
Conheça os programas que vão

fazer a diferença no seu trabalho.

Afinal, o seu trabalho faz a diferença 

na vida das pessoas.



O Ministério Público atua em vários setores da sociedade

para melhorar a vida de todos os cidadãos. Mas, para os

nossos programas continuarem fazendo a diferença,

contamos com uma participação fundamental: a sua.

 

Promotor(a) de Justiça, com a sua adesão, os nossos programas

ganham mais força,  abrangência e visibilidade e podem

contribuir de forma efetiva no bem-estar e na garantia

dos direitos de todos os baianos. Faça a diferença na vida das

pessoas. Abrace os nossos programas.



 Portfólio de Programas



Saúde + Educação
Transformando
o Novo Milênio  

Saúde e educação são setores fundamentais para 

o desenvolvimento da sociedade. E é exatamente 

essas duas áreas que o programa  f iscaliza, 

tornando, assim, a prestação de serviços públicos 

ainda melhor.

Água é Vida

Para o bem de todos, a água tem que ter um 

abastecimento contínuo e de qualidade. E para 

garantir que isso aconteça, o MPBA mantém uma 

fi scalização ativa. Tudo, para ninguém correr risco 

nem de fi car doente nem de fi car sem água.

Comunidade Legal

Este programa leva o Ministério Público às bases

comunitárias e promove a inclusão social, além de

incentivar ONGs, movimentos sociais e associações,

dando à população mais carente dignidade e acesso

a seus direitos.

Eco Kids e Eco Teens

O MPBA também pensa no nosso futuro.

Por isso, criou um programa voltado para crianças

e adolescentes. O Eco Kids e Eco Teens são jornais

sobre o meio ambiente feitos pelos próprios

estudantes do Ensino Fundamental de escolas

públicas e privadas. Incentivando, assim,

a conscientização e preservação da natureza

desde cedo.



Floresta Legal

Este programa fornece suporte para a regularização

ambiental em imóveis rurais, por meio da proteção

das Áreas de Preservação Permanente e de

Reserva Legal. O objetivo é manter o equilíbrio

entre produtividade rural e preservação do meio

ambiente.

Gedem

Infelizmente, a diferença entre gêneros ainda existe, 

mas estamos mudando isso. Por meio do Gedem, 

garantimos essa melhoria, a partir do acesso à 

Justiça e à fi scalização das políticas que garantam a 

igualdade e a inclusão.

Saúde Mental

Para cobrar das autoridades responsáveis atitudes

nas área de assistência e saúde, o cidadão com

defi ciência ou transtorno mental pode contar com o 

MPBA e com este programa. Visando assim, mais

dignidade, respeito e consciência social.

Paternidade Responsável

Desde o início deste projeto, já promovemos a mais 

de 60 mil crianças o direito de conhecer sua origem 

genética e ter acesso a pensão alimentícia. Elas 

tiveram ainda a possibilidade de ter um registro 

completo com os nomes do pai e dos avós paternos. 

Isso faz toda a diferença.



Infância em 1º Lugar

Crianças e adolescentes têm muitos direitos 

e o nosso trabalho é fortalecer as ações em 

sua defesa. Este programa atua especialmente 

no fortalecimento dos Conselhos Tutelares e 

Conselhos de Direitos e Fundos.

Comunidade Segura

Viver em um local seguro é um sonho de muita 

gente. E para tentar garantir que isso seja uma 

realidade, este projeto busca a melhoria do 

sistema de defesa social e ajuda na segurança de 

comunidades da Bahia.

Município Ecolegal

Idealizando uma cidade mais verde e ecológica,

o programa foi criado para cobrar e acompanhar

políticas ambientais de meio ambiente das

gestões municipais.

Segurança Pública Integrada

Este programa promove ações para regionalização e

fortalecimento dos Comitês Interinstitucionais em

Segurança Pública do Estado da Bahia, combatendo

cada vez mais a violência e a impunidade.



Resíduos: do Lixão à
Gestão Sustentável

O lixo é um problema na nossa sociedade. Para 

mudar isso, foi criado o programa para implementar 

uma gestão mais rígida e adequada para resíduos 

sólidos, por parte dos administradores municipais. 

Além de pôr fi m aos lixões.

Transparência nas
Contas Públicas
Graças a este projeto, as contas públicas são 
publicadas de forma mais simples e didática, 
tornando as gestões municipais mais transparentes 
para a população. Assim, a sociedade tem mais 
controle sobre elas e pode cobrar explicações sobre 
orçamentos e execuções.

Nucciber

A internet é cheia de armadilhas, e para prevenir

os crimes cibernéticos foi criado o Nucciber.

Um projeto que capacita membros, servidores

e cidadãos, além de investigar crimes e alertar

a sociedade para os perigos da rede.

Voz da Experiência

Os idosos precisam de pessoas que olhem por

eles. Por isso, o programa Voz da Experiência busca

fortalecer os Conselhos Muncipais do Idoso, além

de implantar novos conselhos. Tudo isso, para

garantir os direitos da pessoa idosa.



Mata Atlântica

Para garantir a preservação da nossa Mata 

Atlântica, este programa defende o meio ambiente

e cuida de toda a área litorânea do estado.

Coordenadoria de Gestão Estratégica
www.mpba.mp.br/cge

E-mail: gestaoestrategica@mpba.mp.br

Promotor(a) de Justiça, conheça 
melhor os nossos programas e 

faça a sua adesão.

Racismo: Conhecer para 
Enfrentar
Um programa que tem o objetivo de buscar mais 

conhecimento e respostas para enfrentar o racismo, 

além de capacitar os integrantes do Ministério 

Público do Estado da Bahia.




