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Ministério Público realizou 
atendimento 
ao cidadão no largo do Campo Grande  
  
Uma ação voltada ao atendimento de diversas 
demandas dos cidadãos baianos foi desenvolvida 
durante todo o dia 9 de dezembro, no largo do 
Campo Grande, em Salvador. A ação, promovida 
pelo Ministério Público do Estado da Bahia em 
parceria com outros órgãos, ofereceu serviços e 
orientações relativos às áreas de educação, saúde, 
criança e adolescente, defesa da mulher e LGBT, 
idoso, pessoa com deficiência, meio ambiente, 
consumidor e combate à corrupção. Centenas de 
pessoas compareceram aos stands montados na 
praça e às unidades móveis estacionadas no local... 
Leia mais 

 

 

MP lança revista do programa do 
Milênio e premia escolas e estudantes  
  
Gestos de reconhecimento em clima descontraído e 
festivo marcaram o evento de premiação 
realizado  no segundo dia de atividades da Semana 
do Ministério Público estadual (10/12), no auditório 
da instituição no CAB. A celebração contou também 
com o lançamento da edição especial da revista 
‘Ministério Público: Parceiro do Cidadão’, que traz 
um panorama sobre o programa ‘O MP e Os 
Objetivos do Milênio – Saúde e Educação de 
Qualidade para Todos’. Foram entregues as 
premiações para as nove unidades escolares 
selecionadas pela comissão julgadora do ‘II Prêmio 
Melhor Escola Pública do Ano’, desenvolvido pelo 
programa Milênio, e para as seis estudantes que 
tiveram suas redações selecionadas no concurso 
promovido pelo MP da Bahia nos municípios de 
Salvador e Presidente Tancredo Neves como 
atividade da campanha ‘O que você tem a ver com a 
corrupção?’... 
Leia mais 
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Palestra sobre amor e sexo e 
homenagens marcam abertura oficial da 
Semana do MP  
  
O reconhecimento da luta pela inclusão social, do 
trabalho em favor dos mais necessitados, da defesa da 
educação e dos direitos da mulher marcou a abertura 
oficial da ‘Semana do Ministério Público’, realizada, na 
noite do dia 10, no auditório da sede do Ministério 
Público do Estado da Bahia. O músico Carlinhos Brown 
e a educadora Amabília Vilaronga Pinho de Almeida 
foram os agraciados com a ‘Medalha do Mérito do 
Ministério Público’, pelos relevantes serviços prestados 
à sociedade. Já o ‘Prêmio J.J. Calmon de Passos’, 
destinado a pessoas e organizações que tenham se 
destacado na defesa dos direitos humanos, foi 
concedido à Fundação Lar Harmonia, instituição que 
presta assistência social a famílias carentes em 
Salvador, beneficiando cinco mil pessoas todos os 
meses... 
Leia mais 

 

 

Ministro Marco Aurélio Mello destaca 
importância do MP para fortalecimento 
da democracia e cidadania  
  
Instituição responsável pela defesa da ordem jurídica, 
do regime democrático e dos interesses sociais e 
individuais indisponíveis, o Ministério Público teve o 
seu papel destacado, no dia 12, na palestra proferida 
pelo ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), 
Marco Aurélio Mello, no encerramento do evento de 
comemoração da 'Semana do MP', na Bahia. O 
ministro aproveitou a oportunidade para frisar que “o 
MP deve perceber a grandeza do seu papel em 
termos de fortalecimento da democracia e 
engrandecimento da cidadania”... 
Leia mais 
  

 
  

 
  

