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Audiência pública aborda proteção do Parque de Pituaçu 

 
23.04.15 - Ações para contenção dos avanços das ocupações e 
mudanças realizadas na poligonal do Parque Metropolitano de 
Pituaçu foram debatidas na tarde de hoje, dia 23, durante uma 
audiência pública na sede do Ministério Público estadual, no Centro 
Administrativo da Bahia (CAB). Leia mais... 

 

 

 

Reunião discute procedimentos para elaboração do plano de saneamento básico em Barra 

do Choça 

17.04.15 - O plano municipal de saneamento básico de Barra do Choça foi tema de reunião 
realizada ontem, dia 16, na Promotoria de Justiça Regional de Meio Ambiente de Vitória da 
Conquista. Leia mais... 

Deputados aprovam projeto que simplifica pesquisas com biodiversidade 

28.04.15 - O Plenário da Câmara dos Deputados concluiu a votação do projeto de lei da 
biodiversidade (PL 7735/14, do Poder Executivo), que simplifica as regras para pesquisa e 
exploração do patrimônio genético de plantas e animais nativos e para o uso dos 
conhecimentos indígenas ou tradicionais sobre eles. Leia mais... 

Ministra do Meio Ambiente quer Lei que obrigue o aproveitamento da água de reúso 

24.04.15 - A ministra do Meio Ambiente, Izabella Teixeira, informou, na última quinta-feira 
(23), que o governo federal busca uma forma de regulamentar a utilização da água de reúso. 
Segundo a ministra, a normatização já está sendo debatida nos estados de São Paulo e do Rio 
de Janeiro. Leia mais... 

Brasil lidera consumo de agrotóxicos no mundo e Inca pede redução do uso 

09.04.15 - Relatório divulgado nesta quarta-feira (8) pelo Instituto Nacional de Câncer, o Inca, 
pede a redução do uso de agrotóxicos no país. Leia mais...                                                                                                                                                                                                                                 
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Capela franciscana de 1811 será restaurada em Xique-Xique  

 
30.04.15 - A capela de Senhora Santana do Miradouro, no município 
de Xique-Xique, na Bahia, terá a sua restauração ampliada. Em 
convênio com a prefeitura municipal, a diocese local e a comunidade 
de Xique-Xique, o Instituto do Patrimônio Artístico e Cultural da 
Bahia (IPAC) fará restauração do forro, púlpito e bens integrados. A 
capela, originária de 1811, já tinha recebido estabilização predial do 
IPAC. Leia mais... 

 

 
Iphan faz inventário de referências culturais no sertão da Bahia 

28.04.15 - Os municípios de Canudos, Monte Santo e Euclides da 
Cunha participaram de uma pesquisa desenvolvida pelo Instituto do 
Patrimônio Histórico e Artístico Nacional na Bahia (Iphan-BA) com o 
objetivo de compor o Inventário Nacional de Referências Culturais 
(INRC) do Sertão, instrumento técnico de identificação de bens 
culturais e de gestão das ações voltadas ao patrimônio cultural 
imaterial brasileiro. Leia mais... 
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Competência sobre extração ilegal de mineral é do MPF, afirma ministro do STF  

08.04.15 - O ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Luís Roberto Barroso acatou as 
argumentações do Ministério Público do Estado da Bahia e reconheceu a atribuição do 
Ministério Público Federal para apurar a ocorrência de extração ilegal de minerais no 
município de Camaçari, que teria causado danos ambientais na região. Leia mais... 

Inema realiza Operação de fiscalização de desmatamento no sul do Estado  

22.04.15 - O Instituto do Meio Ambiente e Recursos Hídricos (Inema), através da sua Unidade 
Regional Sul- Itabuna realizou no último mês de março “Operação sequestro de carbono”. A 
demanda teve o objetivo de atender denúncias de desmatamentos nos municípios de Ilhéus, 
Itacaré, Coaraci, Almadina, Itajuípe, Uruçuca, Canavieiras, Camacã, Pau Brasil e Santa Luzia, 
área de abrangência da UR Sul. Leia mais... 
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http://www.ceama.mp.ba.gov.br/174-noticias/2711-competência-sobre-extração-ilegal-de-mineral-é-do-mpf,-afirma-ministro-do-stf.html
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Parque de Vaquejada Alto Sereno firma TAC com MP para regulamentar eventos no local 

