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‘MP Vai às Ruas’ atende quase 600 
pessoas em cinco dias 
  
Diante do ônibus do Ministério Público estadual, no final 
de linha de São Marcos, muitas histórias aguardavam no 
dia 29, um desfecho e ao mesmo tempo um recomeço. 
Uma possibilidade que a combinação dos projetos ‘MP 
Vai às Ruas’ e ‘Paternidade Responsável’ ofereceu 
durante esta semana, para a população dos bairros de 
Pau da Lima, São Marcos, Castelo Branco, Dom Avelar, 
Pirajá, Vila Canária, Sete de Abril e Jardim Cajazeira.... 
Leia mais 

  

 
 

 

 
  

MP inaugura sede de Base Ambiental em 
Valença 
  
O procurador-geral de Justiça Márcio Fahel inaugurou 
no dia 27 de maio, data em que é comemorado o Dia 
da Mata Atlântica, a Base Ambiental da Costa do 
Dendê, no município de Valença. O imóvel, localizado 
na rua Luís Eduardo Magalhães, no bairro do Jardim 
Grimaldi, já está em funcionamento e possui recepção, 
sala de reunião, sala de atendimento, gabinetes de 
promotores, copa, almoxarifado, sala de técnicos, 
secretaria processual administrativa, sanitários, 
depósito e garagem... 
Leia mais 

 

 

MP recomenda à Prefeitura de Salvador série de 
medidas para redução de danos causados pela chuva 
  
O Ministério Público estadual enviou no dia 25, 
recomendação ao prefeito de Salvador, Antônio 
Carlos Magalhães Neto, e ao secretário municipal de 
Infraestrutura e Defesa Civil, Paulo Fontana, para 
que eles adotem medidas com a finalidade de mitigar 
os riscos geológicos na capital baiana e com isso 
reduzir os danos causados pelas fortes chuvas. A 
promotora de Justiça de Meio Ambiente e Urbanismo 
Hortênsia Pinho recomenda que a Prefeitura atualize 
o Plano Diretor de Encostas (PDE), elabore Plano 
Municipal de Prevenção de Redução de Risco e Plano 
de Contingência eficiente, reestruture a Defesa Civil 
de Salvador (Codesal) e desenvolva sistema de alerta 
e alarme à população... 
Leia mais 
  

  

 

 
  

Outras notícias: 
29/05/2015 - Araçás se compromete a elaborar Plano Municipal de Gerenciamento de Resíduos Sólidos  
29/05/2015 - Promotoras de Justiça recomendam suspensão de seleção de projetos de apoio a festejos juninos  
29/05/2015 - ‘MP Vai às Ruas’ atende quase 600 pessoas em cinco dias  
29/05/2015 - Chefe do MP visita presidente da Associação Baiana de Imprensa  
28/05/2015 - PGJ reúne-se com o arcebispo de Salvador, Dom Murilo Krieger  
28/05/2015 - MPs promovem curso de ‘Cooperação Jurídica Internacional’  
28/05/2015 - Semana da Mata Atlântica: Oficina em Itacaré discute temas avançados de direito florestal  
27/05/2015 - Inaugurada Base Ambiental de Valença  
27/05/2015 - Comunidade do Baixo Sul participou de “Conversa com o Ministério Público”  
26/05/2015 - MP recomenda à Prefeitura de Salvador série de medidas para redução de danos causados pela chuva  
25/05/2015 - PGJ participa de lançamento de campanha de combate à corrupção e reunião do CNPG  
25/05/2015 - I Colóquio dos Promotores de Justiça de Família discute paternidade socioafetiva  
25/05/2015 - Exposição fotográfica marca abertura da “Semana da Mata Atlântica”  
25/05/2015 - MP participa de evento na Assembleia Legislativa sobre uso de agrotóxicos no estado  
25/05/2015 - MP e Uneb promovem “IV Seminário Enlaçando Sexualidades”  

http://www.mpba.mp.br/visualizar.asp?cont=6176
http://www.mpba.mp.br/visualizar.asp?cont=6171
http://www.mpba.mp.br/visualizar.asp?cont=6169
http://www.mpba.mp.br/visualizar.asp?cont=6178
http://www.mpba.mp.br/visualizar.asp?cont=6177
http://www.mpba.mp.br/visualizar.asp?cont=6176
http://www.mpba.mp.br/visualizar.asp?cont=6175
http://www.mpba.mp.br/visualizar.asp?cont=6174
http://www.mpba.mp.br/visualizar.asp?cont=6173
http://www.mpba.mp.br/visualizar.asp?cont=6172
http://www.mpba.mp.br/visualizar.asp?cont=6171
http://www.mpba.mp.br/visualizar.asp?cont=6170
http://www.mpba.mp.br/visualizar.asp?cont=6169
http://www.mpba.mp.br/visualizar.asp?cont=6167
http://www.mpba.mp.br/visualizar.asp?cont=6168
http://www.mpba.mp.br/visualizar.asp?cont=6166
http://www.mpba.mp.br/visualizar.asp?cont=6165
http://www.mpba.mp.br/visualizar.asp?cont=6164


  
Acesse a página http://www.mpba.mp.br/imprensa/newsletter.asp e leia as edições anteriores. 
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