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Segunda oficina sobre PDDU traz propostas objetivas para aperfeiçoar Plano 

 

17.02.2016 - A segunda das três oficinas de discussões sobre o 

projeto de lei (PL) do Plano Diretor de Desenvolvimento Urbano 

(PDDU) de Salvador, realizada na tarde de ontem, dia 16, na sede 

do Ministério Público estadual no bairro de Nazaré, contou com 

propostas qualificadas e objetivas, conforme avaliação da 

promotora de Justiça Hortênsia Pinho, organizadora do evento. 

Leia mais... 

 
MP realiza segunda oficina sobre PDDU na próxima terça-feira, 16 

12.02.2016 - O Ministério Público estadual realiza na próxima terça-feira, dia 16, a segunda das 

três oficinas de discussões sobre o projeto de lei (PL) do Plano Diretor de Desenvolvimento 

Urbano (PDDU) de Salvador encaminhado pelo Poder Executivo Municipal à Câmara de 

Vereadores. O evento será realizado no auditório J.J. Calmon de Passos, das 14h às 20h, na 

sede do MP de Nazaré, localizada na Avenida Joana Angélica. Leia mais... 

 
Com foco no meio ambiente, igreja lança Campanha da Fraternidade 

10.02.2016 - Campanha foi lançada na tarde desta quarta-feira (10), em Salvador. 

O tema desse ano é 'Casa comum, nossa responsabilidade'. 

A igreja católica lançou na tarde desta quarta-feira (10) a Campanha da Fraternidade 2016, em 

Salvador, que tem como foco o cuidado com o meio ambiente para melhorar a qualidade de 

vida da população. A ação vai até o Domingo de Ramos, no dia 20 de março. Leia mais... 
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http://www.mp.ba.gov.br/area/CEAMA/noticias/30776
http://www.mp.ba.gov.br/area/CEAMA/noticias/30742
http://g1.globo.com/ba/bahia/cidade/salvador.html
http://g1.globo.com/bahia/noticia/2016/02/com-foco-no-meio-ambiente-igreja-lanca-campanha-da-fraternidade.html


 

CEAMA – Centro de Apoio Operacional do Meio Ambiente e Urbanismo 

 

 

 

 
Maragojipe se consolida como atração nacional  

 

12.02.2016 - O Carnaval de Maragojipe está se consolidando como 

atrativo nacional. Esses dados são da prefeitura local. “Visitantes vêm 

de todo mundo atraídos pela festa, que acontece durante dia e noite, 

com idosos, crianças e famílias. É um carnaval de rua e sem violência, 

com diversão e alegria”, afirma a prefeita do município, Vera Lúcia 

Maria dos Santos. Leia mais... 

 

 

Carnaval brasileiro é caracterizado por bens culturais protegidos pelo Iphan 
 

 

03.02.2016 - Prepare as marchinhas e a fantasia que o Carnaval 

está chegando. Caracterizada pela multiplicidade de suas 

manifestações, a festa é um dos eventos que mobiliza 

comunidades de Norte a Sul do país. Inserida em meados do 

século XVII no Brasil, as comemorações agitam desde os centros 

urbanos às pequenas vilas com diversas expressões culturais. Leia 

mais... 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
MP ajuíza ação contra proprietário de fazenda que devastou área da Mata Atlântica em Itagi 

03.02.2016 - A devastação de uma parte da vegetação nativa da Mata Atlântica na Fazenda 

Santa Maria, no Município de Itagi, motivou o Ministério Público estadual a ajuizar uma ação 

civil pública ambiental contra o proprietário do imóvel rural, o médico Olival de Souza 

Andrade. Segundo o promotor de Justiça Maurício Foltz Cavalcanti, autor da ação, foi 

elaborado um parecer técnico pela Central de Apoio Técnico do MP (Ceat) que comprovou a 

supressão de 1,42 hectares do bioma Mata Atlântica, sendo que 0,3 hectares encontrava-se 

em Área de Preservação Permanente (APP), numa marginal do Rio Preguiça. Leia mais... 

