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EDITORIAL
Prezados Colegas,
O Centro de Apoio Operacional do Meio Ambiente e Urbanismo – CEAMA tem a satisfação de
apresentar a 12ª Edição do Boletim Informativo Ambiental do ano de 2017.
A publicação compila matérias disponibilizadas pelo Ministério Público e órgãos parceiros, bem
como coleta jurisprudências, peças processuais, publicações, eventos e demais informações da
seara ambiental.
Conclamamos que, com o fito de incrementar as edições futuras e preservar a finalidade do
informativo, membros e servidores continuem contribuindo com o envio de informações,
matérias e trabalhos realizados.
Os interessados poderão enviar à Unidade de Informações Ambientais do CEAMA
(infoambientais@mpba.mp.br) todo o material que dispuserem de relevância ambiental,
contribuindo dessa forma para a formação do nosso acervo virtual e aprimoramento deste
periódico.
Boa leitura!
Com meus cumprimentos,

Cristina Seixas Graça
Promotora de Justiça
Coordenadora do CEAMA
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NOTÍCIAS DO MPBA
Correntina: Proposta de projeto de lei será elaborada para proteger
cerrado de expansão da monocultura
04/12/2017
Uma proposta de Projeto de Lei (PL)
municipal será elaborada com o
objetivo de garantir maior proteção do
cerrado, com restrições à monocultura,
em Correntina. Este foi um dos
encaminhamentos aprovados durante
audiência pública promovida no
município pelo Ministério Público
estadual, na última sexta-feira, 1º, para
discutir a redução da vazão dos rios da
Bacia Hidrográfica do Corrente.
Ocorrido no Ginásio de Esportes da
cidade, o evento reuniu mais de 2,5 mil
pessoas e sua transmissão ao vivo pela
internet contou com mais de 70 mil acessos. A região passa por uma crise hídrica e tem sido
palco de conflitos socioambientais. As informações são da promotora de Justiça Luciana
Khoury, coordenadora do Núcleo de Defesa do Rio São Francisco (Nusf).
Além do PL, deverão ser adotadas
medidas para identificação e proteção
do território das comunidades
tradicionais, cuja efetivação será
acompanhada por um grupo de
trabalho ainda a ser constituído.
Também ficou acordada a realização de
uma nova audiência pública com a
presença do Governo do Estado, para
que seja apresentado seu diagnóstico
preliminar sobre a situação da
captação das águas na localidade. Em
reunião ocorrida no último dia 22, ante
a proposta de um Termo de
Ajustamento de Conduta (TAC)
apresentada pelo MP, com o objetivo de buscar uma solução para o problema, foi solicitado um
prazo de 90 dias pelo Estado para elaborar o diagnóstico. A redução de vazões dos rios da
região – Rio Arrojado, Rio Correntina ou das Éguas, Rio Guará e outros, todos eles afluentes do
Rio Corrente, que por sua vez deságua no Rio São Francisco – vem sendo denunciada pela
população desde 2015 ao Ministério Público, que, por meio da Promotoria Regional Ambiental
de Bom Jesus da Lapa, instaurou um inquérito civil para apurar as causas da redução e a
regularidade da concessão de outorgas pelo Instituto Estadual do Meio Ambiente e Recursos
Hídricos (Inema).
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Segundo Luciana Khoury, a crise
hídrica ocorre em razão de fatores
climáticos, como a escassez de
chuvas, os impactos socioambientais
dos grandes empreendimentos
(especialmente os de agronegócio) e
a insuficiência na implementação dos
Instrumentos de Gestão das Águas.
Na
audiência,
a
promotora
conclamou a população, movimentos
sociais e autoridades “a somar na
busca pela solução”, por meio da
“pacificação e ressignificação do
diálogo e das instituições”. Aos presentes, Khoury informou sobre a proposta de TAC
apresentada ao Estado e sobre outras ações do MP, como recome ndação para que fosse
atendida a deliberação do Comitê da Bacia do Corrente de suspender a concessão pelo Inema
de novas outorgas de captação de água e revisar as antigas até a construção de um plano de
gestão de águas da bacia. A promotora de Justiça informou ainda que foram denunciados pela
população casos de grilagem de terra pública e que a redução das vazões ocorrem em
decorrência do agronegócio.
Além da presença significativa dos
povos e comunidades tradicionais,
como os fechos de pasto e
quilombolas, participaram da reunião
representantes de movimentos
sociais, como o Movimento dos
Atingidos por Barragens (MAB),
Movimento dos Trabalhadores SemTerra (MST); de entidades da
sociedade civil, como a Comissão
Pastoral
da
Terra
(CPT),
10envolvimento, Comissão de Justiça
e Paz, Associação de Advogados de
Trabalhadores Rurais (AATR), Rede Nacional de Advogados Populares, Comissão Nacional de
Defensores e Defensoras dos Direitos Humanos e o Conselho Nacional de Direitos Humanos; os
procuradores da República Wilson Assis, coordenador do Grupo de Trabalho do Cerrado, e
Adnilson Gonçalves da Silva, de Bom Jesus da Lapa; deputados estaduais Neusa Cardosi e
Antônio Henrique; prefeito e vice-prefeito de Correntina, Nilson José Rodrigues e Michael
Delgado; o presidente da União dos Municípios da Bahia e prefeito de Bom Jesus da Lapa,
Eures Ribeiro; prefeito e vereadores de cidades circunvizinhas e representante local da Ordem
dos Advogados do Brasil (OAB).
Fonte: MPBA – Cecom
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Base do Programa Arboretum em Teixeira de Freitas é visitada por chefe
do MP
09/12/2017

