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Cidadãos baianos foram beneficiados 
com mais de 17 mil atendimentos do MP 
na área cível 
Mais de 17 mil atendimentos realizados pelo Ministério 
público estadual na área cível beneficiaram cidadãos 
baianos no ano de 2014. Diversos conflitos familiares 
foram solucionados nas salas de atendimento da 
Instituição localizadas no Núcleo de Promoção da 
Paternidade Responsável (Nupar), nas Casas de Justiça 
e Cidadania e na unidade móvel do MP, que percorreu 
bairros de Salvador e alguns municípios do interior. A 
Instituição promoveu 925 reconhecimentos de 
paternidade, formalizou mais de 300 acordos de 
alimentos e também abriu e/ou retificou cerca de 
4.300 registros civis... 
Leia mais 

 

 

Cartilha do MP orienta consumidores 
sobre serviços de ensino  
  
O Ministério Público estadual, por meio do Centro de 
Apoio Operacional às Promotorias de Justiça do 
Consumidor (Ceacon), produziu uma cartilha com 
orientações aos consumidores de serviço de ensino. Foi 
impresso um total de 10 mil unidades. Parte delas, mais 
de cinco mil, foi distribuída a comarcas do interior e 
órgãos públicos, como a Coordenadoria de Proteção e 
Defesa do Consumidor (Codecon) do município de 
Salvador, onde o cidadão pode ter acesso à cartilha. O 
restante será disponibilizado à população, por meio de 
entidades civis e demais instituições públicas que atuam 
na defesa do consumidor, como o Procon... 
Leia mais 

  

 
 

 

 

Grupo de Trabalho faz propostas para 
aperfeiçoar combate à comunicação de 
presos via celulares  
  
Durante reunião da Câmara Setorial de Articulação dos 
Poderes (Cesap) do programa Pacto Pela Vida, 
realizada na tarde do dia 21 na sede do Ministério 
Público estadual no CAB, foram apresentadas as 
conclusões do ‘Grupo de Trabalho (GT) de Tecnologia 
de Bloqueio de Sinais Telemáticos e Telefonia Celular 
em Presídios’, coordenado pelo MP. A apresentação 
realizada pelo promotor de Justiça Fabrício Patury, 
coordenador do GT, trouxe propostas para aperfeiçoar 
medidas de bloqueio à comunicação de presos via 
celulares e outros dispositivos tecnológicos... 
Leia mais 
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Caçadores e traficantes de animais são 
presos em operação do MP em Santo 
Antônio de Jesus  
  
Cinco traficantes de animais silvestres e 15 caçadores, 
que atuavam na região de Conceição do Almeida, foram 
presos em flagrante no último final de semana na feira 
livre de São Felipe. As prisões ocorreram durante uma 
blitz organizada pelo Ministério Público, por meio dos 
promotores de Justiça Julimar Barreto Ferreira, titular da 
comarca de Santo Antônio de Jesus, e Sônia Suga, 
titular de Conceição do Almeida e substituta em São 
Felipe... 
Leia mais 
  

 
  

 
  

Outras notícias: 
29/01/2015 - MP e Jacobina firmam acordo para regularizar licenciamento e fiscalização ambientais 
28/01/2015 - Fábrica de torres eólicas em Jacobina pode ter sua inauguração suspensa 
26/01/2015 - PGJ participa de primeira reunião do CNPG em 2015 
26/01/2015 - MP abre inscrições para seleção de estagiário em Direito na Regional de Barreiras 
23/01/2015 - Projeto de lei prevê criação de cargos de procurador de Justiça para Câmara do Oeste 
22/01/2015 - MP recomenda a retirada do nome de pessoas vivas de bens públicos em Cruz das Almas 
21/01/2015 - Decretada indisponibilidade de bens de prefeito de Santo Amaro 
21/01/2015 - PGJ recebe visita de cortesia do novo secretário de Desenvolvimento Urbano 
21/01/2015 - Instituído Cisp Regional de Luís Eduardo Magalhães 
19/01/2015 - MP receberá doação para construção de sede da Promotoria Regional de Senhor do Bonfim 
19/01/2015 - Prova do concurso para promotor de Justiça será aplicada no dia 1º de fevereiro 
19/01/2015 - MP promove audiência pública sobre política de resíduos sólidos em Feira de Santana 
16/01/2015 - Prefeito de Santo Amaro é acionado por contratação irregular de servidores 
12/01/2015 - PGJ prestigia solenidade de transmissão do cargo de comandante-geral da PM 
12/01/2015 - Secretaria de Justiça apresenta equipe à comunidade no auditório do MP 
09/01/2015 - MP recomenda que Município de Santo Amaro não gaste excessivamente com festas 
01/01/2015 - Chefe do Ministério Público participa de posse de novo governador da Bahia 
  
Acesse a página http://www.mpba.mp.br/imprensa/newsletter.asp e leia as edições anteriores. 
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