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Encontro Nacional sobre atuação do MP no combate ao agrotóxico tem início na Bahia 

 

27.08.14 - Maior consumidor de agrotóxicos do mundo, o Brasil ainda 
enfrenta dificuldades para implementar políticas públicas capazes de 
regulamentar o setor. O papel do Ministério Público e a ação nacional 
que a instituição pode exercer nesse sentido foram os temas dos 
debates da abertura do encontro nacional 'A Atuação do MP Brasileiro 
no Combate ao Uso Indiscriminado de Agrotóxicos', na manhã de hoje 
(27) na sede do Ministério Público estadual, no CAB. Leia mais... 

 

 

Uso e impactos dos agrotóxicos serão discutidos amanhã em Salvador 

26.08.14 - O uso indiscriminado de agrotóxicos e seus impactos no meio ambiente e para a 
saúde de trabalhadores e consumidores serão debatidos durante um encontro nacional que 
será realizado amanhã, dia 27, e na quinta-feira, dia 28, no auditório da sede do Ministério 
Público do Estado da Bahia, em Salvador. Leia mais... 

 

Coordenadora da Câmara Temática de Saneamento participa de Seminário Nacional sobre 
Resíduos Sólidos 

07.08.14 - A gestão de resíduos sólidos nos municípios brasileiros está sendo discutida por 
especialistas e profissionais da área em evento nacional, do qual participam a promotora de 
Justiça Karinny Peixoto Guedes e a engenheira sanitarista e ambiental do Ministério Público do 
Estado da Bahia, Cristiane Tosta. Leia mais... 

 
Começa uso obrigatório da certificação digital para acesso ao Sistema DOF 

04.08.14 - Inicia-se hoje (4) a obrigatoriedade de uso da 
certificação digital para acesso ao Sistema Documento de 
Origem Florestal (DOF) a todos os usuários, tanto pessoa física 
como pessoa jurídica (Instrução Normativa Ibama nº 10, de 
25.06.2014). Leia mais... 

http://www.ceama.mp.ba.gov.br/174-noticias/2611-encontro-nacional-sobre-atuação-do-mp-no-combate-ao-agrotóxico-tem-início-na-bahia.html
http://www.ceama.mp.ba.gov.br/174-noticias/2608-uso-e-impactos-dos-agrotóxicos-serão-discutidos-amanhã-em-salvador.html
http://www.ceama.mp.ba.gov.br/174-noticias/2598-coordenadora-da-câmara-temática-de-saneamento-participa-de-seminário-nacional-sobre-resíduos-sólidos.html
http://www.ceama.mp.ba.gov.br/174-noticias/2591-começa-uso-obrigatório-da-certificação-digital-para-acesso-ao-sistema-dof.html
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Ibama realiza operação para fiscalizar postos de combustíveis irregulares no CTF 

01.08.14 - O Ibama realizou uma grande operação de fiscalização 
ambiental para coibir empreendimentos com atividades 
potencialmente poluidoras sem registro no Cadastro Técnico 
Federal (CTF). Leia mais...       

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

 

 

 

PGJ e coordenador do Nudephac visitam Centro Histórico de Salvador com servidores do MP  

19.08.14 - Uma programação diferente, que retirou 
membros e servidores do Ministério Público estadual das 
suas salas e gabinetes de trabalho, marcou a manhã desta 
terça-feira (19). Uma manhã de muito conhecimento, de 
descobertas, encantamento, surpresa... De tudo um pouco 
podia se perceber no olhar de todos os participantes da 
atividade de “Visitação ao Centro Histórico de Salvador”. 
Leia mais... 

 

Música e capoeira marcam encerramento da Semana do Patrimônio Cultutal do MP 

22.08.14 - Dança, arte, defesa pessoal e, sobretudo, “a 
cultura de um povo”. Assim o Mestre Curió definiu a 
capoeira na palestra 'A Capoeira de Angola enquanto 
Patrimônio Imaterial do Brasil', que encerrou a Semana do 
Patrimônio Cultural do Ministério Público, na tarde de 
hoje, 22, na sede do MP no CAB. Leia mais... 