A procuradora-geral de Justiça Ediene Lousado visitou nesta sexta-feira, dia 8, em Teixeira de
Freitas, a Base de Conservação e Restauração Ambiental do Programa Arboretum. O promotor
de Justiça Fábio Correa, um dos idealizadores do projeto, apresentou à chefe do Ministério
Público estadual a estrutura da base, que conta com viveiro, laboratório de sementes, câmaras
de armazenamento de sementes, herbário, biblioteca, salas de aula, arboreto e um jardim
sensitivo para pessoas com deficiência. O Arboretum é um Programa interinstitucional que tem
como objetivo a conservação, restauração e valorização da Mata Atlântica e de sua diversidade.
A Base de Conservação foi criada há três
anos e vem oferecendo suporte técnico e
logístico
permanente
a
núcleos
comunitários de coletas de sementes,
produção de mudas e plantios,
possibilitando uma geração continua de
dados sobre a flora regional e de renda
para as comunidades. Fruto de um Termo
de Ajustamento de Conduta (TAC)
proposto pelo Ministério Público, por
meio do promotor de Justiça Fábio Corrêa, a empresas de papel e celulose a fim de corrigir
danos causados pela silvicultura de eucalipto em áreas ambientalmente irregulares, o
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Programa Arboretum foi idealizado pela analista ambiental do Serviço Florestal Brasileiro
Natália Coelho.
O programa, segundo o promotor de Justiça
Fábio Corrêa, recebe hoje cerca de R$ 130
mil por mês de empresas e é reconhecido
pelos governos federal e estadual como um
centro de referência de restauração florestal,
além de ser um importante instrumento de
pesquisa e de formação de conhecimento. A
procuradora-geral de Justiça Ediene Lousado
elogiou o trabalho que vem sendo
desenvolvido pelo promotor e por toda
equipe do programa, que tornam realidade a restauração da Mata Atlântica. O promotor de
Justiça Marcelo Guedes, coordenador da Gestão Estratégica do MP, também participou da
visita.
Fonte: MPBA – Cecom
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Projeto ‘Alimentação Sustentável’ busca aprimorar merenda escolar na
rede pública da região de Serrinha
11/12/2017

O Ministério Público estadual, por meio da 3ª Promotoria de Justiça de Serrinha, implantou o
‘Projeto Alimentação Sustentável’ nos municípios de Serrinha, Barrocas, Biritinga e Teofilândia.
O projeto, que é coordenado pela titular da 3ª PJ, promotora de Justiça Letícia Baird,
acompanha desde o mês de agosto a execução das políticas públicas para oferta de
alimentação escolar e educação ambiental nos municípios da região sisaleira. “Estamos
discutindo a reconstrução dos cardápios atuais e a implementação de ações para educação
ambiental e bioética”, salientou Letícia Baird, acrescentando que o foco é dar cumprimento aos
parâmetros estabelecidos pelo Programa Nacional de Alimentação Escolar (Pnae).
O projeto do MP chamou a atenção da organização internacional Humane Society International
(HSI) que, no dia 05 deste mês, acompanhou as reuniões realizadas entre a 3ª Promotoria de
Justiça de Serrinha, os prefeitos municipais, secretários de Educação, Saúde, Agricultura e Meio
Ambiente, além dos nutricionistas e coordenadores pedagógicos, dos quatro municípios.
Durante os encontros, a representante da HSI apresentou sugestões de cardápios mais focados
na alimentação à base vegetal, revisados para atendimento da legislação brasileira. De acordo
com a promotora de Justiça Letícia Baird, a oportunidade de aprimoramento na qualidade da
oferta de merenda escolar aos alunos da rede pública na região foi identificada durante a
tramitação dos procedimentos administrativos que acompanham a execução das políticas
públicas nos municípios.
Fonte: MPBA – Cecom
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Prefeitura de Paulo Afonso firma TAC com MP para implementar Política
de Defesa Animal
12/12/2017
Um abrigo para cães e gatos abandonados nas ruas de Paulo Afonso será implantado pela
Prefeitura Municipal, que se comprometeu com o Ministério Púbico estadual a garantir aos
animais da cidade recolhimento, abrigo, alimentação e tratamento veterinário adequado. O
‘Programa Municipal Abrigo Amigo’ será iniciado em 60 dias e funcionará numa casa alugada,
onde serão abrigados até 25 novos animais por mês encaminhados pela Associação Recanto
dos Animais em Perigo (Ardap). O acordo proposto pela promotora Regional Ambiental Luciana
Khoury prevê ainda a castração e chipagem dos animais, bem como a garantia de
medicamentos e alimentos para os animais em regime de tutoria ou abrigados. “Esse foi um
grande passo para a defesa e proteção dos animais de rua de Paulo Afonso”, afirmou Luciana
Khoury.
O acordo prevê que o programa promova a castração e a chipagem dos animais deverá ser
realizada por meio de castramóvel e de clínicas particulares credenciadas, em bairros
populares, por meio de campanhas programadas, bem como a vacinação antirrábica de todos
os animais castrados. A cada quatro meses, deverão ser castrados no mínimo 125 animais,
sendo 100 de população carente e 25 animais de rua apresentados pela Ardap. O Município de
comprometeu ainda a elaborar a Política de Defesa Animal, prevendo princípios, diretrizes e
objetivos a serem alcançados, bem como a realizar campanha de educação ambiental sobre a
necessidade de proteger os animais e evitar crueldades, e apoiar entidades não
governamentais para a realização periódica de feiras para adoção de animais.
Fonte: MPBA – Cecom

