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MP inaugura sede própria em Vitória 
da Conquista  
  
O Ministério Público do Estado da Bahia está de 
casa nova em Vitória da Conquista. Foi inaugurada, 
na manhã do último dia 30, pelo procurador-geral 
de Justiça Márcio José Cordeiro Fahel, a sede 
própria da Promotoria de Justiça Regional, na Rua 
Ministro Hermes Lima, s/n, Cidade Universitária. 
Instalada em um terreno de 2.000 m² doado ao 
MP, a sede tem 859 m² de área construída, com 18 
gabinetes para promotores de Justiça, duas 
secretarias processuais, 10 sanitários, uma copa, 
ampla recepção, estacionamento interno e sala de 
reuniões equipada com aparelhos audiovisuais e 
capacidade para até 60 pessoas. O prédio atende 
aos critérios de acessibilidade e segurança... 
Leia mais 

 

 

Crianças lançam jornal  
ecológico e fazem apresentação 
para o MP 
  
Preservar o meio ambiente é garantir um 
futuro saudável para a atual e futura gerações. 
É por isso que, desde cedo, as crianças 
precisam construir as primeiras noções sobre o 
desenvolvimento sustentável e sedimentar a 
ideia da preservação ambiental. Neste 
propósito, crianças de dois a doze anos do 
Educandário Padre Gilberto, em Vitória da 
Conquista, lançaram, no final da tarde do 
último dia 30, o Jornal Eco Kids. A festa de 
lançamento contou com apresentações 
musicais e de dança, peça teatral e um 
telejornal com bancada e repórteres trazendo 
as informações ao vivo... 
Leia mais 

 

 

 

 

Rede de proteção às mulheres e  
à população LGBT será fortalecida  
  
Termos de cooperação técnica firmados, na manhã 
do último dia 2, pelo Ministério Público estadual, 
Universidade do Estado da Bahia (Uneb) e 
Faculdade Ruy Barbosa propiciarão o fortalecimento 
da rede de proteção às mulheres em situação de 
risco e/ou violência urbana, doméstica e familiar, e 
à população de lésbicas, gays, bissexuais e 
travestis (LGBT). O enfoque da atuação são as 
mulheres que vêm enfrentando o preconceito e a 
discriminação fabricada a partir de uma matriz 
sexista e machista ... 
Leia mais 

 

 

http://www.mpba.mp.br/visualizar.asp?cont=5741
http://www.mpba.mp.br/visualizar.asp?cont=5743
http://www.mpba.mp.br/visualizar.asp?cont=5745


Membros e servidores participam de 
treinamento de evacuação na sede do 
CAB 
  
Membros e servidores do Ministério Público estadual 
participaram ontem, dia 8, de um treinamento de 
evacuação predial realizado pela Brigada de 
Emergência na sede da instituição, no Centro 
Administrativo da Bahia (CAB). Após um princípio de 
incêndio simulado em uma das salas do primeiro 
andar, todos tiveram que deixar os seus locais de 
trabalho e seguir a orientação dos brigadistas, que 
contaram com o apoio do Corpo de Bombeiros... 
Leia mais 
   

 
  

Outras notícias da semana: 
07/10/2014 - MP articula ações contra venda de carne irregular em Livramento de Nossa Senhora e Dom Basílio  
07/10/2014 - 'Café Salomão' se compromete com MP a respeitar direitos do consumidor  
06/10/2014 - MP e Conseg lançam campanha de combate à poluição sonora em São Félix  
06/10/2014 - MP firma TACs para garantir condições sanitárias e de segurança em seis estabelecimentos de Salvador  
02/10/2014 - Oficina temática marca primeira etapa de regularização dos postos de combustíveis de Ilhéus  
02/10/2014 - MP denuncia artista plástico por ato de discriminação racial  
01/10/2014 - Promotoria de Justiça Regional de Ilhéus selecionará estagiários de Direito  
29/09/2014 - Campanha lançada em São Félix visa a aumentar proteção às mulheres  
29/09/2014 - Oficina no MP discute cenários para o desenvolvimento urbano de Salvador  
29/09/2014 - “MP Vai às Ruas" e “Paternidade Responsável” farão atendimentos no Sul da Bahia  
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