
 

Ano 1 – Nº 006 – Salvador, Bahia – 11 e 18 de novembro de 2014 
 

  

  

 

Inaugurada em Teixeira de Freitas base 
de conservação e restauração florestal 
  
Fruto de um Termo de Ajustamento de Conduta 
(TAC) proposto pelo Ministério Público do Estado da 
Bahia a empresas de papel e celulose a fim de 
corrigir danos causados pela silvicultura de eucalipto 
em áreas ambientalmente irregulares, foi inaugurada 
na manhã da última quinta-feira, dia 13, em Teixeira 
de Freitas, no extremo sul baiano, a Base de 
Conservação e Restauração da Diversidade Florestal 
do Programa Arboretum. Construída em uma área de 
30 hectares, a base servirá como entreposto e 
laboratório de sementes, além de abrigar um viveiro, 
herbário, arboreto, núcleos de coleta de sementes, 
produção de mudas e de plantio, salas de aulas, 
dentre outros espaços... 
Leia mais 

 

 

“Conversa com o Ministério Público” em 
Serrinha destaca importância da 
participação popular 
  
A necessidade de uma participação mais efetiva das 
pessoas na busca de soluções para os problemas sociais, 
em parceria com as instituições públicas, foi destacada 
no dia 06, em Serrinha, durante mais uma reunião 
pública do projeto “Conversa com o Ministério Público”. 
O evento, presidido pelo procurador-geral de Justiça 
Márcio Fahel, contou com aproximadamente 140 
participantes, dentre estudantes, professores, 
assistentes sociais, presidentes de sindicatos e 
associações, diretores de escolas, conselheiros tutelares 
e municipais, policiais militares, vereadores, secretários 
municipais, representantes de entidades sociais, 
advogados e membros da sociedade civil... 
Leia mais 

  

 

 

 

 

MP apreende cerca de dez toneladas de 
pneus em ação de combate à dengue e 
ao chikungunya 
  
Numa ação que envolveu agentes da Vigilância 
Sanitária e da Secretaria Municipal de Administração e 
Limpeza Pública de Miguel Calmon, o Ministério Público 
estadual, cumprindo uma decisão judicial, apreendeu 
do último dia 05 cerca de dez toneladas de pneus que 
estavam abandonadas num imóvel particular no 
povoado de Curral Velho, em Miguel Calmon.. 
Leia mais 

 

 

http://www.mpba.mp.br/visualizar.asp?cont=5823
http://www.mpba.mp.br/visualizar.asp?cont=5807
http://www.mpba.mp.br/visualizar.asp?cont=5805


Alagoinhas participou de “Conversa com o 
Ministério Público” 
  
Uma reunião pública do projeto ‘Conversa com o 
Ministério Público’ foi realizada na manhã do último dia 
05, no município de Alagoinhas. O evento, que 
aconteceu no plenário da Câmara de Vereadores, foi 
presidido pelo procurador-geral de Justiça Márcio Fahel. 
“O nosso objetivo é conversar de maneira simples e 
apresentar os projetos do Ministério Público”, afirmou o 
chefe do MP na abertura do evento, explicando que o 
projeto busca uma integração maior do MP com as 
comunidades do interior, com os promotores e 
servidores... 
Leia mais 
  

 
  

 
  

Outras notícias da semana: 
14/11/2014 - Justiça acolhe ação do MP e condena presidente da Câmara Municipal de Jequié por improbidade  
13/11/2014 - Boa prática do MP baiano em busca de qualidade na saúde e educação é finalista do "Prêmio Innovare"  
12/11/2014 - Jornal “Eco Teens” ganha primeira edição em Vitória da Conquista  
12/11/2014 - Decretada a prisão preventiva de motorista que atropelou e matou policial em Piritiba  
12/11/2014 - Acordo entre MP e Bahia Norte prevê passarelas para comunidade Palmares em um ano  
12/11/2014 - Sede administrativa do MP no CAB terá expediente suspenso em razão da Stock Car  
11/11/2014 - Segunda videoconferência do 'Infância em Primeiro Lugar' envolve mais de 30 municípios  
11/11/2014 - Paternidade Responsável promove ações em Simões Filho  
11/11/2014 - MP ajuíza ação com pedido liminar para garantir transporte escolar em Santo Amaro  
11/11/2014 - Instituído Cisp Regional de Simões Filho  
11/11/2014 - Ex-prefeitos de Miguel Calmon são condenados e MP recorre pedindo o aumento das penas  
10/11/2014 - Oficina de Investigação de Crimes Cibernéticos chegará a Itaberaba  
07/11/2014 - Ministérios Públicos definem novas ações conjuntas na área de saúde na Bahia  
07/11/2014 - Educadora defende que creches sejam espaços educativos sem assistencialismos  
07/11/2014 - Contratação de advogados pelos municípios é tema de mesa-redonda no MP  
06/11/2014 - Evento no MP discute situação de agravo da sífilis na Bahia com foco em populações vulneráveis  
05/11/2014 - MP faz série de palestras sobre crimes cibernéticos para estudantes e profissionais  
05/11/2014 - “MP vai às Ruas” realiza mais de 600 atendimentos em Periperi  
03/11/2014 - Membros do Conselho do Idoso de Amargosa são nomeados após recomendação do MP  
03/11/2014 - Curso capacita 75 pessoas para utilização do sistema informatizado do programa FPI  
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