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Chikungunya, Zika Vírus, Dengue e 
Síndrome de Guillain-Barré foram tema 
de palestra no MP 
  
As médicas infectologistas Adielma Nizarala e Ceuci 
Nunes, diretora do Hospital Couto Maia, promoveram 
no dia 21, um bate papo na sede do Ministério Público 
estadual, no CAB, sobre Chikungunya, Zika Vírus, 
Dengue e Síndrome de Guillain-Barré (SGB). O evento 
foi aberto pelo coordenador do Centro de Apoio 
Operacional de Defesa da Saúde do MP (Cesau), 
promotor de Justiça Rogério Queiroz...  
Leia mais 

  

 
  

 

 

  

 

Chefe do MP visita rádio Tudo FM e 
Grupo Metrópole 
  
O chefe do Ministério Público baiano, procurador-geral 
de Justiça Márcio Fahel, visitou no dia 20, a rádio Tudo 
FM e o Grupo Metrópole, no bairro de Pernambués, em 
Salvador. As visitas fazem parte da estratégia de 
aproximar mais o MP dos veículos de comunicação com 
a finalidade de intensificar a divulgação do trabalho da 
instituição e, consequentemente, tornar o Ministério 
Público mais próximo dos cidadãos... 
Leia mais 

 

 

Feminicídio será discutido em palestra no 
Ministério Público 
  
A juíza de Minas Gerais, Marixia Fabiane Lopes 
Rodrigues, que atuou no ⦣8364;œCaso Elízia 
Samúdio⦣8364;�, será a próxima palestrante do 
projeto ⦣8364;œDiálogo dos Saberes⦣8364;�, 
promovido pelo Grupo de Atuação Especial em Defesa 
da Mulher (Gedem) do Ministério Público estadual. O 
evento, que é aberto ao público, acontecerá no próximo 
dia 31 de julho, das 8h30 ænbsp;s 11h30, na sede do 
Gedem, na Rua Arquimedes Gonçalves, nº 142, Jardim 
Baiano, em Salvador...  
Leia mais 
  

  

 
 

  
Outras notícias: 
24/07/2015 - Promotores de Justiça dos Cisps Regionais discutem situação das unidades prisionais no interior  
24/07/2015 - Combate aos impactos dos agrotóxicos: projetos de lei são apoiados por Fórum  
23/07/2015 - Reunião debate estratégias para prevenção da violência em unidades de saúde  
23/07/2015 - Feminicídio será discutido em palestra no Ministério Público  
23/07/2015 - Custeio do Samu deve ser garantido em Salvador  
22/07/2015 - Júri popular condena responsáveis por atentado contra trabalhadores rurais em Uauá  
22/07/2015 - Site de compras "Liquida Mais" é acionado pelo MP  
22/07/2015 - PGJ e conselheiro do CNMP visitam MPSP  
21/07/2015 - Chikungunya, Zika Vírus, Dengue e Síndrome de Guillain-Barré foram tema de palestra no MP  
20/07/2015 - MP aciona Oi por práticas lesivas aos consumidores  
20/07/2015 - Chefe do MP visita Rádio Tudo FM e o Grupo Metrópole  
20/07/2015 - Visão geral do novo CPC é tema de segundo módulo de curso  
  
  
Acesse a página http://www.mpba.mp.br/imprensa/newsletter.asp e leia as edições anteriores. 
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