 
 

Semana do Patrimônio Cultural do MP tem início com lançamento de selo institucional 

18.08.14 - O Ministério Público estadual iniciou hoje, dia 18, 
a ‘Semana do Patrimônio Cultural’, com o lançamento do 
selo institucional comemorativo ao Dia Nacional do 
Patrimônio Histórico, Artístico e Cultural, celebrado no dia 
17 de agosto. Leia mais... 

 

 

NUDEPHAC 

http://www.ceama.mp.ba.gov.br/174-noticias/2590-ibama-realiza-operação-para-fiscalizar-postos-de-combustíveis-irregulares-no-ctf.html
http://www.ceama.mp.ba.gov.br/home-nudephac/2603-pgj-e-coordenador-do-nudephac-visitam-centro-histórico-de-salvador-com-servidores-do-mp.html
http://www.ceama.mp.ba.gov.br/home-nudephac/2605-música-e-capoeira-marcam-encerramento-da-semana-do-patrimônio-cultutal-do-mp.html
http://www.ceama.mp.ba.gov.br/home-nudephac/2600-semana-do-patrimônio-cultural-do-mp-tem-início-com-lançamento-de-selo-institucional.html
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Visitas ao Centro Histórico vão marcar Semana do Patrimônio Cultural do MP 

13.08.14 - Com a finalidade de promover uma educação patrimonial e despertar membros e 
servidores para a importância do patrimônio histórico e cultural de Salvador, o Núcleo de 
Defesa do Patrimônio Histórico, Artístico e Cultural (Nudephac) e o Centro de Estudos e 
Aperfeiçoamento Funcional (Ceaf) realizarão, no período de 18 a 22 de agosto, a 'Semana do 
Patrimônio Cultural'. Leia mais... 

 

Patrimônio histórico de Gentio do Ouro deve ser preservado, requer MP 

11.08.14 - Os prédios da antiga escola Escola Alfredo Magalhães Sampaio, do antigo mercado, 
ou qualquer outra edificação histórica da Vila Gameleira do Assuruá, no Município de Gentio 
do Ouro, não poderão ser demolidos ou alterados, sem autorização do Instituto do Patrimônio 
Artístico e Cultural da Bahia (Ipac), caso a Justiça acate aos pedidos, feitos em caráter liminar, 
pelo Ministério Público estadual, por meio do promotor de Justiça Pablo Almeida. Leia mais... 

 

 

 
Adequação ambiental de assentamento de reforma agrária é discutida em Mucuri 
 
14.08.14 - A adequação ambiental de assentamento de reforma agrária foi discutida em 
reunião promovida Ministério Público estadual no município de Mucuri, no 
último mês de julho. Leia mais... 

 

MP e empresas de celulose lançam gibi sobre o Novo Código Florestal 

08.08.14 - Desenvolvido e publicado como resultado de um 
Termo de Ajustamento de Conduta (TAC) firmado, em 2011, 
entre o Ministério Público estadual, por meio do promotor 
de Justiça Regional Ambiental de Teixeira de Freitas, Fábio 
Fernandes Corrêa, e empresas de celulose atuantes na 
região do extremo sul da Bahia, foi lançado hoje (8), na 
cidade de Itu, em São Paulo, um gibi sobre o Novo Código 
Florestal. Leia mais... 

 

Coelba é acionada por descumprir condicionantes ambientais em instalação de linha de 
transmissão de energia 

05.08.14 - O descumprimento de condicionantes ambientais durante a instalação de uma linha 
de transmissão de energia elétrica no distrito de Canavieiras, localizado no município de Cairu, 
levou a Companhia de Eletricidade do Estado da Bahia (Coelba) a ser acionada pelo Ministério 
Público estadual, por meio da Promotoria Regional Ambiental da Costa do Dendê. Leia mais... 

