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MP recomenda interdição de aterro 
sanitário em Feira de Santana 
  
O Ministério Público estadual, por meio da promotora 
de Justiça Regional Ambiental Karinny Guedes, 
recomendou ao Instituto de Meio Ambiente do Estado 
da Bahia (Inema) a interdição ou suspensão total das 
atividades do aterro sanitário operado pela empresa 
Sustentare Serviços Ambientais S.A. em Feira de 
Santana. A recomendação, expedida no último dia 6, 
também prevê a suspensão ou cancelamento imediato 
da Licença de Operação (LO) e da Autorização de 
Direito de Uso dos Recursos Hídricos concedidas pelo 
órgão ambiental estadual por meio da Portaria Nº 
6.898/14... 
Leia mais 

 

 

Candidatos ao cargo de promotor de 
Justiça participaram de concurso  

A tarde de 1º de fevereiro foi de provas para 2.601 
pessoas que almejam ingressar na carreira do Ministério 
Público do Estado da Bahia. As provas do concurso para 
o cargo de promotor de Justiça substituto foram 
aplicadas nos câmpus da Federação e de Pituaçu da 
Universidade Católica de Salvador. Dos 3.693 candidatos 
inscritos, 1.092 não compareceram ao concurso, que 
teve início às 13h e duração de cinco horas... 
Leia mais 
  

  

 
 

 

 

Chefe do Ministério Público participou 
de  
instalação da Câmara Especial do Oeste  
  
O procurador-geral de Justiça Márcio Fahel participou 
no último dia 03, em Barreiras, da cerimônia de 
instalação da Câmara Especial do Extremo Oeste, do 
Tribunal de Justiça do Estado da Bahia. O isolamento 
histórico da região foi destacado no discurso do 
presidente do TJBA, desembargador Eserval Rocha. 
“Corrigimos hoje, portanto, uma distorção secular, ao 
amparar e acolher a região Oeste, com a criação da 
Câmara”, afirmou ele. Já o chefe do Ministério Público 
do Estado da Bahia destacou a importância da criação 
da Câmara do Oeste... 
Leia mais 

 

 

PGJ em exercício participou de sessão 
de instalação dos trabalhos da AL em 
2015  
  
A procuradora-geral de Justiça em exercício Sara 
Mandra Rusciolelli Souza participou, no último dia 03, 
da primeira sessão legislativa da 18ª legislatura da 
Assembleia Legislativa da Bahia. O evento, que 
aconteceu no plenário da sede do Poder Legislativo 
estadual, no Centro Administrativo da Bahia, contou 
com pronunciamento do governador do Estado, Rui 
Costa... 
Leia mais 
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Outras notícias: 
09/02/2015 - Quatro promotores de Justiça apuram ação que resultou em mortes no Cabula 
07/02/2015 - Justiça acata pedido de prisão preventiva de três envolvidos em tiroteio na Estrada das Barreiras 
06/02/2015 - Comandante-geral da PM visita chefe do Ministério Público 
06/02/2015 - Posse de novo delegado-geral da Polícia Civil é prestigiada por PGJ Adjunto Jurídico 
06/02/2015 - MP denunciou seis pessoas por crimes contra indústria algodoeira no Oeste baiano 
05/02/2015 - Práticas abusivas levam MP a acionar três sites de compras 
04/02/2015 - Rodoviários e empresários firmam acordo e comunicam ao Ministério Público 
04/02/2015 - Justiça acata pedido do MP e determina internação compulsória de dependente químico 
04/02/2015 - Divulgado gabarito da prova preambular do concurso para promotor de Justiça 
04/02/2015 - Instituído Cisp Regional de Brumado 
02/02/2015 - MP denuncia 24 pessoas suspeitas de formação de quadrilha em Cachoeira 
02/02/2015 - MP pede prisão preventiva de homem que cometeu abuso sexual dentro de ônibus de Salvador 
  
Acesse a página http://www.mpba.mp.br/imprensa/newsletter.asp e leia as edições anteriores. 
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