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Monitoramento de áreas de risco: Defesa Civil do Estado responde recomendação do MP 

25.08.2015 - Estudos para a implantação de sistemas de monitoramento e alerta de desastres 

naturais em áreas de riscos na Bahia estão sendo realizados pela Superintendência de 

Proteção e Defesa Civil (Sudec), órgão da Casa Civil do Governo do Estado, após recomendação 

feita pelo Ministério Público estadual. Leia mais... 

 

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

25.08.2015 - Será lançada amanhã, dia 26, às 19h, em Vitória da Conquista, a terceira edição 

do Jornal Eco Teens. O jornal foi produzido diretamente por 400 alunos do colégio público, que 

têm entre 13 e 17 anos de idade e cursam da 6ª série do ensino fundamental II ao 1º ano do 

ensino médio. Esta terceira edição abordará a energia em suas diferentes formas e trará como 

título “CIENB: à luz do conhecimento”. Leia mais... 

 

Juventude define plano para meio ambiente 

13.08.2015 - O Ministério do Meio Ambiente (MMA) convida os brasileiros, preferencialmente 

os jovens de 15 a 29 anos, a participar da consulta pública do Plano Nacional de Juventude e 

Meio Ambiente (PNJMA). A participação é feita por meio das etapas da 3ª Conferência 

Nacional da Juventude (ConfJuv). Leia mais... 

 

MP e sociedade civil discutem formação do Comitê de Bacia do Rio Catolé 

12.08.2015 - Sob a coordenação da Promotoria Regional de Meio Ambiente de Vitória da 

Conquista, será realizada amanhã, às 9h, na sede da Promotoria, mais uma reunião para 

discutir a formação do Comitê de Bacia do Rio Catolé. No encontro, presidido pela promotora 

de Justiça Karina Gomes Cherubini, serão apresentados os estudos desenvolvidos pelo Grupo 

de Trabalho que elaborou a proposta formal da criação do comitê. Leia mais... 
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http://www.ceama.mp.ba.gov.br/174-noticias/2803-monitoramento-de-áreas-de-risco-defesa-civil-do-estado-responde-recomendação-do-mp.html
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Recomendada exigência de licenciamento para atividades agrícolas e empreendimentos 

agrossilvipastoris 

11.08.2015 - Promotores de Justiça que atuam na área ambiental encaminharam hoje, dia 11, 

uma recomendação conjunta ao secretário de Meio Ambiente do Estado da Bahia, Eugênio 

Splenger, para que seja observado o que dispõem o ordenamento jurídico brasileiro e a 

legislação ambiental em todos os processos de licenciamento referentes às atividades 

agrícolas e que envolvam empreendimentos agrossilvipastoris. Leia mais... 

 

Papa estabelece dia anual de cuidado com meio ambiente para os católicos 

11.08.2015 - O papa Francisco, na esteira da reação em grande medida positiva à sua encíclica 

sobre ecologia, estabeleceu, nesta segunda-feira (10), um “Dia Mundial de Prece pelo Cuidado 

com a Criação” para os católicos, cujo objetivo é atrair atenção para os riscos enfrentados pelo 

planeta. Leia mais... 

 

Segunda edição dos jornais Eco Kids e Eco Teens será lançada em Barra do Choça  

06.08.2015 - Será lançada na próxima sexta-feira, dia 7, às 19h, no Centro Educacional de Barra 

Nova, no município de Barra do Choça, a segunda edição do Jornal Eco Teens. Produzido por 

alunos de 11 a 15 anos, que cursam entre o 5º e 9º ano, o jornal abordará o tema “Nascentes: 

início da vida”. Já no próximo dia 14, ocorrerá o lançamento da segunda edição do Jornal Eco 

Kids. Leia mais... 
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http://www.ceama.mp.ba.gov.br/174-noticias/2795-recomendada-exigência-de-licenciamento-para-atividades-agrícolas-e-empreendimentos-agrossilvipastoris.html
http://www.ceama.mp.ba.gov.br/174-noticias/2793-papa-estabelece-dia-anual-de-cuidado-com-meio-ambiente-para-os-católicos.html
http://www.ceama.mp.ba.gov.br/174-noticias/2792-segunda-edição-dos-jornais-eco-kids-e-eco-teens-será-lançada-em-barra-do-choça.html
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Entrevista com o Promotor de Justiça Edvaldo Gomes Vivas para o Portal CEC 
 
 

 

31.08.2015 - A gestão cultural pode – e deve – ser pensada de modo 

transversal a partir de ações de combate à violência, proteção ao 

patrimônio e empoderamento social. Com essa certeza enraizada em 

sua fala, o conselheiro Edvaldo Gomes Vivas representa o Ministério 

Público da Bahia no Conselho Estadual de Cultura. Leia mais... 

