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Ano 1 – Nº 33 – Salvador, Bahia –  28 de setembro de 2015 

PGJ participa de reunião da Comissão de 
Planejamento Estratégico do CNMP 
  
O procurador-geral de Justiça da Bahia, Márcio Fahel, 
participou no dia 24, em Brasília, da reunião da 
Comissão de Planejamento Estratégico do Conselho 
Nacional do Ministério Público (CPE/CNMP). O PGJ, 
que é presidente do Grupo Nacional de Direitos 
Humanos (GNDH) do Conselho Nacional de 
Procuradores-Gerais dos Ministérios Públicos dos 
Estados e da União (CNPG), integrou a mesa de 
abertura da 1ª reunião ordinária de planejamento 
estratégico do ano, que foi conduzida pelo presidente 
da comissão, conselheiro Orlando Rochadel Moreira... 
Leia mais 

 
  

 

 
  

Bahia contará com Vara especializada no 
julgamento de crimes cometidos por 
organizações criminosas 
  
Foi sancionada no dia 23, na sede do Ministério Público 
do Estado da Bahia, a lei que cria a Vara dos Feitos 
Relativos a Delitos Praticados por Organização 
Criminosa. O governador Rui Costa sancionou a lei 
durante reunião ordinária do Programa Pacto pela Vida 
(PPV) e destacou que “por ser especializada, esta Vara 
vai proporcionar mais conhecimento e maior segurança 
para os juízes ao emitir decisões”. “A agilidade faz 
toda diferença para alcançar aqueles que se associam 
para cometer crimes", ressaltou. Para o procurador-
geral de Justiça Márcio Fahel, esta ação é essencial 
para o controle da criminalidade... 
Leia mais 

 

MP e instituições parceiras ampliam 
abrangência do programa FPI 
  
O Ministério Público estadual e 23 instituições 
parceiras assinaram no dia 21, termo aditivo ao 
Termo de Cooperação Técnica do programa de 
Fiscalização Preventiva Integrada (FPI), firmado em 
setembro de 2010. O objetivo é fortalecer a parceria 
dos cooperados, cujo trabalho vem sendo 
desenvolvido de forma continuada e integrada na 
Bacia do São Francisco, inclusive com a divulgação 
sistemática das atividades realizadas e dos resultados 
alcançados no livro 'Velho Chico: A Experiência da 
Fiscalização Preventiva Integrada na Bahia', lançado   
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Outras notícias: 
25/09/2015 - Escola municipal de Itanhém lança nova edição do Jornal Eco Kids  
25/09/2015 - Assédio contra mulheres em espaços públicos é debatido em palestra no MP  
24/09/2015 - PGJ participa de reunião da Comissão de Planejamento Estratégico do CNMP  
24/09/2015 - MP ajuíza ação para proteger patrimônio histórico do Centro Antigo de Xique-Xique  
24/09/2015 - MP aciona Banco Santander por irregularidade na prestação de serviços  
23/09/2015 - Termo de cooperação técnica é celebrado com a Ucsal para desenvolvimento de ações integradas  
23/09/2015 - Bahia contará com Vara especializada no julgamento de crimes cometidos por organizações criminosas  
23/09/2015 - Mutirão do 'Paternidade Responsável' já atendeu cerca de 600 pessoas em Vitória da Conquista  
23/09/2015 - Instituído Cisp Regional de Ilhéus  
23/09/2015 - Campanha “10 medidas contra a Corrupção” é lançada em Jeremoabo  
22/09/2015 - PGJ participa de reunião do CNPG em Brasília  
22/09/2015 - MP da Bahia recebe visita de relatora da ONU sobre minorias  
21/09/2015 - MP e instituições parceiras ampliam abrangência do programa FPI  
21/09/2015 - MP denuncia à Justiça 12 envolvidos em esquema de emissão e uso de notas fiscais falsas  
21/09/2015 - II Fórum de Gestão debate importância da estratégia para fortalecimento de projetos do MP  
  
  
Acesse a página http://www.mpba.mp.br/imprensa/newsletter.asp e leia as edições anteriores. 
  

em dezembro do ano passado...  
Leia mais 
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