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Segunda etapa do “Caravanas do 
Milênio” visita Calabar, Alto das Pombas 
e Rio Sena  
  
Dez equipes formadas por 13 promotores de Justiça e 
cerca de 50 servidores do Ministério Público estadual 
visitaram na última sexta-feira, dia 10, 15 unidades de 
educação e quatro unidades de saúde nos bairros do 
Alto das Pombas, Calabar e Rio Sena. As visitas 
integram a segunda 'Caravana do Milênio' em 
Salvador, dando continuidade ao método que prioriza 
as áreas onde já estão estruturadas as Bases 
Comunitárias de Segurança Pública... 
Leia mais 

 

 

"MP vai às Ruas" prestará atendimento 
em Periperi 
  
Entre os dias 20 e 31 de outubro, das 8 às 12 horas, o 
Ministério Público estadual prestará atendimento às 
comunidades do subúrbio ferroviário de Salvador 
através do projeto “MP vai às Ruas”. Na unidade móvel 
do projeto, promotores de Justiça e servidores do 
Núcleo de Promoção da Paternidade Responsável 
(Nupar) prestarão serviços voltados à área civil, 
especialmente reconhecimento de paternidade de 
crianças e adolescentes, acordos de alimentos, 
retificações e outras questões relacionadas ao registro 
civil... 
Leia mais  

 

 

 

Seminário discute a visão do MP  
sobre a terceirização na Administração 
Pública   
  
O procurador-geral de Justiça Márcio Fahel participou 
na manhã da última sexta-feira, dia 10, do seminário 
'Terceirização e Administração Pública', promovido pelo 
Ministério Público do Trabalho (MPT) em Salvador. A 
convite da instituição, ele compôs a mesa da palestra 
'A visão do Ministério Público sobre a Terceirização na 
Administração Pública' e destacou que o Ministério 
Público estadual (MPE) tem defendido que é preciso 
adotar uma solução que compatibilize a regularidade 
do provimento de mão de obra com a legalidade 
atinente à espécie, sem tolerar o desvirtuamento da 
terceirização ... 
Leia mais 

 

 

http://www.mpba.mp.br/visualizar.asp?cont=5757
http://www.mpba.mp.br/visualizar.asp?cont=5754
http://www.mpba.mp.br/visualizar.asp?cont=5755


Promotores de Justiça participam de 
oficina de capacitação para investigação e 
elucidação de crimes cibernéticos 
  
Foi realizada na última sexta-feira, dia 10, na sala de 
Sessões, na sede do MP no CAB, a II Oficina de 
Introdução em Investigação de Crimes Cibernéticos, 
organizada pelo Núcleo de Combate aos Crimes 
Cibernéticos (Nucciber), com a participação de 30 
membros inscritos. As palestras foram ministradas pelo 
promotor de Justiça Fabrício Patury, coordenador do 
núcleo... 
Leia mais 
   

  

 
  

Outras notícias da semana: 
10/10/2014 - Proposta de mestrado em Direitos Humanos é discutida em reunião entre MP e Ucsal 
10/10/2014 - Sede do MP receberá abraço simbólico de entidades de defesa dos direitos dos negros 
10/10/2014 - MP vai à Justiça para garantir direito à meia-entrada de idosos e estudantes no Brumado Indoor 2014 
10/10/2014 - PGJ participa de abertura de congresso e prestigia homenagem a promotor de Justiça 
08/10/2014 - Não atendimento à recomendação do MP adia inauguração de mercado em Ruy Barbosa 
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