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FPI em região de Itaberaba apreende
quase mil animais silvestres
Cerca de mil animais silvestres foram apreendidos
durante a primeira semana da 2ª etapa da Fiscalização
Preventiva Integrada (FPI) que está sendo realizada pelo
Ministério Público estadual em conjunto com outros
órgãos em doze municípios na Bacia do Rio Paraguaçu,
na região de Itaberaba. Também foram apreendidas
armas de fogo, motosserras, produtos de origem
florestal e animal, e expedidas aproximadamente 100
notificações e autos de infração...
Leia mais

MP lança campanha publicitária para
fortalecer combate ao feminicídio
O Ministério Público estadual lançou hoje, dia 3, a
campanha ⦣8364;œFeminicídio: uma realidade que
queremos acabar⦣8364;, com o intuito de reforçar a
Semana Nacional dos Júris de Feminicídios, que ocorre
na Bahia a partir de hoje, dia 3, até a próxima sextafeira, dia 7, em consonância com a Semana Nacional
da Justiça pela Paz em Casa, presidida pela ministra do
Supremo Tribunal Federal (STF) Carmem Lúcia...
Leia mais

Frans Krajcberg visita Base do Programa
Arboretum na Bahia
O artista plástico Frans Krajcberg visitou no dia 30 a
Base do Programa Arboretum de Conservação e
Restauração da Diversidade Florestal, localizada no
município de Teixeira de Freitas, na Bahia. A base é
fruto de um Termo de Ajustamento de Conduta,
proposto pelo Ministério Público estadual ænbsp;s
empresas de celulose a fim de corrigir danos causados
pela silvicultura de eucalipto em áreas ambientalmente
irregulares...
Leia mais
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PGJ participa de reunião do CNPG no Acre
FPI em região de Itaberaba apreende quase mil animais silvestres
Juíza que integra ⦣8364;˜ONU Mulher⦣8364;™ debateu feminicídio no MP
MP lança campanha publicitária para fortalecer combate ao feminicídio
Audiência pública discute atuação do MP na defesa dos direitos dos povos ciganos
Frans Krajcberg visita Base do Programa Arboretum na Bahia
MP apresenta projeto ⦣8364;˜Transparência nas Contas Públicas⦣8364;™ em Feira de Santana
Livramento de Nossa Senhora e Dom Basílio assumem compromisso de realizar concurso público
MPBA participa de homenagem a conselheiros do CNMP
Instituído CISP Regional de Seabra
MP e emissoras de TV ajustam formas para evitar exposição de adolescentes e presos na mídia
Município e prefeito de Itapetinga são acionados por descumprir acordo ambiental com o MP
MP promove reuniões para debater defesa dos direitos da população de rua
PGJ reúne-se com chefe do MP de Contas
MP aciona CCE por práticas abusivas contra consumidores

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