NUMA 

http://www.ceama.mp.ba.gov.br/home-nudephac/2597-visitas-ao-centro-histórico-vão-marcar-semana-do-patrimônio-cultural-do-mp.html
http://www.ceama.mp.ba.gov.br/home-nudephac/2593-patrimônio-histórico-de-gentio-do-ouro-deve-ser-preservado,-requer-mp.html
http://www.ceama.mp.ba.gov.br/home-numa/2596-adequação-ambiental-de-assentamento-de-reforma-agrária-é-discutida-em-mucuri.html
http://www.ceama.mp.ba.gov.br/home-numa/2592-mp-e-empresas-de-celulose-lançam-gibi-sobre-o-novo-código-florestal.html
http://www.ceama.mp.ba.gov.br/home-numa/2585-coelba-é-acionada-por-descumprir-condicionantes-ambientais-em-instalação-de-linha-de-transmissão-de-energia.html
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SOS Mata Atlântica apresenta a parlamentares metas para defesa do meio ambiente 

07.08.14 - A ONG SOS Mata Atlântica apresentou nesta quarta-feira (6) aos deputados da 
Frente Parlamentar Ambientalista um documento contendo 14 metas a serem cumpridas no 
Congresso Nacional para preservar o planeta. Leia mais... 

 

Cientistas consideram extintas 3 espécies de aves nativas do Brasil 

26.08.14 - Três espécies de aves nativas do Brasil foram consideradas extintas depois de vários 

anos sem registros em nenhum lugar do país, informaram nesta segunda-feira fontes 

científicas. Leia mais... 

 

Com 0,01% do PIB, Brasil preservaria Mata Atlântica 

29.08.14 - O Brasil conseguiria preservar a Mata Atlântica investindo apenas 0,01% do seu PIB 

(Produto Interno Bruto), garante um estudo feito por cientistas e relatado à revista Science 

nesta quinta-feira (28). Leia mais... 

 

 

 

 

MP recomenda a Campo Formoso garantia de participação popular em Conselho do Meio 
Ambiente 

27.08.14 - O Ministério Público estadual, por meio do promotor de Justiça Pablo Almeida, 
recomendou hoje, dia 27, que o Município de Campo Formoso divulgue com antecedência de 
10 dias a data, horário e local das próximas reuniões mensais do Conselho Municipal do Meio 
Ambiente no mural da Prefeitura, da Secretaria de Meio Ambiente e Agricultura, no site oficial 
da Prefeitura e no Diário Oficial, caso este exista. Leia mais... 

 

Audiência pública discute controle de poluição sonora em Uibaí 

26.08.14 - O uso inadequado de equipamentos sonoros, violando as normas ambientais, 
deverá ser controlado no município de Uibaí, sob pena de multa, apreensão e reponsabilização 
civil, administrativa e criminal dos infratores. Leia mais... 

 

NUSF 

http://www.ceama.mp.ba.gov.br/home-numa/2589-sos-mata-atlântica-apresenta-a-parlamentares-metas-para-defesa-do-meio-ambiente.html
http://www.ceama.mp.ba.gov.br/home-numa/2607-cientistas-consideram-extintas-3-espécies-de-aves-nativas-do-brasil.html
http://www.ceama.mp.ba.gov.br/home-numa/2614-com-0,01-do-pib,-brasil-preservaria-mata-atlântica.html
http://www.ceama.mp.ba.gov.br/home-nusf/2612-mp-recomenda-a-campo-formoso-garantia-de-participação-popular-em-conselho-do-meio-ambiente.html
http://www.ceama.mp.ba.gov.br/home-nusf/2609-audiência-pública-discute-controle-de-poluição-sonora-em-uibaí.html
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Fiscalização em Jacobina apreende mais de uma tonelada de carne em condições irregulares 

14.08.14 - Fiscalização realizada pelo Ministério Público 
estadual e Vigilância Sanitária no município de Jacobina 
resultou na apreensão de 1,17 tonelada de carne estragada, 
clandestina ou com prazo de validade vencido, e na retirada do 
mercado de 54 tipos de produtos em condições impróprias 
para o consumo. Leia mais... 

 
 

Má qualidade da água leva MP a propor ação contra o Município de Rodelas 

06.08.14 - Por distribuir água de qualidade “questionável”, que não atende aos padrões de 
potabilidade exigidos pelo Ministério da Saúde, o que vem causando sérios riscos à saúde 
pública e ao meio ambiente, o Município de Rodelas, situado a 540 km de Salvador, foi 
acionado pelo Ministério público estadual. Leia mais... 