24.04.15 - Com o objetivo de implementar posturas preventivas de proteção aos animais e 
minorar os danos ambientais, o responsável pelo Parque de Vaquejada Alto Sereno, localizado 
na zona rural de Serrinha, Givaldo Lopes, firmou um Termo de Ajustamento de Conduta (TAC) 
com a 3ª Promotoria de Justiça de Serrinha, por meio da promotora de Justiça Letícia Campos 
Baird, comprometendo-se a observar procedimentos que previnam danos aos animais 
participantes de vaquejadas. Leia mais... 
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http://www.ceama.mp.ba.gov.br/home-nurp/2719-parque-de-vaquejada-alto-sereno-firma-tac-com-mp-para-regulamentar-eventos-no-local.html
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MP requer paralisação de plantio de palmeiras imperiais em avenida central de Irecê 

30.04.15 - A plantação de palmeiras imperiais adultas, com mais de cinco metros de altura, 
que está sendo realizada pela Prefeitura Municipal de Irecê na Avenida Santos Lopes, no 
centro da cidade, pode ser paralisada caso a Justiça acate pedido apresentado pelo Ministério 
Público estadual. Leia mais... 

Dia Nacional da Caatinga: cenário genuinamente brasileiro  

28.04.15 - Presente nos Estados da Bahia, Ceará, Rio Grande do Norte, Paraíba, Pernambuco, 
Sergipe, Alagoas, Piauí e norte de Minas Gerais a caatinga é o único bioma genuinamente 
brasileiro, abrange uma área de cerca de 734.478 km² e apresenta temperaturas que variam 
entre 25°C e 29°C. A região que é habitada por certa de 20 milhões de brasileiros é também 
cenário que acolhe os rios São Francisco e Parnaíba. Leia mais... 

Revitalização de trecho do Rio São Francisco é concluída com apoio do Exército 

20.04.15 - Uma cooperação entre a Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São 
Francisco e do Parnaíba (Codevasf) e o Exército Brasileiro concluiu as obras de revitalização do 
trecho da margem do rio São Francisco denominado Ilha da Tapera, situado no município de 
Xique-Xique (BA). Leia mais... 

TV Globo prepara novela sobre Velho Chico com ajuda do Comitê 

23.04.15 - A marca autoral do escritor Benedito Ruy Barbosa, responsável por grandes 
sucessos da televisão brasileira, como Pantanal (1990), Renascer (1993) e o O Rei do Gado 
(1996), agora se volta às belezas e contrastes do rio São Francisco. Leia mais... 

Municípios do “Território de Itaparica”  debatem questões ambientais 

23.04.15 - Com o objetivo de discutir questões ambientais referentes ao 'Território de 
Itaparica', aconteceu hoje, dia 23, no auditório Edson Teixeira, em Paulo Afonso, um encontro 
entre representantes de comunidades tradicionais, órgãos públicos da região e entidades não 
governamentais dos municípios de Rodelas, Abaré, Mucururé, Chorrochó, Paulo Afonso e 
Glória. Leia mais... 

Mancha escura se espalha pelo Rio São Francisco entre a Bahia e Alagoas 

13.04.15 - Está marcada para as 10h dessa terça-feira 
(14/4), em Maceió (AL), uma reunião emergencial do 
Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio São Francisco (CBHSF) 
com diversos órgãos ligados à questão ambiental, para 
discutir os motivos que provocaram uma mancha escura 
na calha do rio, entre os municípios de Paulo Afonso (BA) 
e Delmiro Gouveia (AL). Leia mais... 
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http://www.ceama.mp.ba.gov.br/home-nusf/2720-mp-requer-paralisação-de-plantio-de-palmeiras-imperiais-em-avenida-central-de-irecê.html
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http://www.ceama.mp.ba.gov.br/home-nusf/2718-tv-globo-prepara-novela-sobre-velho-chico-com-ajuda-do-comitê.html
http://www.ceama.mp.ba.gov.br/home-nusf/2716-municípios-do-“território-de-itaparica”-debatem-questões-ambientais.html
http://www.ceama.mp.ba.gov.br/home-nusf/2714-mancha-escura-se-espalha-pelo-rio-são-francisco-entre-a-bahia-e-alagoas.html

