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Transformação das Promotorias de
Assistência em especializadas será
analisada por Órgão Especial
O procurador-geral de Justiça Márcio Fahel encaminhou
no dia 06, ao Órgão Especial do Colégio de Procuradores
de Justiça do Ministério Público do Estado da Bahia a
proposta de redimensionamento da atuação das 51
Promotorias de Justiça de Assistência da Capital. O
documento contempla a transformação da totalidade
delas em Promotorias de Justiça com atribuições
especializadas, sendo 32 da área Criminal, 10 da
Cidadania, 04 da Infância e Juventude, 03 de Proteção
da Moralidade Administrativa, 01 do Meio Ambiente e 01
do Consumidor...
Leia mais

Mais de 15 toneladas de produtos de
origem animal são apreendidos durante
FPI na Bacia do Paraguaçu
Mais de 15 toneladas de produtos de origem animal
impróprios para o consumo foram apreendidos por
equipes que integraram a 2ª Etapa da Fiscalização
Preventiva Integrada (FPI), na Bacia do Rio Paraguaçu.
Desde a segunda-feira, dia 27 de julho, também já
foram apreendidos 1.800 animais silvestres e 15
armas de fogo nos municípios fiscalizados. Além disso,
foram expedidas 124 notificações...
Leia mais

Lançada campanha do MP contra o
feminicídio
O Ministério Público estadual lançou no dia 3, a
campanha “Feminicídio: uma realidade que queremos
acabar”, que contempla a divulgação de material
publicitário de vídeo e áudio pelas redes sociais e rádios
e a distribuição de folders e cartazes impressos. O
objetivo é mostrar à população baiana o grave cenário
de violência contra a mulher no estado e difundir a
necessidade de combatê-lo, conscientizando e
mobilizando as instituições do sistema de Justiça e
atores da sociedade civil na prevenção e no combate a
este crime...
Leia mais
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Feminicídio de ex-companheiras leva dois réus a serem condenados em Amargosa
Campanha com medidas de combate à corrupção será apresentada à imprensa no sul da Bahia
Sistema prisional do estado foi debatido na 22ª reunião do CISP
Candidatos ao cargo de promotor de Justiça Substituto acompanham identificação de provas discursivas
Transformação das Promotorias de Assistência em especializadas será analisada por Órgão Especial
PGJ em exercício prestigia entrega da "Comenda 2 de Julho" a Divaldo Franco
Curso do CNMP capacita integrantes do MP baiano em sistema que uniformiza dados do MP brasileiro
Segunda edição dos jornais Eco Kids e Eco Teens será lançada em Barra do Choça
Audiência aberta ao público debaterá sobre saneamento básico em Cairu
MP expede recomendação para combater poluição sonora em Guanambi
Presidente do GNDH pede reflexão sobre maioridade penal em reunião no MPMG
Mais de 15 toneladas de produtos de origem animal são apreendidos durante FPI na Bacia do Paraguaçu
Membros do GNDH realizam reunião preparatória em Belo Horizonte
Medicamento deve ser garantido a paciente com hipertensão pulmonar
Reunião entre MP e cartórios busca otimizar procedimentos de retificação de registros civis
PGJ reúne-se com delegado-geral da Polícia Civil
Campanha de combate à corrupção ganha força na Bahia

03/08/2015 - Oficina sobre crimes cibernéticos foi realizada em Juizado Criminal
03/08/2015 - Lançada campanha do MP contra o feminicídio
03/08/2015 - Atuação do Ministério Público é tema de módulo do curso sobre o novo CPC

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

