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Instituído Cisp Regional de Itabuna 
  
O procurador-geral de Justiça Márcio Fahel instituiu o 
Comitê Interinstitucional em Segurança Pública (Cisp) 
Regional de Itabuna. O ato normativo com a criação do 
órgão foi publicado hoje, dia 8, no Diário da Justiça 
Eletrônico. A finalidade do Cisp é organizar uma rede 
articulada e integrada para ampliar e multiplicar ações e 
iniciativas interinstitucionais em segurança pública e 
defesa social... 
Leia mais 

  

 
 

 

 

Chefe do Ministério Público visita 
redação do Jornal A Tarde 
  
O chefe do Ministério Público estadual, 
procurador-geral de Justiça Márcio Fahel, realizou 
no dia 6, uma visita à direção e à redação do 
jornal A Tarde, em Salvador. Foi a primeira de 
uma série de visitas que ele pretende realizar aos 
principais veículos de comunicação baianos com o 
objetivo de promover uma maior aproximação do 
MP com a imprensa, que é uma importante 
parceira institucional na divulgação de temas de 
interesse social e no fornecimento de informações 
que servem de base para a atuação da instituição 
em todo o estado... 
Leia mais 

 

 

PGJ e presidente do TJ discutem 
assuntos institucionais 
  
O procurador-geral de Justiça Márcio Fahel reuniu-se 
no dia 6, com o presidente do Tribunal de Justiça, 
desembargador Eserval Rocha, para tratar de 
assuntos institucionais. Durante o encontro, que teve 
a participação dos procuradores-gerais de Justiça 
Adjuntos, Sara Mandra Rusciolelli e Wellington César 
Lima e Silva, foi apresentado ao presidente do TJ um 
pedido de dilação do prazo estabelecido no Decreto 
Judiciário nº 328/2015 para o envio eletrônico de 
petições a unidades judiciais de algumas comarcas 
baianas... 
Leia mais 
  

 
  

 
  

Outras notícias: 
08/05/2015 - Carlos Ayres Brito recebe título de cidadão baiano  
08/05/2015 - Nucciber promove oficina sobre crimes cibernéticos  
08/05/2015 - Instituído Cisp Regional de Itabuna  
07/05/2015 - MP aciona Avianca, Azul e Gol por cobrar multas abusivas a passageiros  
07/05/2015 - Nepotismo: MP recomenda exoneração de subsecretário em São Francisco do Conde  
07/05/2015 - Justiça proíbe TIM de habilitar novos celulares no DDD 77 no município de Barreiras  
07/05/2015 - Oficina sobre a Lei Maria da Penha chega ao município de Serrinha  
07/05/2015 - Jornais Eco Kids e Eco Teens serão lançados em Vitória da Conquista e Alagoinhas  
06/05/2015 - Chefe do Ministério Público visita redação do Jornal A Tarde  
06/05/2015 - PGJ e presidente do TJ discutem assuntos institucionais  
06/05/2015 - PGJ reúne-se com governador do Estado  
06/05/2015 - Modelo dos Cisps Regionais é apresentado em reunião do Pacto pela Vida  
06/05/2015 - Simões Filho recebe “MP e os Objetivos do Milênio”  
05/05/2015 - Jequié e Itapetinga terão "Conversa com o Ministério Público"�  
05/05/2015 - MP debaterá racismo institucional e promoção da igualdade racial com a sociedade  

http://www.mpba.mp.br/visualizar.asp?cont=6121
http://www.mpba.mp.br/visualizar.asp?cont=6115
http://www.mpba.mp.br/visualizar.asp?cont=6116
http://www.mpba.mp.br/visualizar.asp?cont=6124
http://www.mpba.mp.br/visualizar.asp?cont=6122
http://www.mpba.mp.br/visualizar.asp?cont=6121
http://www.mpba.mp.br/visualizar.asp?cont=6120
http://www.mpba.mp.br/visualizar.asp?cont=6119
http://www.mpba.mp.br/visualizar.asp?cont=6118
http://www.mpba.mp.br/visualizar.asp?cont=6113
http://www.mpba.mp.br/visualizar.asp?cont=6117
http://www.mpba.mp.br/visualizar.asp?cont=6115
http://www.mpba.mp.br/visualizar.asp?cont=6116
http://www.mpba.mp.br/visualizar.asp?cont=6114
http://www.mpba.mp.br/visualizar.asp?cont=6111
http://www.mpba.mp.br/visualizar.asp?cont=6112
http://www.mpba.mp.br/visualizar.asp?cont=6110
http://www.mpba.mp.br/visualizar.asp?cont=6109


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