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Município e prefeito de Itapetinga são acionados por descumprir acordo ambiental com o 

MP  

 
29.07.2015 - O Município de Itapetinga e seu atual prefeito, José 
Carlos Cruz Cerqueira Moura, vão responder a quatro ações 
judiciais movidas pelo Ministério Público estadual, por meio do 
promotor de Justiça Gean Carlos Leão. Leia mais... 

 

 
 
 
Meio Ambiente mantém resolução sobre guarda de animais silvestres resgatados 

 
27.07.2015 - A Comissão de Meio Ambiente e Desenvolvimento 
Sustentável rejeitou projeto que suspende a aplicação de resolução do 
Conselho Nacional do Meio Ambiente (Conama) que regula a guarda de 
animais silvestres resgatados, quando eles não puderem ser liberados em 
seus habitat nem entregues a jardins zoológicos. Leia mais... 

 

Planaveg recebe sugestões até 9 de agosto 

20.07.2015 - Os brasileiros têm até o dia 9 de agosto para encaminhar sugestões para a 

proposta do Plano Nacional de Recuperação da Vegetação Nativa (Planaveg). O objetivo é 

fortalecer políticas públicas que incluem incentivos financeiros, ampliação de mercados e as 

boas práticas silviculturais necessárias para a regeneração de 12,5 milhões de hectares no País, 

nos próximos 20 anos, principalmente em áreas de proteção permanente e reservas legais, 

além de terras degradadas com baixa produtividade. Leia mais... 
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PGJ participa de discussões sobre questões urbanísticas de Salvador 

 

 

17.07.2015 - Uma série de discussões sobre questões urbanísticas 

de Salvador foram iniciadas na noite de ontem, 16, no auditório 

da Faculdade de Arquitetura da Universidade Federal da Bahia, na 

Federação, com o colóquio ‘PDDU e Legislação Urbanística: para 

quê e para quem?’. Leia mais... 

 

 

MP participa de debate sobre saneamento básico na Bahia  

16.07.2015 - Um debate envolvendo especialistas e representantes de instituições que buscam 

a implementação da política de saneamento básico na Bahia começou hoje (16) no auditório 

da Escola Politécnica da Universidade Federal da Bahia (Ufba), no bairro da Federação, em 

Salvador. Leia mais... 

 

Justiça determina reparos em encosta e muro do Condomínio Brisas 

14.07.2015 - Um projeto de contenção de encosta e recuperação do muro que deslizou e 

vitimou uma jovem de 28 anos de idade e feriu uma criança durante as chuvas do último mês 

de junho, em Salvador, deverá ser elaborado e executado pela Cyrela Nordeste 

Empreendimento Imobiliário, Austrália Empreendimento Imobiliário e Condomínio Brisas 

Residencial Clube Salvador, por meio de profissionais devidamente habilitados, nos próximos 

90 dias. Leia mais... 

 

Ofício circular 048/2015 

NOTA PÚBLICA - RESÍDUOS SÓLIDOS 

07.07.2015 - A Associação Brasileira dos Membros do Ministério Público de Meio Ambiente, 

entidade civil que congrega Promotores de Justiça e Procuradores da 

República com atuação na defesa jurídica do meio ambiente, vem à sociedade 

brasileira externar sérias preocupações com os efeitos jurídicos, sociais e 

econômicos da aprovação do projeto de lei nº425/2014 pelo Senado da 

República, o qual prorroga, principalmente, o prazo previsto no art.54 da 

Lei nº12.305/2010, para que os municípios implantem a disposição final 

ambientalmente adequada dos rejeitos gerados em seu território. Leia mais... 
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Achados preciosos reforçam valor cultural da Catedral Basílica de Salvador (BA) 
 

 

17.07.2015 - Um rico acervo e 13 crânios humanos são, até agora, 

as grandes surpresas para a equipe de profissionais que estão, 

desde o início deste ano, atuando nas obras de restauração da 

Catedral Basílica de Salvador (BA). As ossadas foram encontradas 

quando o retábulo da capela de Santo Inácio de Loyola foi aberto 

por um mestre de obras. O Instituto do Patrimônio Histórico e 

Artístico Nacional (Iphan), responsável por todo o trabalho, que é 

faz parte do PAC Cidades Históricas. Leia mais... 

