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Encontro de integração é encerrado com 
talentos brilhando no palco do MP  
  
Uma tarde de descontração, em que muitos servidores 
brilharam no palco do auditório da sede do Ministério 
Público estadual no CAB, marcou o encerramento do 
'II Encontro de Integração Administrativa'. Na plateia, 
estavam servidores da capital e do interior do estado. 
Todos reunidos desde a segunda-feira, dia 27, para 
participar de palestras e desfrutar de serviços 
colocados à sua disposição. O evento foi encerrado na 
tarde do dia 30 com a 'Mostra de Talentos' que lotou o 
auditório e arrancou muitos aplausos e sorrisos de 
membros e servidores da Instituição.... 
Leia mais 

 

 

PGJ participa de inauguração de 
nova sede da Defensoria no CAB 
  
Foi inaugurada na tarde no dia 29, no Centro 
Administrativo da Bahia (CAB), uma nova sede da 
Defensoria Pública do Estado (DPE). A inauguração foi 
feita pelo governador Jaques Wagner e pela defensora-
pública geral Vitória Bandeira e contou, ainda, com a 
participação do chefe do Ministério Público baiano, 
procurador-geral de Justiça Márcio Fahel, e do 
desembargador Jatahy Fonseca, representando o 
presidente do Tribunal de Justiça da Bahia, dentre 
outras autoridades... 
Leia mais 

  

 
 

 

 

Quem atua nas áreas sociais não deve 
afastar a pessoa vulnerável de sua 
cultura  
  
Ao invés de ajudar, a maioria dos que trabalham 
realizando atendimento às populações vulneráveis 
pode prejudicá-las caso utilize uma metodologia que 
promove o afastamento dessas pessoas de sua cultura. 
Esse assunto foi debatido no dia 29 durante uma 
oficina do Pathwork realizada pelo Grupo de Apoio 
Especial em Defesa da Mulher (Gedem) do Ministério 
Público estadual. A palestrante argentina Cláudia 
Boatti, especialista em conciliações familiares, debateu 
vivências e deixou patente que as pessoas que se 
desconectam de suas origens ficam enfraquecidas. 
Leia mais 

 

 

Comitê do Pacto pela Vida realiza reunião 
na sede do Minsitério Público 
  
O Comitê Executivo do Programa Pacto pela Vida reuniu-
se no dia 30, na sede do Ministério Público do Estado da 
Bahia, para análise de dados sobre os Crimes Violentos 
Letais Intencionais (CVLI) registrados no interior do 
estado, no período de janeiro a setembro deste ano. 
Para isso, foram apresentados os números relativos a 
cada uma das oito Regiões Integradas de Segurança 
Pública (Risp) e suas respectivas Áreas Integradas de 
Segurança Pública (Aisp).... 
Leia mais 
   

  

http://portal.intranet.mpba.mp.br/index.php/2013-09-09-20-13-16/2013-09-23-18-11-18/546-encontro-de-integracao-e-encerrado-com-talentos-brilhando-no-palco-do-mp
http://www.mpba.mp.br/visualizar.asp?cont=5797
http://portal.intranet.mpba.mp.br/index.php/2013-09-09-20-13-16/2013-09-23-18-11-18/543-quem-atua-nas-areas-sociais-nao-deve-afastar-a-pessoa-vulneravel-de-sua-cultura
http://www.mpba.mp.br/visualizar.asp?cont=5799


 
  

Outras notícias da semana: 
30/10/2014 - Instituído Cisp Regional de Euclides da Cunha e Região do Semiárido Nordeste II  
27/10/2014 - MP ajuíza ação civil para garantir iluminação pública em comunidades de Irará  
27/10/2014 - “Conversa com o Ministério Público” chegará às regionais de Alagoinhas e Serrinha  
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