Plano de Aplicação Plurianual é aprovado em Paulo Afonso e garante R$
10 mi para FPI
13/12/2017
O Comitê da Bacia do São Francisco se reuniu em plenária, nos dias 7 e 8 de dezembro, em
Paulo Afonso, e aprovou o Plano de Aplicação Plurianual 2018 – 2020, assegurando R$10 mi em
recursos para o programa ‘Fiscalização Preventiva Integrada (FPI)’. O programa, que completou
15 anos de existência na Bahia, já foi implantado em Alagoas, em 2014; em Sergipe, em 2016, e
em Minas Gerais, este ano. Pernambuco implantará o programa em Pernambuco de 2018.
“Esse resultado de apoio à FPI é fundamental para fortalecer o Programa na Bahia e para
implementar em outros estados, fazendo com que a atuação em defesa da Bacia do São
Francisco seja efetiva”, afirmou a coordenadora da FPI, promotora de Justiça Luciana Khoury.
No dia 6 de dezembro, a coordenação da FPI e a diretoria do Comitê da Bacia do São Francisco
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se reuniram em cada um dos estados para esclarecer os pontos do programa e apresentar a
proposta das ações do programa para 2018 a 2020.
Além do MPBA, integram a FPI na Bajia o Ministério Público Federal, Ministério Público do
Trabalho, Agência de Defesa Agropecuária da Bahia (ADAB), Conselho Regional de Engenharia e
Agronomia da Bahia (Crea-BA), Fundação Nacional de Saúde (Funasa), Instituto Brasileiro do
Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama), Instituto do Meio Ambiente e
Recursos Hídricos (Inema), Polícias Civil e Militar, Polícia Federal, Secretaria da Agricultura,
Pecuária, Irrigação, Pesca e Aquicultura (Seagri), Secretaria da Fazenda (Sefaz), Secretaria
Estadual do Meio Ambiente (Sema), Secretaria de Saúde do Estado da Bahia (Sesab), por meio
da Vigilância Sanitária e Ambiental (Divisa), Secretaria de Segurança Pública ( SSP), Conselho
Regional de Medicina Veterinária (CRMV), Instituto do Patrimônio Artístico e Cultural da Bahia
(Ipac), Superintendência do Patrimônio da União na Bahia (SPU/BA), Marinha do Brasil e a
Secretaria de Promoção da Igualdade Racial do Estado (Sepromi) e Instituto Chico Mendes de
Conservação da Biodiversidade (ICMBio).
Fonte: MPBA – Cecom

MP pede que licenciamento de condomínio em Candeias seja suspenso
14/12/2017
O condomínio Residencial Quintas do Barão I, em Candeias, pode ter seu licenciamento
ambiental suspenso caso a Justiça acate o pedido liminar formulado pelo Ministério Público
estadual, por meio da promotora de Justiça Cecília Carvalho Marins Dourado, em ação civi l
pública ajuizada contra a Prefeitura Municipal e a construtora Trasol Construção Civil
Terraplanagem. A suspensão busca garantir a adequação do licenciamento ambiental à
legislação, vez que, de acordo com a promotora de Justiça, está havendo “intervenção irregular
na Área de Proteção Permanente (APP) na área do Rio Boneçu, sem autorização para tanto”.
Cecília Carvalho acrescenta que o empreendimento também está localizado na Área de
Proteção
Ambiental
(APA)
Estadual
Joanes-Ipitanga.
O MP pede ainda que sejam suspensas as obras de instalação do empreendimento e do
licenciamento ambiental que tramita na Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente
de Candeias até a devida regularização do licenciamento, com a necessária elaboração de um
Estudo de Impacto Ambiental (EIA), e reparação dos danos ambientais causados. De acordo
com os laudos técnicos da Central de Apoio Técnico (Ceat) do MP e com as informações
prestadas pelo próprio Município, o início das atividades de construção destruíram ninhos,
abrigos e criadouros naturais da fauna local, bem como parte da vegetação da APP. Houve
ainda acúmulo de água, com a produção de uma “espécie de lagoa”, que resultou na morte de
várias árvores. “As intervenções em APP não se enquadram em nenhuma hipótese legal, tendo,
portanto, que ser feita a reparação dos danos”, concluiu a promotora de Justiça Cecília
Carvalho.
Fonte: MPBA – Cecom
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MP firma TAC com Município de Alagoinhas para destinação devida de
resíduos sólidos
15/12/2017
O Município de Alagoinhas firmou um Termo de Ajustamento de Conduta com o Ministério
Público estadual se comprometendo a promover a destinação final dos resíduos sólidos
gerados no âmbito do seu território e elaborar o Plano Municipal de Gerenciamento de
Resíduos Sólidos, conforme prevê a Lei Municipal nº 12.305/10. O Município também se
comprometeu em dar início, até dezembro deste ano, à implementação da coleta seletiva dos
resíduos, começando pela Prefeitura, Centro Administrativo, Secretarias Municipais e as
autarquias, visando o reaproveitamento e reciclagem dos mesmos. O acordo, proposto pela
promotora de Justiça Suzana Dantas Cerqueira Monteiro, foi assinado pelo prefeito Joaquim
Belarmino Cardoso Neto e é resultado de uma audiência pública promovida pelo Ministério
Público no último dia 22.
O TAC, assinado no último dia 28, prevê também que o Município apresente, até dezembro de
2019, o Plano Municipal de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos elaborado e publicado em
Diário Oficial, previsto na Política Nacional de Resíduos Sólidos. Entre outras cláusulas, o
documento estabelece que o Município incentive a participação de cooperativas ou outras
formas de associações de catadores de materiais reutilizáveis e recicláveis formadas por
pessoas físicas de baixa renda, por meio de incentivos fiscais e outros benefícios que propiciem
a sua constituição de forma regularizada.
Também deverá, no prazo de 180 dias, cadastrar os catadores que exercem atividade
econômica com resíduos sólidos, especialmente os que trabalham no aterro, realizando
avaliação socieoeconômica dos mesmos para verificar o grau de dependência que exercem em
relação à atividade de catação, por meio da Secretaria Municipal de Assistência Social. O
Município fica responsável ainda por incentivar a organização de cooperativas de catadores,
aptas a realizar triagem dos materiais recicláveis, para que possam comercializá-los às unidades
de transformação, organizando e fortalecendo a classe e incentivando uma f onte digna de
trabalho e renda dos catadores, no prazo de 180 dias.
A promotora de Justiça Suzana Dantas Cerqueira Monteiro considerou, entre outros aspectos,
que “é dever do Poder Público e da coletividade a defesa e a preservação do meio ambiente
para as presentes e futuras gerações”. Ela considerou ainda que “o acondicionamento, a coleta,
o transporte, o tratamento e o destino final dos resíduos sólidos domésticos, industriais e
hospitalares devem processar-se em condições que não tragam malefícios ou inconvenientes à
saúde e ao bem estar e ao meio ambiente.
Fonte: MPBA – Cecom
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Mais de 80 Promotores e Servidores são premiados por trabalho em
projetos institucionais
18/12/2017

