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“MP vai às Ruas” realiza mais de 800 
atendimentos em Pau Brasil, 
Mascote, Arataca, Camacan e Jussari  
  
Durante uma semana, moradores das 
comunidades de Pau Brasil, Mascote, Arataca, 
Camacan e Jussari receberam a unidade móvel do 
Ministério Público estadual e foram beneficiados 
com 818 atendimentos, resolvendo questões cíveis 
em suas próprias cidades. O ônibus do projeto “MP 
vai às Ruas”, do Núcleo de Promoção da 
Paternidade Reponsável (Nupar), foi a cada uma 
das localidades, entre os dias 10 e 14 de 
novembro... 
Leia mais 

 

 

Bares e lanchonete são interditados 
durante operação desencadeada pelo MP 
em Jacobina  
  
Quatro bares e uma lanchonete foram interditados no 
final de semana, durante operação de fiscalização 
ambiental e defesa do consumidor desencadeada pelo 
Ministério Público estadual em Jacobina (a 330 Km de 
Salvador). Em um dos bares foi constatado que as 
bebidas servidas aos consumidores eram acondicionadas 
em recipientes de medicamentos utilizados em 
hemodiálise e vasilhames de desinfetantes hospitalares. 
A operação apreendeu ainda dois veículos que utilizavam 
equipamentos sonoros em desacordo com a legislação e 
expediu diversas notificações e autos de infração... 
Leia mais 

  

 
 

 

 

MP firma TAC por educação inclusiva em 
Audustina  
  
O Ministério Público estadual, através da promotora de 
Justiça Ana Patrícia Vieira Chaves de Melo, titular da 2ª 
Promotoria de Justiça de Paripiranga, firmou um Termo 
de Ajustamento de Conduta (TAC) com a Prefeitura de 
Audustina para promover a educação inclusiva de 
estudantes portadores de deficiência visual em toda 
rede pública municipal. De acordo com o documento, a 
Prefeitura deve contratar, no prazo de 90 dias, um 
professor com especialização em braile, para atender 
necessidade de excepcional interesse público... 
Leia mais 
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Regional de Itaberaba recebe oficina 
de investigação de crimes cibernéticos 
  
Promotores de Justiça, juízes, advogados, policiais Civis 
e Militares e servidores de órgãos que integram o 
sistema de segurança pública participaram de uma 
capacitação promovida pelo Ministério Público estadual 
na regional de Itaberaba: a 'III Oficina de Introdução em 
Investigação de Crimes Cibernéticos'. O coordenador da 
Promotoria de Justiça Regional, promotor de Justiça 
Thyego de Oliveira Matos, abriu o evento realizado no 
auditório da Universidade do Estado da Bahia (Uneb) e 
agradeceu a presença da equipe do Núcleo de Crimes 
Cibernéticos (Nucciber), enfatizando a importância da 
ação para a sociedade informatizada na qual vivemos 
hoje... 
Leia mais 
  

 
  

 
  

Outras notícias da semana: 
21/11/2014 - Encontro no MP busca contribuições para reduzir demora na conclusão dos processos criminais  
20/11/2014 - PGJ participa de entrega da “Medalha do Mérito Judiciário” ao desembargador Lidivaldo Britto  
20/11/2014 - Chefe do MP reúne-se com secretário estadual de Trabalho  
20/11/2014 - Agente de proteção ao menor é alvo de ação por improbidade em Brumado  
20/11/2014 - Grupo elaborará Programa de Promoção da Igualdade Racial e Combate ao Racismo  
20/11/2014 - Relatório de Prevenção ao Crime e Justiça Criminal está pronto para ser apresentado à ONU  
19/11/2014 - PGJ participa de evento que regulamentou decretos em favor da população negra  
19/11/2014 - Estudantes de Direito visitam o MP e são recebidos pelo PGJ  
19/11/2014 - Município de Adustina se compromete a regularizar fornecimento de merenda escolar  
18/11/2014 - MP requer que Justiça determine nomeação de aprovados em concurso da Assembleia Legislativa  
18/11/2014 - PGJ participa de reunião do CNPG em Brasília  
18/11/2014 - Evento sobre saúde do homem marca programação do Novembro Azul no MP  
17/11/2014 - Procurador de Justiça fala sobre sistema prisional para corregedores de todo Brasil  
17/11/2014 - MP denuncia e pede prisão de 26 integrantes de duas quadrilhas que atuam em Itaberaba  
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