 

Justiça determina que Município de Paulo Afonso recolha animais abandonados 

05.08.14 - O Município de Paulo Afonso deverá recolher os animais abandonados nas 
imediações das sedes da Companhia Hidrelétrica de São Francisco (Chesf) e do Ministério 
Público estadual, levando-os para abrigo provisório onde possam ser tratados, castrados, 
alimentados e acompanhados por profissionais devidamente habilitados, em caráter 
provisório, até que sejam adotados. Leia mais... 

 

 

 
Serrarias clandestinas são destruídas pela FPI da Bacia do Paraguaçu 

25.08.14 - Quatro serrarias que funcionavam de forma clandestina na região do Alto 
Paraguaçu foram destruídas pelas equipes da Fiscalização Preventiva Integrada (FPI), que está 
sendo desenvolvida pelo Ministério Público estadual e órgãos parceiros, federais e estaduais, 
em municípios da região. Desde a segunda-feira, dia 22, a FPI já apreendeu 20 m³ de lenha, 9 
m³ de carvão, 7 m³ de madeira, mais de 18 m³  

de toras de madeira nativa e 184 animais silvestres, que 
serão encaminhados para o Centro de Triagem de Animais 
Silvestres (Cetas) de Vitória da Conquista. Leia mais... 

 

 

 

NURP 

http://www.ceama.mp.ba.gov.br/home-nusf/2599-fiscalização-em-jacobina-apreende-mais-de-uma-tonelada-de-carne-em-condições-irregulares.html
http://www.ceama.mp.ba.gov.br/home-nusf/2588-má-qualidade-da-água-leva-mp-a-propor-ação-contra-o-município-de-rodelas.html
http://www.ceama.mp.ba.gov.br/home-nusf/2584-justiça-determina-que-município-de-paulo-afonso-recolha-animais-abandonados.html
http://www.ceama.mp.ba.gov.br/home-nurp/2606-serrarias-clandestinas-são-destruídas-pela-fpi-da-bacia-do-paraguaçu.html
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FPI apreende mais de 3 mil quilos de carvão ilegal na Bacia do Paraguaçu 

22.08.14 - Mais de 3 mil quilos de carvão ilegal foram apreendidos 
esta semana pela 1ª Fiscalização Preventiva Integrada (FPI) 
desenvolvida pelo Ministério Público do Estado da Bahia e órgãos 
parceiros, federais e estaduais, em municípios da região do Alto 
Paraguaçu. Leia mais... 

 

Gestão de resíduos sólidos em São Félix será acompanhada pelo MP 

19.08.14 - Tendo em vista que expirou no último dia 02 o prazo 
previsto pela Lei nº 12.305/2010 para a instituição de um plano 
de gestão integrada de resíduos sólidos, o que não foi 
cumprido por 70% dos municípios brasileiros, o município de 
São Félix, situado a 110 km de Salvador, vai ter uma 
oportunidade de adotar tal providência a partir do Termo de 
Ajustamento de Conduta (TAC) que assinará na próxima 
quinta-feira, dia 21, junto ao Ministério Público estadual, 
ganhando, assim, a oportunidade de se adequar. Leia mais... 

 

Resultados da FPI do Paraguaçu são apresentados em audiência pública que lotou mercado 
central de Lençóis 

18.07.14 - Propriedades rurais de exploração agrícola, áreas 
de preservação permanente e de reserva legal, sistemas de 
irrigação e abastecimento de água, esgotamentos sanitários 
e sistemas de meio ambiente de 12 municípios baianos 
foram fiscalizados nas últimas duas semanas pelas equipes 
da Fiscalização Preventiva Integrada (FPI) desenvolvida, 
pela primeira vez, na Bacia Hidrográfica do Rio Paraguaçu. 
Leia mais... 

http://www.ceama.mp.ba.gov.br/home-nurp/2604-fpi-apreende-mais-de-3-mil-quilos-de-carvão-ilegal-na-bacia-do-paraguaçu.html
http://www.ceama.mp.ba.gov.br/home-nurp/2602-gestão-de-resíduos-sólidos-em-são-félix-será-acompanhada-pelo-mp.html
http://www.ceama.mp.ba.gov.br/home-nurp/2615-resultados-da-fpi-do-paraguaçu-são-apresentados-em-audiência-pública-que-lotou-mercado-central-de-lençóis.html