“Desde quarta-feira, dia 13, estamos em comemoração, quando na Estação na Lapa
promovemos cidadania, com quase 3 mil atendimentos à população. O MP precisa se
aproximar mais da sociedade. A entrega destes prêmios nos deixa bastante felizes, pois esses
projetos são uma demonstração de que ninguém trabalha sozinho. Membros e servidores
devem estar unidos, com foco e planejamento. 2018 não será um ano mais fácil, mas
enfrentaremos, como neste ano, as dificuldades de forma altiva e digna. Vamos trabalhar mais
felizes”. Esta foi a mensagem da procuradora-geral de Justiça Ediene Lousado aos
procuradores, promotores de Justiça e servidores presentes, na última sexta-feira, 15, à
entrega dos prêmios de 'Destaque do Ano 2017' realizada durante evento de encerramento da
'Semana do MP' no Yatch Club da Bahia, na Barra. Ao todo, 85 membros e servidores foram
premiados pela atuação no desenvolvimento de 13 projetos ou programas da Instituição neste
ano. Conheça todos os premiados.
A entrega do troféu aos premiados foi realizada pela PGJ, pelo coordenador da Gestão
Estratégica, promotor de Justiça Marcelo Guedes, e os respectivos gerentes de projeto e
coordenadores do Centros de Apoio aos quais os projetos estão vinculados. Os projetos ou
programas foram: Infância em Primeiro Lugar – Fortalecimento dos Conselhos; Saúde +
Educação: Transformando o Novo Milênio; Água É Vida – Um Direito de Todos; Eco Kids e Eco
Teens; Floresta Legal; Gedem em Defesa da Mulher; Movimenta – Planejando a Mobilidade
Urbana; Município Ecolegal: Gestão para o Meio Ambiente; Nucciber: Combate aos Crimes
Cibernéticos; Paternidade Responsável; Segurança Pública Integrada – Regionalização do Cisp;
Transparência nas Contas Públicas; Mata Atlântica Bahia e Todas as Escolas São Para Todos os
Alunos.
Fonte: MPBA – Cecom
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MP firma TACs para melhorar qualidade da merenda escolar em
Serrinha, Biritinga, Barrocas e Teofilândia
18/12/2017
Os municípios de Serrinha, Biritinga, Barrocas e Teofilândia se comprometeram com o
Ministério Público estadual, por meio da 3ª Promotoria de Justiça de Serrinha, a reformular os
cardápios da alimentação escolar da rede pública, oferecendo uma alimentação “sustentável,
preventiva de doenças, racional financeira e ambientalmente”. O compromisso firmado com a
promotora de Justiça Letícia Baird estabelece ainda que as cozinhas das unidades escolares
sejam reestruturadas e que as merendeiras escolares passem por capacitações.
Para reestruturar os cardápios e atender ao Programa Suplementar de oferta de Alimentação
Sustentável e Educação Ambiental, os municípios se comprometeram a desenvolver e executar
um projeto para acompanhamento dos dados de saúde e nutrição dos alunos, por meio de
avaliações médicas e mapeamento do estado nutricional, pelo menos duas vezes por ano. O
projeto deverá contar com exames e protocolos clínicos que atestem a adaptação dos alunos
ao novo cardápio. Para cumprir os termos do acordo, os Municípios poderão firmar parcerias
de cooperação com centros de pesquisa em saúde e nutrição. O acordo prevê ainda a
realização de ações de conscientização, como realização de feiras científicas, campanhas de
educação humanitária e ambiental e distribuição de panfletos sobre alimentação sustentável.
Fonte: MPBA – Cecom
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NOTÍCIAS DE ÓRGÃOS DIVERSOS
Água, Vida e Direitos Humanos é tema de seminário internacional no
CNMP
06/12/2017
Com o objetivo de enfrentar e
debater os riscos socioambientais
da utilização dos recursos hídricos
no Brasil e no mundo, o Conselho
Nacional do Ministério Público
(CNMP), em parceria com o
Ministério Público Federal (MPF)
e a Escola Superior do Ministério
Público (ESMP), promoveu nos
dias 11 e 12 de dezembro o
“Seminário Internacional Água,
Vida e Direitos Humanos à Luz
dos Riscos Socioambientais”. O
evento ocorre no auditório do
CNMP, em Brasília, e conta com a
participação de estudiosos e
especialistas
nacionais
e
internacionais que atuam no
cenário ambiental e hídrico no
Brasil, Itália, Palestina e Suécia.
O seminário é destinado a membros do Ministério Público, juízes, advogados, estudantes,
servidores públicos, organizações não governamentais e entidades internacionais. As inscrições
podem ser realizadas pela internet até a próxima quinta-feira, dia 7 de dezembro, às 17 horas.
Os participantes receberão certificado com carga horária de 15 horas.
Programação
A presidente do CNMP e procuradora-geral da República, Raquel Dodge, fará a abertura do
seminário, que contará, também, com a participação do ministro do Superior Tribunal de
Justiça Antônio Herman Benjamin. Entre os especialistas internacionais, estão confirmados o
sueco Jan Olov Westerberg, ex-diretor do Museu Sueco de História Natural; o italiano Stefano
Burchi, presidente executivo da Associação Internacional para Direito da Água na Itália; e
Ayman Rabi, diretor executivo do Grupo Palestino de Hidrologia palestina e conselheiro
mundial da International Union for the Conservation of Nature (IUCN).
