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Abertas inscrições para indicações a 
honrarias concedidas pelo MP da Bahia 
  
As inscrições para indicações às honrarias concedidas 
anualmente pelo Ministério Público do Estado da Bahia 
já estão abertas e podem ser efetivadas por meio do 
preenchimento de formulário disponível no site da 
Instituição (www.mpba.mp.br). Até o próximo dia 14 de 
setembro, pessoas ou organizações nacionais ou 
estrangeiras que tenham prestado relevantes serviços à 
sociedade e à Instituição, na defesa dos direitos 
inerentes ao exercício da cidadania plena e por 
contribuições à cultura jurídica, podem ser indicadas 
para concorrer à “Medalha do Mérito do Ministério 
Público”... 
Leia mais 

  

 
 

 

  

 

MPE e MPF convidam arcebispo de 
Salvador a apoiar campanha de 
combate à corrupção 
  
O arcebispo de Salvador e Primaz do Brasil, Dom 
Murilo Krieger, recebeu no dia 12 o convite dos 
chefes dos Ministérios Públicos do Estado da Bahia, 
procurador-geral de Justiça Márcio Fahel, e Federal, 
procurador-chefe Pablo Coutinho, para 
engajamento da Igreja Católica na campanha '10 
medidas contra a corrupção'. O projeto pretende 
envolver a sociedade brasileira em uma ação 
eficiente de combate à corrupção. O objetivo é 
convidar os cidadãos a lutarem pela defesa de 
medidas que conclamam o Congresso Nacional a 
promover alterações estruturais e sistêmicas 
necessárias à prevenção e à repressão da 
corrupção de modo adequado... 
Leia mais 

 

 

MP promove II Semana do Patrimônio 
Cultural 
  
Começou hoje, dia 17, em Salvador, a II Semana do 
Patrimônio Cultural. O evento é uma promoção do 
Ministério Público estadual, por intermédio do Centro de 
Apoio Operacional de Meio Ambiente e Urbanismo 
(Ceama), do Núcleo de Defesa do Patrimônio Histórico, 
Artístico e Cultural (Nudephac) e Centro de Estudos e 
Aperfeiçoamento Funcional (Ceaf). A programação inclui 
um seminário sobre o tema samba de roda e as medidas 
protetivas adotadas pelas instituições após dez anos de 
reconhecimento como patrimônio da humanidade, hoje, 
no museu Eugênio Teixeira Leal, no Pelourinho...  
Leia mais 
  

  

 
 

  
Outras notícias: 
14/08/2015 - Evento do CNMP debate papel do MP enquanto agente de transformação social  
14/08/2015 - MP aciona revendedoras de veículos  
14/08/2015 - Abertas inscrições para indicações a honrarias concedidas pelo MP da Bahia  
13/08/2015 - ‘Educação: Construindo novos horizontes’ é tema de 4º Encontro Estadual de Educação  
13/08/2015 - Operadora Oi é acionada pelo MP por práticas abusivas e propaganda enganosa  
12/08/2015 - MPE e MPF convidam arcebispo de Salvador a apoiar campanha de combate à corrupção  
12/08/2015 - MP e sociedade civil discutem formação do Comitê de Bacia do Rio Catolé  
12/08/2015 - Instituído Cisp Regional de Itapetinga  
11/08/2015 - Recomendada exigência de licenciamento para atividade agrícola e empreendimentos agrossilvipastoris  

http://www.mpba.mp.br/
http://www.mpba.mp.br/visualizar.asp?cont=6312
http://www.mpba.mp.br/visualizar.asp?cont=6310
http://www.mpba.mp.br/visualizar.asp?cont=6304
http://www.mpba.mp.br/visualizar.asp?cont=6314
http://www.mpba.mp.br/visualizar.asp?cont=6313
http://www.mpba.mp.br/visualizar.asp?cont=6312
http://www.mpba.mp.br/visualizar.asp?cont=6308
http://www.mpba.mp.br/visualizar.asp?cont=6311
http://www.mpba.mp.br/visualizar.asp?cont=6310
http://www.mpba.mp.br/visualizar.asp?cont=6309
http://www.mpba.mp.br/visualizar.asp?cont=6307
http://www.mpba.mp.br/visualizar.asp?cont=6306


11/08/2015 - Alunos do Colégio Salesiano são alertados sobre práticas criminosas na internet  
11/08/2015 - MP promove II Semana do Patrimônio Cultural  
10/08/2015 - Projetos de enunciados e notas técnicas do GNDH serão encaminhadas ao CNPG  
  
  
Acesse a página http://www.mpba.mp.br/imprensa/newsletter.asp e leia as edições anteriores. 
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