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MP promoverá bate papo sobre
Chikungunya, Zika Virus e Síndrome de
Guillain-Barré
Chikungunya, Zika Virus e Síndrome de Guillain-Barré.
Os nomes são estranhos, mas os sintomas são cada vez
mais conhecidos pelos baianos. As três doenças, que
lotam as emergências dos hospitais e tanto preocupam a
população, serão discutidas amanhã, dia 21, das 9h30
às 12h, no auditório da sede do Ministério Público
estadual, no Centro Administrativo da Bahia. A médica
infectologista Adielma Nizarala falará sobre os cuidados
e a prevenção das doenças durante o evento, que é
aberto ao público...
Leia mais

MP promove debate sobre educação
inclusiva
Temas como o direito à igualdade, dignidade e
autonomia da pessoa com deficiência estiveram em
debate no dia 17, durante o encontro ‘Escola e
Família – Juntos por uma Educação Inclusiva’, na
sede do Ministério Público estadual, no CAB.
Promovido pelo MP, por meio do Centro de Estudos e
Aperfeiçoamento Funcional (Ceaf) e do Grupo de
Atuação Especial de Defesa da Educação (Geduc)
com o apoio do Centro de Apoio Operacional de
Defesa da Educação do MP (Ceduc), o evento contou
com a presença de promotores de Justiça,
sociedade, familiares de pessoas com deficiência...
Leia mais

“MP Vai às Ruas” realiza mais de 900
atendimentos na região de Juazeiro
Ao longo de uma semana na região de Juazeiro, o
Núcleo de Promoção da Paternidade Responsável
(Nupar), do Ministério Público estadual, realizou 919
atendimentos na região de Juazeiro. A unidade móvel do
projeto “O MP Vai às Ruas” esteve, entre os dias 6 e 10
de julho, nas comarcas de Juazeiro, Sobradinho, Curaçá
e Casa Nova...
Leia mais
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MP e DPT discutem ciência e tecnologia visando à qualificação da repressão à criminalidade
MP promoverá bate papo sobre Chikungunya, Zika Virus e Síndrome de Guillain-Barré
MP promove debate sobre educação inclusiva
PGJ participa de discussões sobre questões urbanísticas de Salvador
MP e Pnud alinham ações para fortalecer a luta por saúde e educação de qualidade na Bahia
Escola é reinaugurada em Juazeiro após ação do programa ‘O MP e os Objetivos do Milênio’
Consciência ambiental é tema de curso em Irecê
Venda de GLP deve ser regularizada em Paripiranga e Adustina
MP participa de debate sobre saneamento básico na Bahia
Justiça determina reparos em encosta e muro do Condomínio Brisas
Evento reúne parceiros para debater formas de intensificar combate ao tráfico de animais
“MP Vai às Ruas” realiza mais de 900 atendimentos na região de Juazeiro
Workshop debate a soltura de animais silvestres na natureza

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

