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Audiência pública debate licenciamento ambiental 

 

 

25.04.16 - Com o objetivo de debater mudanças que propõem a 

aceleração e a simplificação do processo de licenciamento 

ambiental no Brasil, foi realizada hoje, dia 25, na sede do 

Ministério Público Federal na Bahia (MPF/BA), uma audiência 

pública que contou com a participação de especialistas, além de 

representantes de entidades públicas e privadas com atuação na 

área de Meio Ambiente. Leia mais... 

 
 
MP aciona Município de Itaquara por manter lixão a ‘céu aberto’ 

20.04.16 - A existência de um lixão a ‘céu aberto’ em Itaquara, que fica a 311 km de Salvador, 

com inúmeras irregularidades, como falta de cercamento efetivo e impermeabilização do solo, 

motivou o Ministério Público estadual a ajuizar essa semana ação civil pública ambiental contra 

o Município. Leia mais... 

 
Projeto Eco Kids e Eco Teens tem adesão de mais dois municípios 

11.04.16 - Os municípios de Anagé e Encruzilhada, que ficam na Região Sudoeste da Bahia, 

aderiram hoje, dia 11, ao projeto ‘Eco Kids e Eco Teens’, jornais com temática ambiental 

produzidos por professores e alunos da rede pública municipal e estadual de ensino. Com essas 

adesões, subiu para dez o número de municípios baianos que aderiram ao projeto, que 

também está presente no estado do Piauí, no município Monsenhor Gil, com a devida 

concessão do direito de uso cedida pelo Ministério Público do Estado da Bahia. Leia mais... 
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Audiência pública debaterá propostas de alteração do licenciamento ambiental no País 

01.04.16 - O Ministério Público estadual e o Ministério Público Federal realizam, no próximo dia 

25 de abril, audiência pública para discutir a adequabilidade das propostas de alteração do 

licenciamento ambiental no Brasil em curso no Congresso Nacional e no Conselho Nacional do 

Meio Ambiente (Conama). Promovido pelo Centro de Apoio às Promotorias de Meio Ambiente 

e Urbanismo (Ceama) do MPE e pela Procuradoria da República na Bahia, o evento ocorrerá às 

9h no auditório do MPF, situado na rua Ivonne Silveira, 243, loteamento Centro Executivo, no 

bairro do Doron. Leia mais... 

 

 
 
 
 

IPAC recupera fotos de personalidades históricas do município de Barra do Mendes  

 

15.04.16 - Na tarde de segunda-feira (11 de abril), restauradores 

do setor da Coordenação de Restauro de Elementos Artísticos 

(Cores) do Instituto do Patrimônio Artístico e Cultural da Bahia 

(IPAC), entregaram ao secretário de cultura do município de 

Barra do Mendes, Liandro Manuel de Souza, oito fotografias 

tratadas e nove molduras restauradas, de personalidades 

importantes do município, localizado a 534 km de Salvador. Leia 

mais... 

 

 

 
 

MP apura agravamento da crise de abastecimento de água em Ilhéus 

15.04.16 - O agravamento da situação de crise no abastecimento de água em Ilhéus, sobretudo 

pela escassez de água no manancial de captação da bacia do Rio Iguape, será apurado pelo 

Ministério Público do Estado da Bahia. O objetivo da Promotoria de Justiça Regional de Meio 

Ambiente de Ilhéus é diagnosticar se a crise foi agravada por intervenções humanas, 

responsabilizar os possíveis infratores ambientais – sejam eles pessoas físicas ou jurídicas, 

públicas ou privadas – e indicar as medidas cabíveis à mitigação da crise hídrica. Leia mais... 

 

NUDEPHAC 

NUMA 

http://www.mp.ba.gov.br/area/CEAMA/noticias/31715
http://www.ipac.ba.gov.br/noticias/ipac-recupera-fotos-de-personalidades-historicas-do-municipio-de-barra-do-mendes
http://www.ipac.ba.gov.br/noticias/ipac-recupera-fotos-de-personalidades-historicas-do-municipio-de-barra-do-mendes
http://www.mp.ba.gov.br/area/CEAMA/noticias/32257
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MP recomenda série de medidas para proteger animais e público na vaquejada de Serrinha 

28.04.16 - O Ministério Público estadual expediu ontem, dia 27, recomendação ao 

representante do Parque de Vaquejada Alto Serreno, no município de Serrinha. As promotoras 

de Justiça Letícia Baird, Severina Fernandes e Fernanda Brudzensky recomendaram o 

cumprimento de 17 cláusulas que especificam medidas contra maus-tratos aos animais, contra 

a poluição sonora e pela segurança dos vaqueiros e espectadores no evento 'Cavalgada e 

Vaquejada do Parque Alto Serreno 2016', programado para ocorrer neste final de semana, de 

sexta-feira, 29 de abril, a domingo, 1º de maio. Leia mais... 

 

 
 
 

 

FPI apreende 240 animais silvestres e 160 litros de agrotóxicos vencidos na Região Norte da 
Bahia 

 

29.04.16 - As equipes que participam da Fiscalização Preventiva 

Integrada do Rio São Francisco (FPI) interditaram 160 litros e 

nove quilos de agrotóxicos vencidos em uma fazenda de 

exportação de uva e manga localizada na Região Norte da 

Bahia. Leia mais... 