Das 9h às 18h30, durante os dois dias, a programação discutirá a defesa do uso da água na
perspectiva dos direitos humanos. Serão realizados painéis temáticos sobre a problemática da
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escassez de água nos contextos urbano e rural e a atuação do Ministério Público na proteção
desse direito fundamental à vida humana.
O maior desastre ambiental da história brasileira, a tragédia de Mariana, em Minas Gerais,
estará na pauta do evento. Outro painel trará a questão da proteção jurídica da água no direito
brasileiro e comparado, além da jurisprudência brasileira sobre o assunto.
Serão debatidas ainda a preservação da água nas florestas e a exploração dos recursos no meio
rural, em razão da presença de grandes empreendimentos no campo e das violações de
direitos da população local. A exploração de água em cidades e campos trará reflexões sob re
poluição, renaturalização de rios, áreas de preservação permanente e proteção do consumidor.
Água: direito humano
O acesso à água potável e ao saneamento básico é um direito humano essencial, segundo a
Organização das Nações Unidas (ONU). Em 2002, o Comitê das Nações Unidas para os Direitos
Econômicos, Sociais e Culturais adotou o comentário geral nº 15 sobre o direito à água
afirmando que: “O direito humano à água prevê que todos tenham água suficiente, segura,
aceitável, fisicamente acessível e a preços razoáveis para usos pessoais e domésticos.” De
acordo com a Organização Mundial de Saúde (OMS), são necessários entre 50 a 100 litros de
água por pessoa, por dia, para assegurar a satisfação das necessidades mais básicas e a
minimização dos problemas de saúde.
Fórum Mundial da Água
A pauta do Seminário Internacional vem ao encontro do que será discutido no Fórum Mundial
da Água, maior evento global sobre o tema, que será realizado em Brasília, em março do
próximo ano.
Em 2014, a capital do país foi escolhida como cidade-sede da oitava edição do evento, que
ocorre pela primeira vez no hemisfério sul. Organizado a cada três anos pelo Conselho Mundial
da Água, a iniciativa visa a contribuir para o diálogo do processo decisório sobre o tema em
nível global, visando o uso racional e sustentável deste recurso.
Fonte: Assessoria de Comunicação Social - Conselho Nacional do Ministério Público
Fonte: ABRAMPA
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ABRAMPA participa, em Brasília, da abertura do “Seminário
Internacional Água, Vida e Direitos Humanos à Luz dos Riscos
Socioambientais”
11/12/2017
A Associação Brasileira dos
Membros do Ministério Público
de Meio Ambiente – Abrampa
esteve presente, no dia 11 de
dezembro, na abertura do
“Seminário Internacional Água,
Vida e Direitos Humanos à Luz
dos Riscos Socioambientais”,
promovido
pelo
Conselho
Nacional do Ministério Público
(CNMP), em parceria com o Ministério Público Federal (MPF) e a Escola Superior do Ministério
Público (ESMP).
O presidente da Abrampa Luis Fernando Cabral Barreto Junior representou a associação na
cerimônia de abertura, que também contou com a presença de outros membros da Diretoria e
associados da entidade.
Participaram da mesa de abertura do evento, além do presidente da Abrampa, a procuradorageral da República, Raquel Dodge; o vice-procurador-geral da República, Luciano Mariz; o
conselheiro do CNMP e presidente da Comissão Temporário do Meio Ambiente, Luciano Maia;
o secretário substituto da Secretaria de Cooperação Internacional do MPF, Carlos Bruno
Ferreira; o diretor-geral da ESMPU, Carlos Henrique Lima; o secretário nacional de Justiça,
Rogério Galloro; e o conselheiro do Conselho Nacional de Direitos Humanos (CNDH), Gilberto
Vieira da Silva.
Durante a abertura do seminário, o presidente da Abrampa ressaltou a importância da
iniciativa do evento ser promovido no âmbito do CNMP e pela Procuradora Geral da República,
Dra. Raquel Dodge, a quem agradeceu em nome do Ministério Público Ambiental Brasileiro
pelo empenho e compromissos demonstrados com a questão ambiental, registrando que os
membros do MP sentiam necessidade dessa postura ativa da PGR. Falou também sobre a
transversalidade do tema água para o Ministério Público e a necessidade de engajamento de
todos os membros do MP.
A programação do evento, que pode ser conferida no link, conta com a participação de vários
associados da Abrampa: Cristina Seixas Graças (MPBA), Luciano Furtado Loubet (MPMS), Fábia
de Melo Fournier (MPPA), Luiz Alberto Esteves Scaloppe (MPMT), Sandra Kishi (MPFSP),
Luciana Khoury (MPBA), Saint-Clair Honorato Santos (MPPR), Andressa de Oliveira Lanchotti
(MPMG) e Alexandra Facciolli Martins (MPSP), além do ministro Herman Benjamin (STJ), sócio
honorário da entidade.
Fonte: ABRAMPA
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PGR anuncia criação do Instituto Global do Ministério Público para o
Meio Ambiente
Iniciativa deverá ser estruturada até o fim do primeiro semestre de 2018, reunir membros dos
MPs do Brasil e de outros países para tratar de temas relacionados à proteção da água

