba/bahia/cidade/piata.html
http://www.ceama.mp.ba.gov.br/home-nurp/2336-inc�ndio-atinge-serra-na-regi�o-da-chapada-diamantina,-na-bahia.html
http://www.ceama.mp.ba.gov.br/home-nurp/2336-inc�ndio-atinge-serra-na-regi�o-da-chapada-diamantina,-na-bahia.html
http://www.ceama.mp.ba.gov.br/home-nurp/2336-inc�ndio-atinge-serra-na-regi�o-da-chapada-diamantina,-na-bahia.html
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Impacto dos agrotóxicos será debatido durante reunião plenária do FBCA 

Na condição de coordenadora em exercício do Fórum Baiano de Combate aos Impactos dos 
Agrotóxicos (FBCA), a promotora de Justiça Luciana Khoury vai realizar amanhã, dia 03, a 
quarta reunião plenária ordinária da entidade das 14h às 17h, no auditório do Pavilhão de 
Aulas Glauber Rocha, antigo PAF 3, situado na Av. Ademar de Barros, s/n, bairro de Ondina. 
Após a abertura, será proferida uma palestra pela pesquisadora Juliana Hipólito de Souza, do 
Laboratório de Biologia e Ecologia de Abelhas (Labea), do Departamento de Zoologia do 
Instituto de Biologia da UFBA, seguindo-se debate. 

Segundo Luciana Khoury, que coordena o Núcleo de Defesa da Bacia do São Francisco no 
Ministério Público estadual, a plenária objetiva aproximar o Fórum e a discussão sobre os 
impactos dos agrotóxicos na academia. O público alvo é composto por instituições e entidades 
participantes do FBCA; dirigentes e técnicos de instituições federais, estaduais e municipais; 
empresas, trabalhadores e produtores envolvidos com a temática; representantes de ONGgs e 
outros convidados. Leia mais... 

NUSF 

http://www.ceama.mp.ba.gov.br/home-nusf/2310-impacto-dos-agrot�xicos-ser�-debatido-durante-reuni�o-plen�ria-do-fbca.html