 

 
FPI inspeciona criatórios de peixes, lançamento de efluentes e captação de água no Rio São 
Francisco 

Trabalhos da FPI já inspiram MPs de outros estados 

28.04.16 - Equipes que integram a 37ª operação do Programa de 

Fiscalização Preventiva Integrada (FPI) estão percorrendo as 

margens do Rio São Francisco para averiguar as licenças de 

criatórios de peixes, a pesca predatória, os lançamentos de 

efluentes, captação de água dos rios e avaliar os impactos 

ambientais. Leia mais... 

NUSF 

NURP 

http://www.mp.ba.gov.br/area/CEAMA/noticias/32403
http://www.mp.ba.gov.br/area/CEAMA/noticias/32441
http://www.mp.ba.gov.br/area/CEAMA/noticias/32408
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Operação prende traficante de pássaros e apreende 123 animais silvestres na região de 
Juazeiro 

Foi o primeiro dia da 37ª operação de Fiscalização Preventiva Integrada (FPI), que passará por 

dez municípios da região do Vale do São Francisco 

 

26.04.16 - Um traficante de pássaros foi preso e 123 animais 

silvestres encontrados em cativeiro foram apreendidos 

nesta segunda-feira, 25, durante o primeiro dia da 37ª 

operação do programa de Fiscalização Preventiva Integrada 

(FPI), que passará por dez municípios da região do Vale do 

São Francisco. A operação também apreendeu 60 litros de 

agrotóxicos vencidos, comercializados ilegalmente, e 

identificou irregularidades como loteamentos construídos 

em Áreas de Proteção Permanente (APP). Leia mais... 

 
MP realiza curso de formação em licenciamento e fiscalização ambiental em Paulo Afonso 

 

20.04.16 - O Ministério Público estadual realizou, entre os dias 18 e 

20 de abril, no auditório do Hotel Belvedere, no município de Paulo 

Afonso, o curso de formação em 'Licenciamento e Fiscalização 

Ambiental'. O evento foi aberto pela coordenadora do Núcleo de 

Defesa da Bacia do São Francisco (Nusf) do MP, promotora de 

Justiça Luciana Khoury. É o segundo de uma série de cinco 

treinamentos sobre o tema. Leia mais... 

 
MP recomenda implantação de Centro de Zoonoses em Jacobina 

 

13.04.16 - O Ministério Público estadual recomendou à Prefeitura 

Municipal de Jacobina que implante, em 60 dias no máximo, o 

Centro de Zoonoses do Município ou instituição similar. Segundo a 

recomendação encaminhada ontem, 12, pelos promotores de 

Justiça Pablo Almeida e Rocío Matos, a unidade deve conter 

equipe técnica adequada, com pelo menos um veterinário e 

tratadores suficientes para a demanda da cidade. Leia mais... 

 

 
 

 

http://www.mp.ba.gov.br/area/CEAMA/noticias/32381
http://www.mp.ba.gov.br/area/CEAMA/noticias/32364
http://www.mp.ba.gov.br/area/CEAMA/noticias/32213
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Projeto 'Caravanas de Saneamento na Bacia do São Francisco' chega à região de Guanambi 

05.04.16 - O Ministério Público estadual realiza até a próxima sexta-feira, dia 8, uma série de 

oficinas de saneamento básico na região de Guanambi, que fica a 686 km de Salvador, em 

parceria com o Comitê de Bacia do São Francisco (CBHSF), Agência de Bacia Peixe-Vivo, 

Articulação Popular do São Francisco e os demais órgãos integrantes do Programa de 

Fiscalização Preventiva Integrada (FPI). Leia mais... 

 

 
 
 

 

 

1. TAC – Lojas Geocomerciais / Agrotóxicos – Corrigido - Novo; 

2. Recomendação - Construção Centro de Zoonoses Jacobina 2016; 

3. Recomendação para os Centros de Apoio das áreas envolvidas - Implementação Centro 

Zoonoses. 

 

 

 

 

 

 “Programa de Capacitação em Energias Renováveis”  

O curso que está disponível no site da UNIDO – Observatório de Energias Renováveis para 

América Latina e Caribe, é on-line, gratuito e aborda os seguintes tópicos organizados 
em sete módulos: 

 Energia e Mudanças Climáticas;  
 Energia Mini-Eólica;  
 O Biogás;  
 Energia Mini-Hidrelétrica;  
 Energia Solar Térmica;  
 Energia Solar Fotovoltaica;  
 Eficiência Energética em Edifícios 

 

Clique nos links abaixo para acessar os novos documentos 

disponibilizados na página do Meio Ambiente - Abril 2016 

Sugestões de Cursos 

http://www.mp.ba.gov.br/area/CEAMA/noticias/31819
http://www.ceama.mp.ba.gov.br/biblioteca-virtual-ceama/doc_view/3848-tac-lojas-geocomerciais-agrotoxicos-corrigido-novo.html
http://www.ceama.mp.ba.gov.br/biblioteca-virtual-ceama/doc_view/3846-rec-const-centro-de-zoonoses-jacobina-2016.html
http://www.ceama.mp.ba.gov.br/biblioteca-virtual-ceama/doc_view/3842-recomendacao-para-os-centros-de-apoio-das-areas-envolvidas-implementacao-centro-zoonoses.html
http://www.ceama.mp.ba.gov.br/biblioteca-virtual-ceama/doc_view/3842-recomendacao-para-os-centros-de-apoio-das-areas-envolvidas-implementacao-centro-zoonoses.html
http://www.renenergyobservatory.org/br/programa-de-capacitacao.html

