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PGJ prestigia solenidade de recondução 
de Rodrigo Janot à chefia do MPU 
  
O procurador-geral de Justiça da Bahia, Márcio Fahel, 
prestigiou no dia 17, em Brasília, a solenidade de 
recondução de Rodrigo Janot ao cargo de procurador-
geral da República. A presidente Dilma Rousseff 
participou da cerimônia que reuniu diversas 
autoridades e destacou a importância de se preservar 
a autonomia do Ministério Público. Reconduzido à 
chefia do Ministério Público da União, Rodrigo Janot 
ressaltou em seu discurso que “a existência de um 
Ministério Público forte, bem estruturado e autônomo 
é fundamental para a defesa dos direitos de todos os 
cidadãos”... Leia mais 

  

 
 

 

  
  

Vitória da Conquista recebe mutirão do 
“Paternidade Responsável” e “MP vai às 
Ruas” 
  
O Ministério Público estadual, por meio do Núcleo de 
Promoção da Paternidade Responsável (Nupar), está 
realizando até a próxima quinta-feira, dia 24, um 
mutirão dos projetos “Paternidade Responsável” e “MP 
Vai às Ruas”, com diversos serviços de atendimento à 
população local, prioritariamente na área cível. Os 
atendimentos estão sendo realizados... 
Leia mais 

 

 

Canções, depoimentos e convidados 
especiais marcam comemoração de 10 
anos do coral 'MP em Canto' 
  
Com apresentações, depoimentos e convidados 
especiais, o 'Coral MP em Canto' mostrou um rico e 
variado repertório de canções alusivas às raízes 
culturais do Brasil no musical 'O Canto da Nossa 
Raça!', apresentado no dia 16, na sede do Ministério 
Público estadual no CAB em comemoração aos 10 
anos de ressurgimento do grupo. O público, que lotou 
o auditório, foi embalado e agraciado com músicas 
como 'Canção da Partida', de Dorival Caymmi, e 
“Esperando na Janela”, de Gilberto Gil, e também de 
cânticos de protesto africanos...  
Leia mais 
  

  

 
 

  
Outras notícias: 
18/09/2015 - Presidente e três vereadores da Câmara Municipal de Brumado são acionados por improbidade administrativa  
18/09/2015 - Coordenadores dos Cisps regionais se reúnem em Salvador  
18/09/2015 - Vitória da Conquista receberá mutirão do“Paternidade Responsável” e “MP vai às Ruas”  
17/09/2015 - PGJ prestigia solenidade de recondução de Rodrigo Janot à chefia do MPU  
17/09/2015 - Seminário no MP discute temas sobre direitos humanos dos migrantes  
17/09/2015 - Município de Miguel Calmon celebra TAC com MP para estruturar Conselho Tutelar da cidade  
17/09/2015 - Nota de esclarecimento  
16/09/2015 - Canções, depoimentos e convidados especiais marcam comemoração de 10 anos do coral 'MP em Canto'  
16/09/2015 - MP aciona Apple por desrespeito aos direitos dos consumidores  
15/09/2015 - MP promove palestra sobre crimes cibernéticos no Colégio Antônio Vieira  
15/09/2015 - MP denuncia cinco pessoas por falsificação de documentos em Gandu  
14/09/2015 - Coral do MP comemora 10 anos com musical "O Canto da Nossa Raça"  
14/09/2015 - Curso sobre o novo CPC debate as alterações no sistema de recursos  
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14/09/2015 - MP recomenda anulação de atos do processo de eleição dos conselheiros tutelares de Salvador  
11/09/2015 - Conselheiro do CNMP realiza visita ao PGJ  
11/09/2015 - Palestra alerta alunos da escola Severino Vieira sobre os principais delitos cometidos na Internet  
11/09/2015 - MP ajuíza ação para garantir legalidade técnica e debate público sobre PDDU e Louos  
10/09/2015 - Empresas de bebidas devem parar de fornecer cadeiras e mesas a estabelecimentos comerciais não autorizados  
10/09/2015 - MP aciona Município de Itapetinga por contratação ilegal de servidores municipais  
10/09/2015 - Corregedores-gerais do Ministério Público reúnem-se na Bahia  
10/09/2015 - Terceirização e contratos irregulares na Secult motivam ação de improbidade contra 14 pessoas  
09/09/2015 - Exposição sobre Mata Atlântica está em Porto Seguro  
08/09/2015 - Bahia sedia encontro de corregedores-gerais do Ministério Público  
08/09/2015 - MP firma TAC para regularizar contratação de servidores em Camaçari  
08/09/2015 - MP recomenda identificação de veículos oficiais do Município de Jequié  
08/09/2015 - 'Programa Resíduos Sólidos' será tema de apresentação em Jequié  
  
  
Acesse a página http://www.mpba.mp.br/imprensa/newsletter.asp e leia as edições anteriores. 
  

 

  
 

http://www.mpba.mp.br/visualizar.asp?cont=6390
http://www.mpba.mp.br/visualizar.asp?cont=6389
http://www.mpba.mp.br/visualizar.asp?cont=6388
http://www.mpba.mp.br/visualizar.asp?cont=6387
http://www.mpba.mp.br/visualizar.asp?cont=6386
http://www.mpba.mp.br/visualizar.asp?cont=6385
http://www.mpba.mp.br/visualizar.asp?cont=6384
http://www.mpba.mp.br/visualizar.asp?cont=6383
http://www.mpba.mp.br/visualizar.asp?cont=6382
http://www.mpba.mp.br/visualizar.asp?cont=6381
http://www.mpba.mp.br/visualizar.asp?cont=6380
http://www.mpba.mp.br/visualizar.asp?cont=6379
http://www.mpba.mp.br/visualizar.asp?cont=6378
http://www.mpba.mp.br/imprensa/newsletter.asp
http://www.mpba.mp.br/imprensa/newsletter.asp

