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Semana do Patrimônio Cultural é aberta 
com exposição de peças de arte popular 
no MP 
  
Uma mostra da Coleção de Arte Popular, com peças 
representativas do Nordeste coletadas entre as décadas 
de 50 e 60 do século XX, encontra-se em exposição na 
sede do Ministério Público estadual, no Centro 
Administrativo da Bahia (CAB). A exposição marcou a 
abertura da ‘II Semana do Patrimônio Cultural’, que foi 
promovida pelo MP na semana passada... Leia mais 

  

 
 

 

  

 

MPE e MPF convidam arcebispo de 
Salvador a apoiar campanha de combate 
à corrupção 
  
Com o objetivo de desenvolver ações integradas nas 
áreas de educação e cidadania, o Ministério Público 
estadual firmou no dia 19, um termo de cooperação 
técnica com o Instituto Direito e Cidadania do Baixo 
Sul da Bahia (IDC). O termo foi assinado pelo 
procurador-geral de Justiça Márcio Fahel; pelos 
promotores de Justiça Rogério Queiroz, coordenador 
do Centro de Apoio Operacional de Defesa da Saúde 
(Cesau), Márcia Teixeira, coordenadora do Grupo de 
Atuação Especial em Defesa da Mulher (Gedem); Maria 
Pilar Menezes, coordenadora do Centro de Apoio 
Operacional de Defesa da Educação (Ceduc); além dos 
representantes do IDC Paulo de Jesus Nascimento, 
presidente do Conselho de Administração, e Maria 
Celeste Pereira de Jesus, diretora executiva.... 
Leia mais 

 

 

Município de Feira de Santana é acionado 
por irregularidades detectadas no projeto 
do BRT 
  
Irregularidades identificadas no projeto de implantação 
do transporte público baseado no uso de ônibus de 
tráfego rápido – Bus Rapid Transit (BRT) – contratado 
pelo Município de Feira de Santana motivaram o 
Ministério Público estadual a ajuizar no dia 20, uma ação 
civil pública com pedido de antecipação de tutela contra 
o Município e a Via Engenharia S.A. Segundo o MP, a 
execução do projeto nas duas principais avenidas da 
cidade (avenidas Getúlio Vargas e João Durval) poderá 
causar danos urbanísticos e ambientais irreversíveis, 
com sérios prejuízos à população local...  
Leia mais 
  

  

 

 
  

Outras notícias: 
21/08/2015 - Chefes do Ministério Público participam de posse do novo presidente do CNPG  
21/08/2015 - Município de Feira de Santana é acionado por irregularidades detectadas no projeto do BRT  
21/08/2015 - TJ elege lista tríplice para desembargador  
21/08/2015 - Justiça estipula 24 horas para Município restabelecer transporte coletivo em Feira de Santana  
21/08/2015 - Justiça acata pedido do MP e determina encerramento de lixão em Ibicaraí  
20/08/2015 - Entrega de Comenda 2 de Julho ao senador Otto Alencar é prestigiada por membros do MP  
20/08/2015 - MP pede intervenção municipal no sistema de transporte coletivo de Feira de Santana  
19/08/2015 - PGJ participa de solenidade em homenagem aos 100 anos do TCE  
19/08/2015 - Redução de crimes contra a vida é destaque em reunião do PPV  
19/08/2015 - MP firma parceria com IDC para desenvolver projetos no Baixo Sul da Bahia  
19/08/2015 - “MP Vai às Ruas” atenderá população de Vitória da Conquista  
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19/08/2015 - MP recomenda à Câmara Municipal de Cruz das Almas exoneração de servidores irregulares  
18/08/2015 - Chefe do MPBA participa de posse de conselheiros do CNMP  
18/08/2015 - Campanha “10 medidas contra a Corrupção” será lançada pelo MPE e MPF em Itabuna  
18/08/2015 - Município de Salvador é acionado para garantir meia-passagem a estudantes de cursos técnicos  
17/08/2015 - Evento no MP busca reunir conhecimentos para melhor proteger o patrimônio cultural  
17/08/2015 - Nucciber promove palestra sobre crimes cibernéticos no Colégio Central  
17/08/2015 - Semana do Patrimônio Cultural é aberta com exposição de peças de arte popular no MP  
17/08/2015 - Posse e propriedade são debatidos em curso sobre novo CPC  

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