Outras notícias da semana: 
12/12/2014 - Integrantes do MP participam de homenagens a ministro do STF  
12/12/2014 - Atuação em defesa da mulher e da segurança pública deve ser integrada  
12/12/2014 - Júri condena homem que matou ex-companheira a golpes de facão em Dias D’Ávila  
12/12/2014 - Seminário traz panorama e discute questões sobre licenciamento ambiental e leis florestais  
11/12/2014 - Professor da USP aponta a corrupção como grande desafio ao Estado Republicano  
10/12/2014 - I Fórum Estadual de Gestão discute avanços e desafios dos projetos estratégicos do MP 
09/12/2014 - Seminário do MP irá discutir a atual conjuntura da Bacia do Rio São Francisco 
05/12/2014 - Médico é preso após inspeção de rotina do MP em centro de saúde de Senhor do Bonfim  
05/12/2014 - Semana do MP terá palestra de ministro do STF e programação especial de atendimento ao cidadão  
05/12/2014 - Cultura e direitos da mulher cigana no Brasil são debatidos em encontro no MP  
05/12/2014 - Justiça acata pedido do MP e bloqueia bens da empresa Fibrasa por desmatamento ilegal em Itamaraju  
05/12/2014 - MP aciona Estado por falta de medicamento contra anemia falciforme em Mata de São João  
04/12/2014 - Projeto do BRT de Feira de Santana será discutido em audiências públicas  
03/12/2014 - Membros do MP são agraciados com Medalha do Mérito da Segurança Pública  
03/12/2014 - MP aciona Ebal por irregularidades no processo de concessão de boxes no Mercado do Rio Vermelho  
03/12/2014 - Júri em Itiúba condena réu a mais de 16 anos de reclusão por crime de feminicídio  
03/12/2014 - Audiência Pública em Guanambi apresentará resultados da Fiscalização Preventiva Integrada na região  
02/12/2014 - MP ajuíza ação para garantir segurança dos usuários do sistema ferryboat  
01/12/2014 - Violência contra a mulher é tema de roda de conversa em Feira de Santana  
01/12/2014 - MP promoverá ação integrada de atendimento ao cidadão no Campo Grande  
01/12/2014 - Investigação do MP subsidia prisão no Espírito Santo de foragido da Justiça baiana  
01/12/2014 - MP promove mostra fotográfica e palestra sobre luta da mulher cigana no Brasil  
01/12/2014 - MP alerta sociedade sobre crimes cibernéticos em nova rodada de palestras  
01/12/2014 - “MP Vai às Ruas” promove mais de 600 atendimentos em Simões Filho 
  

 

 

http://www.mpba.mp.br/visualizar.asp?cont=5883
http://www.mpba.mp.br/visualizar.asp?cont=5888
http://www.mpba.mp.br/visualizar.asp?cont=5889
http://www.mpba.mp.br/visualizar.asp?cont=5886
http://www.mpba.mp.br/visualizar.asp?cont=5887
http://www.mpba.mp.br/visualizar.asp?cont=5885
http://www.mpba.mp.br/visualizar.asp?cont=5884
http://www.mpba.mp.br/visualizar.asp?cont=5882
http://www.mpba.mp.br/visualizar.asp?cont=5878
http://www.mpba.mp.br/visualizar.asp?cont=5879
http://www.mpba.mp.br/visualizar.asp?cont=5877
http://www.mpba.mp.br/visualizar.asp?cont=5876
http://www.mpba.mp.br/visualizar.asp?cont=5875
http://www.mpba.mp.br/visualizar.asp?cont=5874
http://www.mpba.mp.br/visualizar.asp?cont=5873
http://www.mpba.mp.br/visualizar.asp?cont=5872
http://www.mpba.mp.br/visualizar.asp?cont=5871
http://www.mpba.mp.br/visualizar.asp?cont=5870
http://www.mpba.mp.br/visualizar.asp?cont=5869
http://www.mpba.mp.br/visualizar.asp?cont=5868
http://www.mpba.mp.br/visualizar.asp?cont=5867
http://www.mpba.mp.br/visualizar.asp?cont=5866
http://www.mpba.mp.br/visualizar.asp?cont=5865
http://www.mpba.mp.br/visualizar.asp?cont=5863
http://www.mpba.mp.br/visualizar.asp?cont=5862
http://www.mpba.mp.br/visualizar.asp?cont=5861
http://www.mpba.mp.br/
http://www.mpba.mp.br/
http://www.mpba.mp.br/
http://www.mpba.mp.br/
http://www.mpba.mp.br/