 

Unesco é acionada após demolições no Centro Histórico de Salvador 

 

09.07.2015 - A demolição de 31 imóveis no Centro Histórico de 

Salvador, em maio deste ano, levou o Instituto de Arquitetos do 

Brasil na Bahia (IAB-BA), o Conselho de Arquitetura e Urbanismo 

da Bahia (CAU-BA) e o Sindicato de Arquitetos e Urbanistas da 

Bahia (Sinarq) a encaminharem um documento para o Centro do 

Patrimônio Mundial da Unesco, em Paris, solicitando a inclusão da 

região na Lista do Patrimônio Mundial em Perigo. Desde 1985, o 

sítio histórico baiano é reconhecido como Patrimônio Cultural da 

Humanidade. Leia mais... 
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Frans Krajcberg visita Base do Programa Arboretum na Bahia 

 

30.07.2015 - O artista plástico Frans Krajcberg visitou, nesta 

quinta-feira (30), a Base do Programa Arboretum de 

Conservação e Restauração da Diversidade Florestal, localizada 

no município de Teixeira de Freitas, na Bahia. A base é fruto de 

um Termo de Ajustamento de Conduta, proposto pelo 

Ministério Público estadual às empresas de celulose a fim de 

corrigir danos causados pela silvicultura de eucalipto em áreas 

ambientalmente irregulares. Leia mais... 

Audiência pública debaterá impactos causados por mudanças no acesso à Praia do Forte 

10.07.2015 - Os impactos causados pelas mudanças implementadas no acesso à vila de Praia 

do Forte (no município de Mata do São João) serão debatidos no próximo dia 17, às 14h, em 

audiência pública promovida pelo Ministério Público estadual na localidade. A reunião 

acontecerá no anfiteatro da Fundação Castelo Garcia D'Ávila, situado na Avenida do Farol, nº 

1.540, e será conduzida pelos promotores de Justiça Luiza Amoedo, Oto Almeida Júnior e 

Márcia Pimentel. Leia mais... 
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FPI em região de Itaberaba apreende quase mil animais silvestres 

              

31.07.2015 - Cerca de mil animais silvestres foram apreendidos 

durante a primeira semana da 2ª etapa da Fiscalização Preventiva 

Integrada (FPI) que está sendo realizada pelo Ministério Público 

estadual em conjunto com outros órgãos em doze municípios na 

Bacia do Rio Paraguaçu, na região de Itaberaba. Também foram 

apreendidas armas de fogo, motosserras, produtos de origem 

florestal e animal, e expedidas aproximadamente 100 notificações 

e autos de infração. Leia mais... 
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http://www.ceama.mp.ba.gov.br/home-nurp/2786-fpi-em-região-de-itaberaba-apreende-quase-mil-animais-silvestres.html


 

CEAMA – Centro de Apoio Operacional do Meio Ambiente e Urbanismo 

 

 

 

Combate aos impactos dos agrotóxicos: projetos de lei são apoiados por Fórum 

24.07.2015 - A coordenadora do Núcleo de Defesa da Bacia do São Francisco (Nusf), 

promotora de Justiça Luciana Khoury, que também coordena o Fórum Baiano de Combate aos 

Impactos dos Agrotóxicos, assinou nota pública em que declara apoio aos projetos de lei que 

regulamentam o uso de agrotóxicos na Bahia. Leia mais... 

 

Consciência ambiental é tema de curso em Irecê  

16.07.2015 - Com o objetivo de estabelecer um diálogo sobre normas, princípios ambientais e 

possíveis soluções para os problemas identificados pela Fiscalização Preventiva Integrada (FPI), 

o Ministério Público estadual está promovendo em Irecê o curso “Construindo Consciência 

Ambiental”. Leia mais... 

 

Evento reúne parceiros para debater formas de intensificar combate ao tráfico de animais 

 

14.07.2015 - Cerca de 38 milhões de animais são retirados de seu 

habitat por ano no Brasil para alimentar o tráfico e, de cada 10, 

apenas um consegue chegar ao consumidor final, situação que 

preocupa e foi destaque do “Curso Manejo da Fauna” realizado hoje, 

dia 14, no Centro de Estudos e Aperfeiçoamento Funcional (Ceaf) do 

Ministério Público estadual. Leia mais... 

 

 

Workshop debate a soltura de animais silvestres na natureza 

13.07.2015 - Você encontra um animal na estrada e, cheio de 

boas intenções, decide devolvê-lo à natureza achando que está 

agindo corretamente. Certo? Não, não é bem assim. A natureza é 

o lugar correto, mas a soltura de animais silvestres exige a 

realização de tratamento, manejo adequado e posterior 

acompanhamento laboratorial do animal, sendo cada soltura 

devidamente acompanhada. Leia mais... 
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