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Nova edição do Jornal Eco Teens será lançada em Vitória da Conquista 

29.03.16 - Será lançada no dia 1º de abril, às 18h30, em Vitória da Conquista, a primeira edição 

do ano de 2016 do Jornal Eco Teens. O jornal foi produzido por 448 alunos do Colégio Paulo VI, 

que têm entre 12 e 17 anos de idade e cursam do ensino fundamental II ao ensino médio. Esta 

edição abordará o tema “Quem Ama Cuida”. Leia mais... 

Falta de Sistema de Gestão Ambiental motiva MP a acionar Município de Aiquara 

21.03.16 - O Ministério Público estadual ajuizou uma ação civil pública contra o Município de 

Aiquara, que fica a 391km de Salvador, pela falta do Sistema Municipal de Gestão Ambiental 

(Sismuma). Leia mais... 

Reunião dá seguimento às ações de revitalização do Rio Catolé 

11.03.16 - O Ministério Público estadual, por meio da promotora de Justiça Karina Cherubini, 

representantes de sete municípios da Bacia do Catolé e de entidades ambientais se reuniram 

na manhã de ontem, dia 10, na sede da Promotoria Regional Ambiental, em Vitória da 

Conquista (VCA), para discutir e prosseguir com as ações de recuperação do Rio Catolé. Leia 

mais... 

 

MP aciona Município de Jitaúna por descarte inadequado dos resíduos sólidos 

09.03.16 - A falta de um Plano Municipal de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos aliado ao 

descarte indevido dos mesmos a ‘céu aberto’ motivou o Ministério Público estadual a ajuizar 

hoje, dia 9, uma ação civil pública contra o Município de Jitaúna, que fica a 383 km de 

Salvador. Leia mais... 

Líderes religiosos se reúnem com MP em Camaçari 

02.03.16 - Os horários de realização dos cultos em Camaçari foram debatidos ontem, dia 1º, 

pelos promotores de Justiça Everardo Yunes e Thiara Rusciolelli em uma reunião que teve a 

participação de cerca de dez líderes religiosos. Ficou deliberado que, durante os dias da 

semana, os cultos devem ser encerrados até as 22h. Leia mais... 

Edição 03 / 2016 Salvador, 01 de abril de 2016 

http://www.mp.ba.gov.br/area/CEAMA/noticias/31619
http://www.mp.ba.gov.br/area/CEAMA/noticias/31489
http://www.mp.ba.gov.br/area/CEAMA/noticias/31045
http://www.mp.ba.gov.br/area/CEAMA/noticias/31045
http://www.mp.ba.gov.br/area/CEAMA/noticias/30998
http://www.mp.ba.gov.br/area/CEAMA/noticias/30887
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Salvador vai sediar o seminário Salve a Capoeira 

28.03.16 - No próximo dia 2 de abril vai acontecer em Salvador (BA) o 

seminário Salve a Capoeira: construção do Plano de Salvaguarda e do 

Conselho Gestor da Capoeira na Bahia – Capoeira Angola. O evento 

faz parte de uma série de encontros que o Instituto do Patrimônio 

Histórico e Artístico Nacional (Iphan) realiza desde 2013 com o 

objetivo de construir um Plano de Salvaguarda para a Capoeira na 

Bahia e formar um Conselho Gestor da Salvaguarda da Capoeira no 

estado. Leia mais... 

 
Proteção às línguas e tradições indígenas 

09.03.16 - A relatora especial da Organização das Nações Unidas 

(ONU) sobre os direitos dos povos indígenas, Victoria Tauli-

Corpuz, visita o Brasil entre 7 e 17 de março para identificar e 

avaliar as principais questões que os índios enfrentam no País. 

Na segunda-feira, 7 de março, no Ministério da Cultura (MinC), o 

ministro da Cultura, Juca Ferreira, e dirigentes da pasta, 

estiveram reunidos com Victoria para esclarecer as ações do 

MinC em relação aos povos indígenas. Leia mais... 

