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MPBA tem três projetos premiados pelo 
CNMP  
  
Três projetos estratégicos do Ministério Público do 
Estado da Bahia (MPBA) foram premiados pelo 
Conselho Nacional do Ministério Público (CNMP) na 
noite do último dia 21, em Brasília. O ‘Sistema Milênio’ 
ficou em 2º lugar na categoria Tecnologia da 
Informação, o ‘Resíduos: do lixão à gestão sustentável’ 
em 3º lugar na categoria Defesa dos Direitos 
Fundamentais e o ‘Segurança Pública Integrada – 
Regionalização do Comitê Interinstitucional de 
Segurança Pública (Cisp)’ em 4º lugar na categoria 
Indução de Políticas Públicas. A entrega dos prêmios 
aos 40 finalistas de oito categorias foi feita durante a 
abertura do 5º Congresso Brasileiro de Gestão do 
Ministério Público, que reuniu integrantes dos diversos 
ramos dos MPs de todo o país... 
Leia mais 

 

 

MP inicia estudos para transformação das 
Promotorias de Justiça de Assistência 
Estudos preliminares fundamentais à transformação das 
Promotorias de Justiça de Assistência em Promotorias de 
Justiça Criminais e Especializadas foram iniciados no 
último dia 22, durante reunião realizada no gabinete do 
procurador-geral de Justiça Márcio Fahel. O tema foi 
debatido pelo PGJ com os assessores especiais Paulo 
Modesto e Luís Cláudio Nogueira, e acompanhamento da 
secretária-geral Adjunta, Solange Rios, e dos assessores 
de Gabinete Maria Paula Simões e Tiago Campello. O 
processo de transformação das Promotorias está 
previsto na Lei Complementar nº 21/2004. Ele será 
efetivado com a participação da Corregedoria-Geral e 
dos promotores de Justiça interessados. 
Leia mais 

 

 

 

 

Coral do MP canta no átrio do Tribunal 
de Justiça em homenagem aos 
servidores 
  
O coral “MP em Canto”, composto por servidores do 
Ministério Público estadual, atendeu a mais um 
chamado e participou, no último dia 24, de um 
encontro de corais envolvendo servidores e 
convidados que, durante dois dias, homenagearam 
os servidores do Tribunal de Justiça da Bahia. Os 
integrantes do coral do MP soltaram a voz no átrio 
do TJ durante o intervalo do almoço, sob a regência 
da maestrina Natanira Gonçalves, com direito a 
retornar ao palco e atender ao pedido de “mais 
um”... 
Leia mais 

 

 

http://www.mpba.mp.br/visualizar.asp?cont=5782
http://portal.intranet.mpba.mp.br/index.php/2013-09-09-20-13-16/2013-09-23-18-11-18/537-mp-inicia-estudos-para-transformacao-das-promotorias-de-justica-de-assistencia
http://portal.intranet.mpba.mp.br/index.php/2013-09-09-20-13-16/2013-09-23-18-11-18/538-coral-do-mp-canta-no-atrio-do-tribunalde-justica-em-homenagem-aos-servidores


Bate papo sobre câncer de mama e 
doação de sangue  
marcam outubro rosa no MP 
  
Um bate papo sobre 'os Efeitos Benéficos dos Hormônios 
no Câncer de Mama' abriu a programação  do 'Outubro 
Rosa', no auditório do Ministério Público estadual. 
Conduzido pelo especialista em Ginecologia e Obstetrícia 
do Centro de Pesquisa e Assistência em Reprodução 
Humana (Ceparh), Allan Assis Coutinho, o bate papo foi 
organizado pelo Centro de Apoio Operacional de Defesa 
da Saúde (Cesau). O encontro de hoje contou ainda com 
uma palestra sobre 'Doação Voluntária de Sangue e 
Medula Óssea', ministrada pela especialista em 
Hematologia e Hemoterapia da Fundação de 
Hematologia e Hemoterapia da Bahia (Hemoba), Iraildes 
Santana.... 
Leia mais 
  

 
  

 
  

Outras notícias da semana: 
24/10/2014 - Prefeito de Sento Sé é condenado a dez anos de prisão por desvio de recursos públicos 
23/10/2014 - MP denuncia ex-prefeito e vice-prefeita de Eunápolis por crime de responsabilidade e prevaricação 
23/10/2014 - Inspeção em carceragem da delegacia de Xique-Xique encontra objetos cortantes e celulares nas celas 
23/10/2014 - MPs estadual e federal da Bahia movem ação contra OI, Telemar e Anatel 
21/10/2014 - Justiça determina desativação da Cadeia Pública de Governador Mangabeira a pedido do MP 
21/10/2014 - Fiscalização do MP apreende 210 botijões de gás nas cidades de Paripiranga e Adustina 
20/10/2014 - MP e Conselho das Mulheres visitam zona rural de São Félix para aproximar órgãos e comunidade 
20/10/2014 - MP faz exposição em estande do projeto ‘Mata Atlântica’ durante congressos de Botânica no Fiesta 
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