 

 

Evento no MP busca reunir conhecimentos para melhor proteger o patrimônio cultural 

 

17.08.2015 - Hoje, 17 de agosto, data em que se comemora o 'Dia 

Nacional do Patrimônio Histórico, Artístico e Cultural', o Ministério 

Público do Estado da Bahia deu início à 'II Semana do Patrimônio 

Cultural'. Leia mais... 

 

 

Semana do Patrimônio Cultural é aberta com exposição de peças de arte popular no MP 

 

17.08.2015 - Uma mostra da Coleção de Arte Popular, com peças 

representativas do Nordeste coletadas entre as décadas de 50 e 

60 do século XX, encontra-se em exposição a partir de hoje, dia 

17, durante um mês, na sede do Ministério Público estadual, no 

Centro Administrativo da Bahia (CAB). Leia mais... 

 

 

 

MP promove II Semana do Patrimônio Cultural  

11.08.2015 - Começa na próxima segunda-feira, dia 17, em 

Salvador, a II Semana do Patrimônio Cultural. Leia mais... 

NUDEPHAC 

http://www.ceama.mp.ba.gov.br/home-nudephac/2808-entrevista-com-o-promotor-de-justiça-edvaldo-gomes-vivas-no-conselho-estadual-de-cultura.html
http://www.ceama.mp.ba.gov.br/home-nudephac/2799-evento-no-mp-busca-reunir-conhecimentos-para-melhor-proteger-o-patrimônio-cultural.html
http://www.ceama.mp.ba.gov.br/home-nusf/2798-semana-do-patrimônio-cultural-é-aberta-com-exposição-de-peças-de-arte-popular-no-mp.html
http://www.ceama.mp.ba.gov.br/home-nudephac/2794-mp-promove-ii-semana-do-patrimônio-cultural.html
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Programa restaura floresta no Sul da Bahia 

31.08.2015 - Desde a sua inauguração, em novembro de 2014, o Programa Arboretum de 

Conservação e Restauração da Diversidade Florestal, uma das maiores iniciativas para a 

restauração da Mata Atlântica no Sul da Bahia, criou uma rede de restauração florestal com 

fundamentos socioambientais e respeito à diversidade. Leia mais... 

 

Justiça acata pedido do MP e determina encerramento de lixão em Ibicaraí 

21.08.2015 - A Justiça acatou pedido liminar de ação civil pública ajuizada pelo Ministério 

Público estadual, por meio da promotora de Justiça Cínthia Portela Lopes, e determinou que o 

Município de Ibicaraí, dentro de 180 dias, encerre o depósito de lixo irregular localizado à 

margem direita do rio Salgado, no bairro de Bela Vista, e implante aterro sanitário 

devidamente licenciado e regularizado, com destinação adequada dos resíduos sólidos. Leia 

mais... 

 

Audiência aberta ao público debaterá sobre saneamento básico em Cairu 

06.08.2015 - Uma audiência pública será realizada no próximo dia 10, a partir das 8h30, no 

município de Cairu (situado a 307 km de Salvador), para discutir a elaboração dos Planos 

Municipais de Saneamento Básico e de Gestão de Resíduos Sólidos, assim como a elaboração e 

execução de Plano de Restauração de Área Degradada para o encerramento dos lixões no 

município. Leia mais... 

 

MP expede recomendação para combater poluição sonora em Guanambi 

05.08.2015 - O Ministério Público estadual, por meio dos promotores de Justiça Thiago 

Cerqueira Fonseca e Daniele Chagas Rodrigues Bruno, expediu recomendação aos 

empresários, comerciantes, ao 17º Batalhão de Polícia Militar de Guanambi (17ª BPM), à 22º 

COORPIN – Polícia Civil de Guanambi e ao Departamento Municipal de Trânsito, com o 

objetivo de combater a poluição sonora no município. Leia mais... 
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http://www.ceama.mp.ba.gov.br/home-numa/2805-programa-restaura-floresta-no-sul-da-bahia.html
http://www.ceama.mp.ba.gov.br/home-numa/2800-justiça-acata-pedido-do-mp-e-determina-encerramento-de-lixão-em-ibicaraí.html
http://www.ceama.mp.ba.gov.br/home-numa/2800-justiça-acata-pedido-do-mp-e-determina-encerramento-de-lixão-em-ibicaraí.html
http://www.ceama.mp.ba.gov.br/home-numa/2791-audiência-aberta-ao-público-debaterá-sobre-saneamento-básico-em-cairu.html
http://www.ceama.mp.ba.gov.br/home-numa/2790-mp-expede-recomendação-para-combater-poluição-sonora-em-guanambi.html
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Parque de Vaquejada Maria do Carmo firma TAC com MP para regulamentar eventos no 

local  

31.08.2015 - A empresa Parque de Vaquejada Maria do Carmo LTDA, localizada na Avenida 

