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“Conversa com o MP” em Jequié  
tem ampla participação popular 
  
Cerca de 150 pessoas participaram no dia 14, em 
Jequié, de mais uma reunião pública do projeto 
“Conversa do Ministério Público”. Integrantes de 
associações e sindicatos, religiosos, professores, 
conselheiros municipais, profissionais da imprensa e 
diversos membros da sociedade civil tiveram ampla 
participação no evento, enviando uma centena de 
perguntas ao chefe do Ministério Público baiano, 
procurador-geral de Justiça Márcio Fahel, que 
presidiu a reunião... 
Leia mais 

  

 
 

 

 

Comunidade baiana lota auditório do 
MP para debater racismo institucional 
  
Autoridades, representantes de organizações sociais 
e integrantes da comunidade baiana lotaram no dia 
13, o auditório do Ministério Público estadual para 
participar do evento de sensibilização contra o 
racismo institucional. O seminário é uma das 
iniciativas do 'Projeto Racismo: Conhecer para 
Enfrentar', desenvolvido pelo MP para impulsionar o 
aperfeiçoamento das ações internas e externas de 
combate ao racismo e promoção da igualdade 
racial... 
Leia mais 

 

 

MP prepara novas propostas para 
redução de riscos e danos decorrentes 
das chuvas 
  
Com as informações colhidas em audiência realizada 
no dia 12, o Ministério Público estadual, por meio da 
promotora de Justiça de Habitação e Urbanismo 
Hortênsia Pinho, prepara um aditivo à 
recomendação encaminhada em setembro de 2013 
à Prefeitura de Salvador com a finalidade de 
preparar a capital baiana para reduzir os riscos e 
enfrentar os danos causados por chuvas intensas na 
cidade. Segundo a promotora, a recomendação com 
as novas orientações deverá ser enviada ao Governo 
Municipal ... 
Leia mais 
   

  

 
  

Outras notícias: 
15/05/2015 - Acordo proposto pelo MP prevê retorno imediato de anestesiologistas a hospital de Juazeiro  
15/05/2015 - MP promove VII Workshop do programa ‘O MP e os Objetivos do Milênio’  
15/05/2015 - Itapetinga participou de “Conversa com o Ministério Público”  
14/05/2015 - PGJ visita Santa Casa e batalhão da PM em Jequié  
14/05/2015 - “Conversa com o MP” em Jequié tem ampla participação popular  
14/05/2015 - MP realiza seminário sobre combate à violência sexual contra crianças e adolescentes  
13/05/2015 - Comunidade baiana lota auditório do MP para debater racismo institucional  
13/05/2015 - "Racismo institucional e direito" é tema de palestra ministrada por Samuel Vida no MP  
13/05/2015 - MP prepara novas propostas para redução de riscos e danos decorrentes das chuvas  
13/05/2015 - MP aciona Setur e Ebal por condições precárias do galpão de Água de Meninos  
12/05/2015 - Operação “Vôo Rasante” combate crimes ambientais em Santo Antônio de Jesus  
11/05/2015 - Unijorge pode ser obrigada a modificar política de cobrança de taxas para alunos de baixa renda  
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11/05/2015 - MP recomenda ao Município de Eunápolis que restabeleça a paridade do Conselho Municipal de Saúde  
11/05/2015 - Município de Paripiranga reforma escola após recomendação do MP  
11/05/2015 - MP promove audiência sobre preparação de Salvador para enfrentar chuvas intensas  
  
Acesse a página http://www.mpba.mp.br/imprensa/newsletter.asp e leia as edições anteriores. 
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