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MP promove audiência sobre logística reversa de pneus em Salvador 

01.12.16 - O Ministério Público estadual promoverá na próxima 
quinta-feira, dia 1º, uma audiência pública sobre logística 
reversa de pneus em Salvador. O evento será realizado às 9h, 
no auditório da sede no MP, localizada no bairro de Nazaré. A 
audiência será presidida pela promotora de Justiça Ana Luzia 
dos Santos Santana, que discutirá sobre a implantação do 
sistema de logística reversa de pneus inservíveis na cidade. Leia 
mais... 
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'Eco Teens e Eco Kids' envolve mais de oito mil alunos em produção de jornais ambientais em 
2016 

02.12.16 - Com o lançamento de mais quatro edições nos 
municípios de Vitória da Conquista, Alagoinhas e Itanhém 
realizados este mês, o projeto 'Eco Kids e Eco Teens' do 
Ministério Público estadual promoveu este ano a produção de 
21 jornais voltados à conscientização e educação ambientais 
elaborados por alunos das escolas de ensino fundamental, 
públicas e privadas, custeados por infratores ambientais em 
cumprimento de pena alternativa. Foram mais de oito mil 
estudantes envolvidos no projeto em 2016. Leia mais... 

 

Cefir atinge a marca de 100 mil cadastros realizados na Bahia 

07.12.16 - Neste mês de dezembro, o Estado da Bahia, atingiu a marca dos 100.000 (cem mil) 
cadastros com validação do Cadastro Estadual Florestal de Imóveis Rurais (CEFIR). Um número 
significativo e de extrema relevância já que, os registros obedecem aos critérios do sistema que 
os tornam passíveis de justas e apropriadas vistorias e fiscalizações por parte dos órgãos, do 
Sistema Estadual do Meio Ambiente dentro do nosso Estado. Leia mais... 

 

ABRAMPA Assina nota de repúdio contra substitutivo do projeto de lei n.º 3.729/2004 

13.12.16 - A Associação Brasileira dos Membros do Ministério Público de Meio Ambiente 
(ABRAMPA) é uma das entidades a assinar a Nota de Repúdio contra o substitutivo do Projeto 
de Lei n.º 3.729/2004, de autoria do deputado federal Mauro Pereira (PMDB-RS). Mais 133 
assinaturas – entre associações, organizações não-governamentais, movimentos e 
representantes da sociedade civil – constam no documento que tem a movimentar a 
população contra o texto, que contém diversos pontos polêmicos como a dispensa de 
licenciamento para atividades poluidoras específicas, criação do licenciamento 
autodeclaratório e flexibilização das exigências ambientais. Leia mais... 

 

ABRAMPA comemora adiamento da votação de licenciamento 

15.12.16 - O presidente da Associação Brasileira do Ministério Público (Abrampa), Fernando 
Barreto comemorou o adiamento da votação para mudança no licenciamento ambiental na 
Comissão de Finanças e Tributação da Câmara dos Deputados, marcada para ontem (dia 14). 
Presente na comissão da Câmara, Fernando Barreto disse que projeto que seria votado, um 
substitutivo do deputado Mauro Pereira (PMDB), piorou ainda mais o Projeto de Lei 3729/2004, 
ou a “Lei Geral do Licenciamento Ambiental”, que tramitava na Câmara e já era ruim para o 
meio ambiente. Leia mais... 

 

http://www.mpba.mp.br/area/CEAMA/noticias/35402
http://www.meioambiente.ba.gov.br/2016/12/10966/Cefir-atinge-a-marca-de-100-mil-cadastros-realizados-na-Bahia.html
http://www.abrampa.org.br/site/index.php?ct=conteudoEsq&id=453&modulo=NOT%C3%8DCIA
http://www.abrampa.org.br/site/index.php?ct=conteudoEsq&id=454&modulo=NOT%C3%8DCIA
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Direção do IPAC assinará convênio para programa de Educação Patrimonial 

15.12.16 - Um dos mais famosos pontos de visitação internacional do Brasil e conhecido pelos 
portugueses desde 1531, quando o nobre militar Martim Afonso de Souza avistou o local e o 
chamou de "Tynharéa" (hoje Ilha de Tinharé), o Morro de São Paulo, passará a contar com um 
programa especial de Educação Patrimonial do Instituto do Patrimônio Artístico e Cultural 
(IPAC). Um convênio de cooperação técnica será assinado na próxima terça-feira (20), em 
Morro de São Paulo, entre a Prefeitura de Cairu, o IPAC e o Instituto de Desenvolvimento 
Sustentável do Baixo Sul da Bahia (IDES)... Leia mais... 

 

 

 
 
 
 
 

MP aciona empresas por construções irregulares na Reserva Imbassaí 

01.12.16 - A Reta Atlântico Brasil e a Grand Palladium Imbassaí Resort, além de mais quatro 
condomínios residenciais, responsáveis pelo empreendimento imobiliário e hoteleiro 'Reserva 
Imbassaí', responderão à Justiça por danos ambientais. Em ação civil pública ajuizada ontem, 
dia 30, pelo Ministério Público estadual, por meio do promotor de Justiça Oto Almeida, eles são 
acusados de terem realizado construções em áreas protegidas por lei e não permitidas nas 
licenças ambientais concedidas pelos órgãos ambientais competentes. Leia mais... 