Valdete Carneiro, Bairro da Vaquejada, em Serrinha, firmou na última semana um novo Termo 

de Ajustamento de Conduta (TAC) com o Ministério Público estadual, por meio da promotora 

de Justiça Letícia Baird. No instrumento, a empresa se comprometeu a cumprir as cláusulas 

presentes em acordos anteriores de 2012 e 2014, vez que, tal como previstas anteriormente, 

não foram suficientes para a proteção do bem jurídico tutelado. Leia mais... 

 

Município de Feira de Santana é acionado por irregularidades detectadas no projeto do BRT 

21.08.2015 - Irregularidades identificadas no projeto de implantação do transporte público 

baseado no uso de ônibus de tráfego rápido – Bus Rapid Transit (BRT) – contratado pelo 

Município de Feira de Santana motivaram o Ministério Público estadual a ajuizar ontem, dia 

20, uma ação civil pública com pedido de antecipação de tutela contra o Município e a Via 

Engenharia S.A. Leia mais... 

 

Mais de 15 toneladas de produtos de origem animal são apreendidos durante FPI na Bacia 

do Paraguaçu 

06.08.2015 - Mais de 15 toneladas de produtos de origem animal 

impróprios para o consumo foram apreendidos por equipes que 

integram a 2ª Etapa da Fiscalização Preventiva Integrada (FPI), que 

está sendo realizada na Bacia do Rio Paraguaçu. Desde a segunda-

feira, dia 27, também já foram apreendidos 1.800 animais 

silvestres e 15 armas de fogo nos municípios fiscalizados. Leia 

mais... 
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http://www.ceama.mp.ba.gov.br/home-nurp/2804-parque-de-vaquejada-maria-do-carmo-firma-tac-com-mp-para-regulamentar-eventos-no-local.html
http://www.ceama.mpba.mp.br/home-nurp/2801-município-de-feira-de-santana-é-acionado-por-irregularidades-detectadas-no-projeto-do-brt.html
http://www.ceama.mp.ba.gov.br/home-nurp/2789-mais-de-15-toneladas-de-produtos-de-origem-animal-são-apreendidos-durante-fpi-na-bacia-do-paraguaçu.html
http://www.ceama.mp.ba.gov.br/home-nurp/2789-mais-de-15-toneladas-de-produtos-de-origem-animal-são-apreendidos-durante-fpi-na-bacia-do-paraguaçu.html
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Revitalização do São Francisco foi tema de reuniões em Brasília 

 

 

 

 

 

 

 

 

12.08.2015 - Nesta terça-feira, 11.08, a Diretoria Executiva do Comitê da Bacia Hidrográfica do 

Rio São Francisco (Direx/CBHSF), formada pelo presidente Anivaldo Miranda, vice-presidente 

Wagner Soares Costa e o secretário geral, Maciel Oliveira, realizou reuniões na capital federal 

com órgãos governamentais para tratar de assuntos relacionados à bacia, em especial, à 

necessária e urgente revitalização do rio São Francisco. Leia mais... 

 
Promotores querem apoio do Comitê para fortalecer FPI 

 

04.08.2015 - A Diretoria Colegiada do Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio São Francisco 

(CBHSF) iniciou nesta terça-feira (4.08), em Maceió (AL), reunião ordinária, que deve 

prosseguir até amanhã. Promotores de Alagoas e Bahia participam da reunião como 

convidados, fazendo uma prestação de contas referente ao trabalho desenvolvido em Alagoas, 

durante o mês de maio, dentro do programa Fiscalização Preventiva Integrada (FPI). Leia 

mais... 
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http://www.ceama.mp.ba.gov.br/home-nusf/2806-revitalização-do-são-francisco-foi-tema-de-reuniões-em-brasília.html
http://www.ceama.mp.ba.gov.br/home-nusf/2807-promotores-querem-apoio-do-comitê-para-fortalecer-fpi.html
http://www.ceama.mp.ba.gov.br/home-nusf/2807-promotores-querem-apoio-do-comitê-para-fortalecer-fpi.html