12/12/2017
A procuradora-geral da República, Raquel Dodge, anunciou, nesta terça-feira (12), a criação do
Instituto Global do Ministério Público para o Meio Ambiente. A iniciativa, que deverá ser
estruturada até o fim do primeiro semestre de 2018, tem o objetivo de congregar membros
dos Ministérios Públicos do Brasil e do mundo em torno de temas ligados à proteção dos
recursos naturais, sobretudo, a água. O lançamento ocorreu durante o IV Seminário
Internacional Água, Vida e Direitos Humanos, realizado em Brasília pelo Conselho Nacional do
Ministério Público (CNMP), em parceria com a Escola Superior do Ministério Público da União
(ESMPU).
Na ocasião, Dodge destacou a importância de se reconhecer a água como um bem essencial à
vida, que deve ser valorizado em todos os países. “O acesso à água é fonte de dignidade
humana. E nessa perspectiva é muito importante que membros do Ministério Público sejam
especializados neste assunto, para defendê-lo adequadamente”, afirmou. A PGR propôs ainda a
instalação de um debate permanente na agenda política internacional para que a água se torne
um bem acessível.
Conforme explicou a procuradora-geral, o modelo do Instituto a ser criado terá como
inspiração o Instituto Judicial Global do Ambiente, criado por juízes brasileiros para atuar como
fórum mundial sobre o assunto. Ela defendeu que os juízes em todo o mundo devem ser
provocados para decidir questões relativas ao meio ambiente e à água e, por isso, é necessário
que membros do MP façam os devidos questionamentos para que temas importantes sejam
decididos em juízo.
Para o ministro do Superior Tribunal de Justiça (STJ) Herman Benjamin, que também participou
do seminário, a iniciativa é um marco, pois demonstra maturidade e capacidade de articulação
do MP brasileiro. “A procuradora-geral da República, como é próprio de uma especialista em
Direitos Humanos, põe a água no contexto dos direitos fundamentais. Não imagino uma jurista
e uma especialista em melhores condições de liderar esse processo”, elogiou.
Seminário – A programação da terça-feira (12) do IV Seminário Internacional Água, Vida e
Direitos Humanos contou a participação de especialistas brasileiros e estrangeiros, que
promoveram discussões em quatro painéis: “Água no diálogo entre Direito e Ciência: mudanças
climáticas, biodiversidade e a proteção dos vulneráveis”; “Jurisprudência brasileira sobre água:
transposição das bacias hidrelétricas e água como bem de uso comum do povo”; “Á gua e
mineração: segurança de barragens e contaminação. O caso de Mariana”; e “Água e cidades:
poluição, renaturalização de rios, áreas de preservação permanente, proteção do consumidor”.
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A procuradora-geral da República e presidente do CNMP, Raquel Dodge, presidiu a mesa do
primeiro painel, ao lado do presidente executivo da Associação Internacional para Direito da
Água (Aida/Itália), Stefano Burchi; do diretor executivo do Grupo Palestino de Hidrologia da
Palestina, Ayman Rabi; do procurador de Justiça do Ministério Público do Estado do Mato
Grosso Luiz Alberto Esteves Scaloppe; e do ministro do STJ Herman Benjamin.
Fonte: MPF