 

Atuação do MP na área ambiental é homenageada em Ilhéus 

09.12.16 - Ações implementadas por membros do Ministério 
Público estadual na defesa do meio ambiente e do consumidor, 
na comarca de Ilhéus, foram reconhecidas ontem, dia 8, por 
meio de homenagem prestada pelo Abrigo São Vicente de 
Paulo à procuradora-geral de Justiça Ediene Lousado, que 
recebeu a ‘Comenda Vicentinas Celestiais’. A promotora de 
Justiça secretária-geral do MP, Mônica Barroso, também foi 
homenageada com a ‘Comenda... Leia mais... 
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http://www.cultura.ba.gov.br/2016/12/12637/Direcao-do-Ipac-assinara-convenio-para-programa-de-Educacao-Patrimonial.html
http://www.mpba.mp.br/area/CEAMA/noticias/35372
http://www.mpba.mp.br/area/CEAMA/noticias/35467
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Município de Wagner recebe jornada de práticas agrícolas sustentáveis do Programa Bahia 
sem Fogo 
 
05.12.16 - Em continuidade as atividades de prevenção aos incêndios florestais no território da 
Chapada Diamantina, a Secretaria do Meio Ambiente do Estado (Sema) e o Instituto do Meio 
Ambiente e Recursos Hídricos (Inema) realizaram, nos dias 1 e 2/12, no Assentamento São 
Sebastião, município de Wagner, atividades teóricas e práticas voltadas à utilização de práticas 
agrícolas sustentáveis por produtores rurais do Território da Chapada Diamantina. Leia mais... 
 
 
 
Organizadores de turfe e corridas de cavalos firmam acordo com MP em Serrinha 
 
05.12.16 - O Haras Redenção, responsável pela organização do “1º GP Redenção Futurity”, 
assinou um Termo de Ajustamento de Conduta (TAC) com o Ministério Público estadual se 
comprometendo a cumprir normas ambientais e de bem-estar dos animais. O acordo, firmado 
na última sexta-feira, 2, tomou por base um inquérito civil instaurado pela promotora de 
Justiça Letícia Baird, titular da 3ª Promotoria de Justiça de Serrinha, para apurar o 
cumprimento das normas, bem como a regularidade administrativa com relação à eventual 
exploração de jogos de azar no haras. Leia mais... 

 

 

 

 

Ações da FPI na região de Paulo Afonso resultam em prisões, notificações e multas  

01.12.16 - Um falso policial federal preso, notificação contra a Companhia Hidrelétrica do São 
Francisco (Chesf) e regularização de atividades de psicultura. São alguns dos resultados 
alcançados nesta semana pela Fiscalização Preventiva Integrada (FPI) Tríplice Divisa na Bahia. 
Desde o último dia 21 de novembro, o grupo realiza operações no estado e em Sergipe e 
Alagoas. Leia mais... 

Justiça mantém embargo de fazenda sem licenciamento ambiental em Barreiras (BA) 

02.12.16 - MPF manifestou-se a favor da manutenção do embargo, realizado pelo Ibama em 
2008. Acompanhando manifestação do Ministério Público Federal (MPF) em Barreiras (BA), a 
Justiça Federal manteve o embargo à Fazenda Santo Antônio, localizada naquele município, a 
870 km da capital, por prática de atividade agrícola sem licenciamento ambiental, que deveria 
ter sido expedido pelo Instituto do Meio Ambiente e Recursos Hídricos (Inema). Leia mais... 
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http://www.meioambiente.ba.gov.br/2016/12/10958/Municipio-de-Wagner-recebe-jornada-de-praticas-agricolas-sustentaveis-do-Programa-Bahia-sem-Fogo.html
http://www.mpba.mp.br/area/CEAMA/noticias/35415
http://www.mpba.mp.br/area/CEAMA/noticias/35376
http://www.mpf.mp.br/ba/sala-de-imprensa/noticias-ba/justica-mantem-embargo-de-fazenda-sem-licenciamento-ambiental-em-barreiras-ba
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Sema apresenta ações para as comunidades do Território Sertão do São Francisco 

14.12.16 - O projeto Governança Local para a Biodiversidade (G.Lo.B) realizou, nos dias 6 e 
7/12, duas Usinas de Idéias: Oficinas de Fortalecimento da Cadeia Produtiva do Maracujá da 
Caatinga e da Pesca Artesanal, na Escola de Família Agrícola de Sobradinho e no Sindicato dos 
Trabalhadores Rurais de Remanso, respectivamente. O objetivo do evento foi definir um 
percurso compartilhado dentro dos respectivos sistemas produtivos, envolvendo grupos 
produtivos e entidades de apoio, buscando a sustentabilidade das usinas. Leia mais... 
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http://www.meioambiente.ba.gov.br/2016/12/10968/Sema-apresenta-acoes-para-as-comunidades-do-Territorio-Sertao-do-Sao-Francisco.html

