Ano 1 – Nº 30 – Salvador, Bahia – 31 de agosto de 2015

Presidente do STF assina termo para
realização de audiências de custódia na
Bahia
Garantir que presos em flagrante sejam apresentados a
um juiz num prazo máximo de 24 horas, para uma
primeira análise sobre o cabimento e a necessidade de
manutenção da prisão, é o objetivo do ‘Projeto
Audiência de Custódia’ lançado no dia 28, pelo
presidente do Supremo Tribunal Federal (STF) e do
Conselho Nacional de Justiça (CNJ), ministro Ricardo
Lewandowski, pelo presidente do Tribunal de Justiça da
Bahia, desembargador Eserval Rocha, e pelo governador
do Estado, Rui Costa, que assinaram um termo de
cooperação técnica... Leia mais

Iniciado primeiro mestrado desenvolvido
pelo MP em parceria com a Ufba
Os modelos de segurança instituídos ao longo da
evolução histórica mundial foram abordados no dia 27,
durante a aula magna que inaugurou as atividades do
1º Mestrado Profissional em Segurança Pública, Justiça
e Cidadania, desenvolvido pelo Ministério Público
estadual em parceria com a Universidade Federal da
Bahia (Ufba). A aula aconteceu na sede do MP, no
CAB, e teve a presença de acadêmicos e de
representantes de órgãos que integram os sistemas de
Justiça e Segurança Pública baianos...
Leia mais

Operação 'Sede de Justiça' prende
quatro por esquema de fraude fiscal
estimada em R$ 11 mi
Quatro pessoas foram presas no último dia 27,
durante a operação 'Sede de Justiça', deflagrada de
forma conjunta pelo Ministério Público estadual, por
meio do Grupo de Atuação Especial de Combate à
Sonegação Fiscal e aos Crimes Contra a Ordem
Tributária e Econômica (Gaesf); Secretaria da
Fazenda do Estado da Bahia (Sefaz) e pela Polícia
Civil, por meio do Departamento de Repressão ao
Crime Organizado (Draco). Elas são acusadas de
constituir organização criminosa que burlou o fisco
estadual em pelo menos R$ 11 milhões em um
período de cinco anos...
Leia mais

Outras notícias:
28/08/2015 - Presidente do STF assina termo que garante realização de audiências de custódia na Bahia
28/08/2015 - MP recomenda a Município de Senhor do Bomfin suspensão do contrato de transporte escolar
28/08/2015 - MP ajuíza ação para garantir funcionamento da emergência do Hospital Geral Ernesto Simões Filho
28/08/2015 - Também no mundo digital, as mulheres têm sido as maiores vítimas da violência
28/08/2015 - Desafios e perspectivas da área da Educação são debatidos em evento no MP
28/08/2015 - MP deve estar cada vez mais atento à efetividade das decisões judiciais
27/08/2015 - Iniciado primeiro mestrado desenvolvido pelo MP em parceria com a Ufba
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MP recomenda intervenções no Parque de Exposições de Salvador
Operação 'Sede de Justiça' prende quatro por esquema de fraude fiscal estimada em R$ 11 mi
MP cria CISP Regional de Porto Seguro
Operação desmonta esquema de fraude fiscal de empresa de água mineral
Membro do MP baiano é designado pelo CNMP para integrar Enasp
Instituído Cisp Regional de Jequié
Monitoramento de áreas de risco: Defesa Civil do Estado responde recomendação do MP
MPDFT lança campanha de educação inclusiva idealizada pelo MPBA
MP promoverá encontro sobre educação na próxima sexta-feira, dia 28
Terceira edição do Jornal Eco Teens será lançada em Vitória da Conquista
Seminário discutirá combate ao preconceito racial no mercado de trabalho
LOA é aprovada de forma unânime pelo Órgão Especial
MP promove audiência pública para discutir serviço de telefonia móvel em Jitaúna
Pela primeira vez no país, eleições dos Conselhos Tutelares serão unificadas

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