NUDEPHAC 

NUMA 

http://www.ipac.ba.gov.br/noticias/maragojipe-se-consolida-como-atracao-nacional
http://portal.iphan.gov.br/noticias/detalhes/3469/carnaval-brasileiro-e-caracterizado-por-bens-culturais-protegidos-pelo-iphan
http://portal.iphan.gov.br/noticias/detalhes/3469/carnaval-brasileiro-e-caracterizado-por-bens-culturais-protegidos-pelo-iphan
http://www.mp.ba.gov.br/area/CEAMA/noticias/30679
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MPs recomendam ao Ibama e Inema adoção de medidas contra produção ilegal de carvão 

 

25.02.2016 - O Ministério Público Estadual e o Ministério Público 

Federal recomendaram ao Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e 

dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama) e ao Instituto do Meio 

Ambiente e Recursos Hídricos (Inema) a adoção de uma série de 

medidas diante do avanço das atividades de carvoejamento e 

supressão de vegetação na região de Guanambi e Bom Jesus da Lapa. 

Leia mais... 

 
MP realiza Caravanas de Saneamento na Bacia do São Francisco 

24.02.2016 - O Ministério Público estadual está promovendo até a próxima sexta-feira, dia 26, a 

primeira de uma série de dez oficinas de saneamento básico na Bahia, denominadas de 

‘Caravana de Saneamento na Bacia do São Francisco’, no Hotel Belvedere, em Paulo Afonso 

Leia mais... 

 
Membro do MP estadual é reeleita para coordenar Fórum Baiano de Combate aos 
Agrotóxicos 

 

22.02.2016 - Na última sexta-feira, dia 19, a coordenadora do 

Núcleo de Defesa da Bacia do São Francisco do Ministério 

Público estadual, promotora de Justiça Luciana Khoury, foi eleita 

por unanimidade para continuar na coordenação do Fórum 

Baiano de Combate aos Impactos dos Agrotóxicos. Leia mais... 

 
 
Chuva garante aumento no volume útil dos reservatórios do São Francisco 

03.02.2016 - Em mais uma rodada para discutir as reduções nas vazões dos reservatórios de 

Três Marias, em Minas Gerais, e Sobradinho, na Bahia, o Operador Nacional do Sistema Elétrico 

(ONS) disse, nesta segunda feira (01.02), que as duas principais represas de regularização das 

águas do rio São Francisco terão uma recuperação animadora já na primeira semana de 

fevereiro. Realizada por videoconferência, a reunião contou com a participação do Comitê da 

Bacia Hidrográfica do Rio São Francisco. Leia mais...  

NUSF 

http://www.mp.ba.gov.br/area/CEAMA/noticias/30843
http://www.mp.ba.gov.br/area/CEAMA/noticias/30835
http://www.mp.ba.gov.br/noticia/30798
http://cbhsaofrancisco.org.br/chuva-garante-aumento-no-volume-util-dos-reservatorios-do-sao-francisco/
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1. Pedido Doação Madeira + Perda Motosserra  
 

2. Pesquisa n. 01-2016 - apreensão e doação de madeira e carvão (anexo - TAC MPRS) 

3. TAC Regularização Imóvel Rural  

 

 

 

Clique nos links abaixo para acessar os novos documentos 

disponibilizados na página do Meio Ambiente - Fevereiro 2016 

http://www.ceama.mp.ba.gov.br/biblioteca-virtual-ceama/doc_view/3836-pedido-doacao-madeira-perda-motosserra.html
http://www.ceama.mp.ba.gov.br/biblioteca-virtual-ceama/doc_view/3837-pesquisa-n-01-2016-apreensao-e-doacao-de-madeira-e-carvao-anexo-tac-mprs.html
http://www.ceama.mp.ba.gov.br/biblioteca-virtual-ceama/doc_view/3838-tac-regularizacao-imovel-rural.html

