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Lançada segunda edição do Jornal Eco 
Kids em Vitória da Conquista  
  
A Escola Municipal Professor Paulo Freire, em Vitória 
da Conquista, lançou no último dia 27 a segunda 
edição do Jornal Eco Kids. Ele foi produzido com a 
participação de cerca de 900 alunos, do 1º ao 5º ano, 
que, ao longo do ano, participaram de diversas 
atividades de educação ambiental. Com o tema “Meu 
ambiente é meu”, a edição do jornal trata dos 
elementos estruturantes do meio ambiente (como a 
água, flora e fauna) e dos elementos agressores 
(como a poluição).... 
Leia mais 

 

 

Aprovada criação do Fórum Estadual 
para Fortalecimento da Atenção Básica  
  
Com ampla participação de secretários e gestores 
municipais que atuam na área da saúde, 
representantes de órgãos de controle, de conselhos e 
instituições de ensino e pesquisa, foi aprovada no 
último dia 28, na sede do Ministério Público do Estado 
da Bahia (MPBA), a criação do Fórum Estadual para 
Fortalecimento da Atenção Básica. A reunião, 
promovida pelo Fórum de Ministérios Públicos em 
Defesa da Saúde, lotou o auditório do MPBA e contou 
com a participação dos chefes dos MPs Estadual, 
procurador-geral de Justiça Márcio Fahel, e do 
Trabalho, procurador-chefe Alberto Balazeiro, de 
promotores de Justiça, procuradores da República, 
integrantes dos Tribunais de Contas do Estado e dos 
Municípios e representantes do Ministério da Saúde.... 
Leia mais 

  

 

 

 

 

“II Prêmio Melhor Escola Pública do 
Ano” premiará oito unidades de ensino  
  
As oito melhores escolas públicas da rede estadual e 
municipal de ensino da Bahia, vencedoras do “II 
Prêmio Melhor Escola Pública do Ano”, serão 
premiadas, no próximo dia 10, durante a Semana do 
Ministério Público, em solenidade que será realizada no 
Auditório do MP, no Centro Administrativo, em 
Salvador, às 9h. As escolas, que foram selecionadas 
por uma comissão julgadora, são as que apresentaram 
a melhor estrutura física, estado de conservação e 
qualidade de ensino em sua região.... 
Leia mais 

 

 

http://www.mpba.mp.br/visualizar.asp?cont=5859
http://www.mpba.mp.br/visualizar.asp?cont=5860
http://www.mpba.mp.br/visualizar.asp?cont=5853


MP aciona Bompreço por diversas 
irregularidades em várias lojas de 
Salvador 
  
Diversas lojas da rede de supermercados Bompreço 
estão descumprindo uma série de normas de defesa do 
consumidor e, caso não se adaptem, podem ser 
condenadas a pagar uma indenização de R$1 milhão 
pelos danos causados à coletividade, além de indenizar 
os consumidores em razão dos danos morais e materiais 
sofridos diante de práticas abusivas. A solicitação está 
na Ação Civil Pública (ACP), proposta pelo Ministério 
Público estadual, por meio da promotora de Justiça 
Joseane Suzart, que pede ainda, em caráter liminar, que 
a Justiça determine ao Bompreço Supermercados do 
Nordeste que se adeque às normas legais... 
Leia mais 
  

 
  

 
  

Outras notícias da semana: 
28/11/2014 - Site de São Félix tem nota mais alta da Bahia no projeto 'Transparência nas Contas Públicas' 
28/11/2014 - Agressores não entendem o porquê da punição quando agridem mulheres, afirma assistente social 
28/11/2014 - MP requer suspensão de taxa de utilização de terminais marítimos em Salvador 
27/11/2014 - Gestores continuam na mira do MP por não cuidarem do lixo de seus municípios 
27/11/2014 - Ex-soldado da Aeronáutica é condenado a 16 anos de reclusão 
27/11/2014 - Justiça condena a 14 anos de reclusão homem que matou uma mulher em Camacan 
25/11/2014 - Município de Jaguaripe se compromete a estruturar Conselho Tutelar 
24/11/2014 - Decretada indisponibilidade de bens do prefeito de São Gonçalo dos Campos 
24/11/2014 - Justiça afasta presidente da Câmara de Vereadores de Itapicuru por prática de improbidade 
24/11/2014 - Segurança da Informação é tema de palestra de abertura da 'Semana da Segurança do MP' 
24/11/2014 - Município de Jaguaripe se compromete a regularizar contratação de servidores 
24/11/2014 - Chefe do MPBA participa de posse de novo PGJ de Sergipe 
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