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MP e Secretaria de Educação agregam
esforços para melhorar a educação
pública no estado
Com o objetivo de alinhar ações programáticas em
prol da educação na Bahia, foi realizada no dia 2
uma reunião entre o Ministério Público estadual e a
Secretária Estadual de Educação (SEC). As
promotoras de Justiça Maria Pilar, coordenadora do
Centro Operacional de Defesa da Educação
(Ceduc); Cíntia Guanaes, com atuação na área da
Infância e Juventude; e o promotor José Vicente,
que também atua na área educacional,
apresentaram ao secretário Osvaldo Barreto as
iniciativas do MP, como os projetos 'Saúde +
Educação: Transformando o Novo Milênio' e 'Todas
as Escolas são para Todos os Alunos'... Leia mais

“MP Vai às Ruas” ouve população de
Vitória da Conquista e prepara mutirão
Entre os dias 21 e 25 deste mês, a comunidade de
Vitória da Conquista receberá os projetos “MP vai
às Ruas” e “Paternidade Responsável”. Composta
por promotores de Justiça e servidores do Núcleo
de Promoção da Paternidade Responsável (Nupar),
a equipe, que atenderá das 8h às 17h, na Avenida
Olívia Flores, número 1180, Rua Inocoop I, Bairro
Candeias, em Conquista, prestará atendimentos
voltados à área cível, especialmente
reconhecimentos de paternidade, acordos de
alimentos, retificações e outras questões ligadas ao
registro civil...
Leia mais

Parque de Vaquejada Maria do Carmo
firma TAC com MP para regulamentar
eventos no local
A empresa Parque de Vaquejada Maria do Carmo LTDA,
localizada na Avenida Valdete Carneiro, Bairro da
Vaquejada, em Serrinha, firmou um novo Termo de
Ajustamento de Conduta (TAC) com o Ministério
Público estadual, por meio da promotora de Justiça
Letícia Baird. No instrumento, a empresa se
comprometeu a cumprir as cláusulas presentes em
acordos anteriores de 2012 e 2014, vez que, tal como
previstas anteriormente, não foram suficientes para a
proteção do bem jurídico tutelado. Letícia Baird
destacou ainda que as obrigações assumidas pelo
parque de vaquejada traduzem posturas preventivas e
de minoração dos supostos danos contra a fauna
(bovinos e equinos) ...
Leia mais
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Abertas inscrições para Curso de Gestão da Saúde Pública
PGJ é homenageado pela Câmara de Vereadores de Itabuna
MP e Secretaria de Educação agregam esforços para melhorar a educação pública no estado
Líder de tráfico é transferido para presídio federal
MP promove oficina do “Programa Floresta Legal”
MP e Uesc firmam parceria para desenvolvimento de ações integradas
MP aciona Unifacs por propaganda enganosa
Nucciber apresenta palestra sobre uso seguro da internet para alunos da rede estadual
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Ato contra a corrupção será realizado durante desfile cívico em Itabuna
“MP Vai às Ruas” ouve população de Vitória da Conquista e prepara mutirão
Curso sobre novo CPC aborda as influências do código sobre o CPP
Parque de Vaquejada Maria do Carmo firma TAC com MP para regulamentar eventos no local

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