 

 
 

 

MP ajuíza ação para liberar passagens tradicionais à população em Praia do Forte  

16.03.16 - O Ministério Público estadual ajuizou hoje, dia 16, 

ação civil pública com pedido de liminar contra a empresa 

Enseada do Castelo Empreendimentos Ltda. O promotor de 

Justiça Oto Almeida Júnior pede decisão judicial que 

determine à acionada a retirada das cercas, cancelas e 

porteiras instaladas nos caminhos tradicionalmente utilizados 

pela população de Praia do Forte e de localidades adjacentes 

do município de Mata de São João, como Tapera, Pau 

Grande, Malhadas, Açu da Torre, Açuzinho, Barra do Pojuca, 

Beira do Rio, Reserva Sapiranga, Barreiros, entre outras. Leia 

mais... 

NUDEPHAC 

NUMA 

http://portal.iphan.gov.br/noticias/detalhes/3502/salvador-vai-sediar-o-seminario-salve-a-capoeira
http://portal.iphan.gov.br/noticias/detalhes/3497/protecao-as-linguas-e-tradicoes-indigenas
http://www.mp.ba.gov.br/area/CEAMA/noticias/31203
http://www.mp.ba.gov.br/area/CEAMA/noticias/31203
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Regularização de equipes de licenciamento fortalecerá proteção ambiental na Costa das 
Baleias 

10.03.16 - As atividades de licenciamento ambiental de 

11 Municípios que integram a região da Costa das 

Baleias, no extremo sul da Bahia, devem contar com um 

reforço que será garantido com a regularização das 

equipes de licenciamento. Leia mais... 

 
Fazendeiro deverá pagar mais de R$ 1 milhão por danos ambientais no município de Prado 

29.02.16 - A Justiça acatou pedido liminar feito em ação civil pública ajuizada pelo Ministério 

Público estadual e determinou que o proprietário da Fazenda Terra Nova, localizada no 

município de Prado, pague R$ 1,173 milhão para a reparação de danos ambientais causados na 

propriedade. O promotor de Justiça Fábio Fernandes Corrêa, autor da ação, afirma que o 

acionado Renato Carlos Neiva de Souza destruiu 102 hectares de floresta nativa de Mata 

Atlântica na fazenda, no entorno do Parque Nacional do Descobrimento. Leia mais... 

 
 

 

 
Série de oficinas sobre saneamento básico da Bacia do São Francisco segue em Bom Jesus da 
Lapa 

 

16.03.16 - A série de dez oficinas denominada “Caravanas de 

Saneamento na Bacia do São Francisco” segue em andamento e 

acontece, esta semana, no município de Bom Jesus da Lapa, no 

auditório do hotel Pousada da Lapa. Leia mais... 

 
 
Curso de formação em licenciamento e fiscalização ambiental é realizado em Guanambi 

 

 

15.03.16 - O Ministério Público estadual promoveu, entre os 

dias 9 e 11 deste mês, o primeiro treinamento de uma série 

de cinco cursos de formação sobre ‘Licenciamento e 

fiscalização ambiental’, no auditório do Hotel Leopoldo, em 

Guanambi. Leia mais... 

 

NUSF 

http://www.mp.ba.gov.br/area/CEAMA/noticias/31007
http://www.mp.ba.gov.br/area/CEAMA/noticias/31246
http://www.mp.ba.gov.br/area/CEAMA/noticias/31080
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1. Manual de Restauração Ecológica – 2016 
2. Resolução nº 1069, de 27 de outubro de 2014 

 

 

 

 

Clique nos links abaixo para acessar os novos documentos 

disponibilizados na página do Meio Ambiente - Março 2016 

http://www.mpba.mp.br/sites/default/files/biblioteca/meio-ambiente/downloads/2016/manual_restauracao_ecologica_2016.pdf
http://www.ceama.mp.ba.gov.br/biblioteca-virtual-ceama/doc_view/3839-resolucao-n-1069-de-27-de-outubro-de-2014.html

