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Evento do CNMP reúne assessores de
Comunicação de MPs de todo o Brasil na
Bahia
Profissionais de Comunicação Social que atuam nos
Ministérios Públicos em todo o país se reuniram no MP
da Bahia para participar do 'Encontro Nacional –
Comunicação e Relacionamento', promovido pelo
Conselho Nacional do Ministério Público (CNMP). O
encontro foi aberto no dia 25 de junho, pelo
procurador-geral de Justiça da Bahia, Márcio Fahel, e
pelo conselheiro que preside a Comissão de
Planejamento Estratégico do CNMP, Cláudio Portela do
Rego...
Leia mais

Município de Salvador deve regularizar
situação sanitária de unidades de Saúde
Até o final de 2017 todas as unidades de Saúde do
Município de Salvador terão que estar com sua
situação sanitária regularizada. O compromisso,
assumido pelo Município no dia 27 de junho, junto ao
Grupo de Atuação Especial de Defesa da Saúde
(Gesau) do Ministério Público estadual, prevê a
adequação de pelo menos 20% das unidades de Saúde
de Salvador até o final deste ano. Unidades criadas
após a assinatura do Termo de Ajustamento de
Conduta (TAC) terão doze meses para se adaptar, a
contar da data da inauguração. O descumprimento do
acordo pode implicar no pagamento de multa diária...
Leia mais

Educação inclusiva será tema de
encontro no MP
Com o tema “Juntos por uma Educação Inclusiva”,
será realizado no próximo dia 17, das 8h às 18h, no
Ministério Público estadual no CAB, o encontro “Escola
e Família”. O evento, que vai discutir educação
inclusiva, é voltado para membros e servidores do
MP, diretores de escolas particulares, profissionais
das áreas de educação e saúde e representantes da
sociedade civil. Organizado pelo Grupo de Atuação
Especial de Defesa da Educação (Geduc) e pelo
Centro de Estudos e Aperfeiçoamento Funcional
(Ceaf), o encontro está com as inscrições abertas até
o dia 14...
Leia mais
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Educação inclusiva será tema de encontro no MP
MP faz mutirão de reconhecimento de paternidade de crianças e adolescentes na região de Juazeiro
Gestão da saúde pública é tema de seminário promovido pela ENSP, Fiocruz e GNDH
Indicado a conselheiro do CNJ e membro do MP baiano visitam TJ de São Paulo
Município de Salvador deve regularizar situação sanitária de unidades de Saúde
Comunicação e Relacionamento: assessores definem projeto de pesquisa nacional
PGJ recebe visita de nova presidente da Ampeb
Evento do CNMP reúne assessores de Comunicação de MPs de todo o Brasil na Bahia

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

