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MP participará de mutirão na “Semana 
Nacional de Júris de Feminicídio” 
  
Promotores de Justiça que atuam no Tribunal do Júri 
foram convidados na tarde de hoje, dia 12, a participar 
de uma estratégia nacional que pretende realizar o 
máximo de julgamentos de casos envolvendo feminicídio 
entre os próximos dias 03 e 07 de agosto: a 'Semana 
Nacional de Júris de Feminicídio'. O MP aderiu ao projeto 
'Justiça pela Paz em Casa', criado e coordenado pela 
ministra Cármen Lúcia do Supremo Tribunal Federal 
(STF), e se dedicará, mais uma vez, para alcançar bons 
resultados... 
Leia mais 

  

 
 

 

 
  

MP lança campanha de combate à 
exploração do trabalho infantil 
  
No ‘Dia Nacional de Combate ao Trabalho Infantil’, o 
Ministério Público estadual, por meio do Centro de 
Apoio Operacional da Criança e do Adolescente 
(Caoca), lançou uma campanha institucional composta 
por spots de rádio e cartazes para mobilizar a 
sociedade sobre a importância de erradicar o trabalho 
infantil. O lançamento aconteceu no gabinete do 
procurador-geral de Justiça, Márcio Fahel, e foi 
realizado pela procuradora de Justiça Márcia Guedes, 
coordenadora do Caoca. “O trabalho infantil é a face 
mais visível do abandono e da pobreza... 
Leia mais 

 

 

PGJ prestigia solenidade em homenagem 
aos 190 anos da Polícia Militar da Bahia  
  
O procurador-geral de Justiça Márcio Fahel prestigiou na 
noite de hoje, dia 9, a cerimônia de comemoração dos 
190 anos da Polícia Militar da Bahia. O evento aconteceu 
no Teatro Castro Alves e reuniu integrantes da 
corporação, diversas autoridades e personalidades 
baianas. Policiais militares, autoridades e artistas foram 
condecorados com a “Medalha Comemorativa dos 190 
anos”, símbolo de reconhecimento da parceria e 
compromisso com a instituição ao longo dos seus anos 
de história... 
Leia mais 
    

  

 
  

Outras notícias: 
12/06/2015 - MP participará de mutirão na “Semana Nacional de Júris de Feminicídio”  
12/06/2015 - MP lança campanha de combate à exploração do trabalho infantil  
12/06/2015 - Bom Jesus da Lapa se compromete a regularizar o sistema municipal e a política de educação ambiental  
12/06/2015 - Operação apreende 2,5 toneladas de carne clandestina em Jacobina  
11/06/2015 - PGJ participa de cerimônia que autoriza início das obras do metrô na Avenida Paralela  
11/06/2015 - MP faz palestras sobre reconhecimento de paternidade para 662 mães na região norte  
10/06/2015 - Município de Nova Viçosa acolhe recomendação do MP  
10/06/2015 - Município de Conde firma acordo com MP para elaborar Plano Municipal de Saneamento Básico  
10/06/2015 - Jornal Eco Kids será lançado nos municípios de Teixeira de Freitas e Itanhém  
10/06/2015 - MP seleciona estagiários de nível médio e superior do curso de Direito para Salvador  
10/06/2015 - Oficina em Jacobina marca implantação do programa 'Floresta Legal' na região  
09/06/2015 - PGJ prestigia solenidade em homenagem aos 190 anos da Polícia Militar da Bahia  
09/06/2015 - Seminário sobre mobilidade urbana movimenta auditório do MP  
09/06/2015 - Jornais Eco Kids e Eco Teens têm novas edições em Vitória da Conquista  
08/06/2015 - Nivaldo Aquino toma posse no cargo de procurador de Justiça  
08/06/2015 - Lei Maria da Penha: Rondas idealizadas pelo Cisp têm início no município de Serrinha  
08/06/2015 - Encontro reúne mais de 200 especialistas no combate aos agrotóxicos  
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Acesse a página http://www.mpba.mp.br/imprensa/newsletter.asp e leia as edições anteriores. 
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