Atlas da Mata Atlântica mostra que 598 cidades desmataram o bioma no
último ano
Informações completas sobre todos os municípios do bioma estão disponíveis no site
www.aquitemmata.org.br
13/12/2017
A Fundação SOS Mata Atlântica e o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (INPE) lançam
hoje (13/12) o Atlas dos Municípios da Mata Atlântica, que traz um panorama da situação da
cobertura vegetal do bioma nos 3.429 municípios da Mata Atlântica. O estudo indica que foram
destruídos 30.569 hectares entre 2015 e 2016. Os desmatamentos aconteceram em 598
(17,4%) dos municípios do bioma. O Atlas avalia diferentes formações naturais que compõem a
Mata Atlântica, como floresta, mangue e restinga.
Municípios baianos foram os que mais desmataram no período avaliado. Foram 12.420
hectares destruídos em 130 cidades, 40% do total dos desmatamentos no período. Localizada
na Costa do Descobrimento, no sul da Bahia, Santa Cruz Cabrália (BA) foi responsável pela
eliminação de 3.126 ha de florestas nativas, uma área de tamanho semelhante a Madre de
Deus, o menor município do estado, que tem 3.220 ha de área total. A vice -liderança é de
Belmonte (BA), com supressão de 2.122 ha.
Na sequência, completando as 10 primeiras posições do ranking nacional, estão Manuel Emídio
(PI), com 1.281 ha desmatados; Wanderley (BA), com 1.180 ha; Porto Seguro (BA), com 856 ha;
Águas Vermelhas (MG); com 753 ha; São João do Paraíso (MG), com 573 ha; Jequitinhonha
(MG); com 450 ha; Canto do Buriti (PI); com 641 ha; e Alvorada do Gurguéia (PI), com 625 ha.
Segundo Marcia Hirota, diretora executiva da Fundação SOS Mata Atlântica, é lamentável que
os municípios ainda permitam o desmatamento. “A Mata Atlântica é o bioma mais ameaçado
do país, restam somente 12,4% da área original. Um total de 72% da população brasileira vive
na Mata Atlântica, assim como mais da metade dos animais ameaçados de extinção do país. A o
desmatar, estamos prejudicando nosso próprio bem-estar e qualidade de vida”, afirma ela.
O estudo, que conta com patrocínio de Bradesco Cartões e execução técnica da empresa de
geotecnologia Arcplan, apresenta a situação da cobertura florestal e o histórico do
desmatamento nos 3.429 municípios dos 17 estados do bioma. Todas as informações estão
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disponíveis no site e aplicativo www.aquitemmata.org.br, que oferece uma busca personalizada
por meio de mapas interativos e gráficos.
“Este aplicativo foi produzido para contribuir com as atividades de pesquisa, educação
ambiental e mobilização. Qualquer pessoa pode ter acesso e conhecer o histórico da situação
da Mata Atlântica local e ajudar a defendê-la”, afirma Flavio Ponzoni, pesquisador e
coordenador do Atlas pelo INPE.
Sobre a Mata Atlântica
A Mata Atlântica está distribuída ao longo da costa atlântica do país, atingindo áreas da
Argentina e do Paraguai nas regiões Sudeste e Sul. De acordo com o Mapa da Área de Aplicação
da Lei nº 11.428, a Mata Atlântica abrangia originalmente 1.309.736 km2 no território
brasileiro. Seus limites originais contemplavam áreas em 17 estados: PI, CE, RN, PE, PB, SE, AL,
BA, ES, MG, GO, RJ, MS, SP, PR, SC e RS.
Sobre a Fundação SOS Mata Atlântica
A Fundação SOS Mata Atlântica atua desde 1986 na proteção dessa que é a floresta mais
ameaçada do país. A ONG realiza diversos projetos nas áreas de monitoramento e restauração
da Mata Atlântica, proteção do mar e da costa, políticas públicas e melhorias das leis
ambientais, educação ambiental, campanhas sobre o meio ambiente, apoio a reservas e
Unidades de Conservação, dentre outros. Todas essas ações contribuem para a qualidade de
vida, já que vivem na Mata Atlântica mais de 72% da população brasileira. Os projetos e
campanhas da ONG dependem da ajuda de pessoas e empresas para continuar a existir.
Sobre o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (INPE)
O Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (INPE) atua nas áreas de Observação da Terra,
Meteorologia e Mudanças Climáticas, Ciências Espaciais e Atmosféricas e Engenharia Espacial.
Possui laboratórios de Computação Aplicada, Combustão e Propulsão, Física de Materiais e
Física de Plasmas. Presta serviços operacionais de monitoramento florestal, previsão do tempo
e clima, rastreio e controle de satélites, medidas de queimadas, raios e poluição do ar.
O INPE aposta na construção de satélites para produção de dados sobre o planeta Terra, e no
desenvolvimento de pesquisas para transformar estes dados em conhecimento, produtos e
serviços para a sociedade brasileira e para o mundo. Também se dedica à distribuição de
imagens meteorológicas e de sensoriamento remoto, e à realização de testes e ensaios
industriais de alta qualidade. Além disso, o Instituto transfere tecnologia, fomentando a
capacitação da indústria espacial brasileira e o desenvolvimento de um setor nacional de
prestação de serviços especializados no campo espacial. Mais informações em
http://www.inpe.br.
Fonte: SOS Mata Atlântica
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Abertos cursos com temática socioambiental
Interessados podem se inscrever até 20 de dezembro. São nove cursos de educação a distância,
com 2 mil vagas para cada um deles.
14/12/2017
DA REDAÇÃO/MMA
O Ministério do Meio Ambiente (MMA), por meio do Departamento de Educação Ambiental,
abre inscrições para nove cursos de Educação a Distância (EAD) com temáticas
socioambientais. As inscrições são gratuitas e ficam abertas até o dia 20 de dezembro para o
público em geral.
Entre os temas tratados, estão crianças e o consumo sustentável; juventudes, participação e
cuidado com a água; mudança do clima; resíduos sólidos; igualdade de gênero e
desenvolvimento sustentável, entre outros.
Os cursos são auto instrucionais (sem tutoria), com 2 mil vagas para cada um, e começam no
dia 21 de dezembro. Desde 2012, o MMA investiu na customização de um ambiente virtual de
aprendizagem e na elaboração de cursos de EAD que permitissem acesso de milhares de
pessoas a conteúdos socioambientais e materiais pedagógicos para utilização online e off -line.
Ao todo, já passaram pela plataforma de EAD do MMA mais de 100 mil usuários.
Segundo os organizadores, alguns cursos foram pensados e disponibilizados para recortes
específicos de público e outros para serem ofertados de maneira livre; alguns são aplicados de
maneira semipresencial, com apoio de instituições parceiras, outros integralmente a distância;
alguns com tutoria contratada ou voluntária e outros, autoinstrucionais.
Confira aqui detalhes de cada curso
Faça aqui a sua inscrição

Fonte: ICMBio - MMA
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PEÇAS PROCESSUAIS


Ação Civil Pública – Licenciamento Ambiental - APA Joanes Ipitanga [Cecília Carvalho
Marins Dourado – Promotora de Justiça] <download>



Ação Civil Pública – Improbidade Administrativa Ambiental – Itapé [Yuri Lopes de Mello
– Promotor de Justiça] <download>



Ação Civil Pública – Pretensão condenatória com obrigação de fazer e de reparação
ambiental – Estrada do Mandú - Salvador [Sérgio Mendes – Promotor de Justiça]
<download>



Recomendação Ministerial – Interdição Administrativa de Abatedouro Municipal –
Fechamento Definitivo – Miguel Calmon [Pablo Antonio Cordeiro de Almeida –
Promotor de Justiça] <download>

PUBLICAÇÕES


Pesca Artesanal Legal – Pescador da Região Sul/Sudeste: conheça seus direitos e
deveres. MPF, 2017 <download>



Reciclagem inviável. In: Boletim informativo da ABRALATAS. Ano 14. N° 74. p. 7.
Disponível
em:
http://www.abralatas.org.br/wpcontent/uploads/2017/10/jornal_noticias_da_lata_n.74_2017_final_web.pdf . Acesso
em: 30 out 2017 <ver publicação>
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CAMPANHAS
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MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA
CENTRO DE APOIO OPERACIONAL DO MEIO AMBIENTE E URBANISMO – CEAMA
5ª Avenida, n° 750, Sala 101, CAB - Salvador, BA - Brasil - CEP 41.745-004
NÚCLEO BAÍA DE TODOS OS SANTOS – NBTS
NÚCLEO DE DEFESA DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO ARTÍSTICO E CULTURAL - NUDEPHAC
NÚCLEO MATA ATLÂNTICA – NUMA
NÚCLEO DE DEFESA DA BACIA DO RIO PARAGUAÇÚ – NURP
NÚCLEO DE DEFESA DA BACIA DO SÃO FRANCISCO – NUSF

CEAMA

NBTS

NUDEPHAC

Coordenadora
Cristina Seixas Graça

Coordenadora
Cecília Carvalho Marins Dourado

Coordenador
Edvaldo Gomes Vivas

Equipe:
Alan dos Santos
Cristiane Sandes Tosta
Danilo Oliveira Santos
Delina Santos Azevedo
Eduardo José dos Santos Vieira
Fabiana Fernandes da Cunha Barbosa
Fabrine dos Santos Lima
Iamara Santana Santos
Jamson Guimarães Cerqueira
Jeliane Pacheco de Almeida
Juliana Carvalho Marques Porto
Larissa Brito Gama
Liane Rosa Martins
Luis Humberto Erundilho Ribeiro Coelho
Marta Conceição da Paixão Santos Araújo Ribeiro
Renavan Andrade Sobrinho
Roberta Silva Costa
Rodrigo Almeida Alves
Rousyana Gomes de Araujo
Victor Brasil Nunes Ramos

Equipe:
Diogo Farias Britto Borges dos Reis

Equipe:
Diogo Alves de Vasconcellos
Margareth Gonçalves Ribeiro de Jesus
Miguel de Santana Soares

nbts@mpba.mp.br
71 3103-6888/6840/6549

nudephac@mpba.mp.br
71 3321-7736

ceama@mpba.mp.br
71 3103-0391/0392/0393/0394

NUMA

NURP

NUSF

Coordenador
Fábio Fernandes Corrêa

Coordenador
Thyego de Oliveira Matos

Coordenadora
Luciana Espinheira da Costa Khoury

Equipe:
Carolina Estevam de Pinho Almeida
Evelyne Pacheco de Lima Barreto
Gabriel Narrimã Pereira Torres
Maria Aparecida Braga França

Equipe:
André Meireles Costa

Equipe:
Anderson Dias Silva dos Reis
Camilla Prado Oliveira Silva
Deyvid Ressurreição Santana
Fernando Antônio Nobre Cardoso
Ilka Vlaida Almeida Valadão
Isabela Santos do Amaral
Jailson dos Santos Oliveira
Maria Aline Aguiar Sales
Priscila Araújo Rocha
Raquel Maia Torres Bomfim

numa@mpba.mp.br
71 3103-6454/6455/6541/6542

nurp@mpba.mp.br
71 3103-6468/6472/6473

nusf@mpba.mp.br
71 3103-6427/6429/6432/6439/6438
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