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Seminário marca lançamento  
de 'Campanha de Educação Inclusiva'  
  
Atendendo a demandas de mães e pais que 
tiveram negada a matrícula de seus filhos com 
deficiência em escolas públicas e privadas da 
Bahia, o Ministério Público estadual, por meio dos 
Centros de Apoio Operacional da Criança e do 
Adolescente (Caoca) e de Defesa da Educação 
(Ceduc), lançou na manhã do dia 13, na sede do 
MP no CAB, a 'Campanha de Educação Inclusiva'. 
Na abertura do seminário 'Primeira Infância: 
Infância em Primeiro Lugar', o procurador-geral de 
Justiça, Márcio José Cordeiro Fahel, ressaltou, 
como parte da iniciativa, o fortalecimento da 
estrutura familiar... 
Leia mais 

 

 

Entidades “abraçam” e agradecem o MP 
pela adoção de cotas para negros em 
concursos públicos  
  
"MP, muito obrigado, o negro agora será bem 
representado” e “Obrigado de coração, MP Bahia dando 
exemplo de inclusão”. Com essas frases, entoadas com 
grande entusiasmo, cerca de 30 pessoas, 
representantes de 30 entidades que integram a ONG 
Educação e Cidadania de Afrodescendentes e Carentes 
(Educafro), realizaram um abraço simbólico na frente 
da sede do Ministério Público do Estado da Bahia e 
foram recebidos durante sessão do Órgão Especial do 
Colégio de Procuradores de Justiça. Foi uma 
homenagem à instituição pela adoção de cotas raciais 
em seus concursos públicos, com a previsão de 30% 
das vagas dos certames destinados a negros.... 
Leia mais 

 

 

 

 

“Operação Mutação” resulta na prisão de 
quatro pessoas 
e apreensão de 52 mil litros de 
combustíveis e solventes  
  
Deflagrada na manhã do último dia 17, a 'Operação 
Mutação' resultou em quatro prisões, duas temporárias 
e duas em flagrante. Foram apreendidos mais de 52 
mil litros de combustíveis e solventes, a maioria deles 
em uma borracharia e um galpão localizados no 
município de Amélia Rodrigues, além de três armas de 
fogo, 70 cartuchos de munição, 11 celulares, um 
computador, mais de R$ 9 mil em espécie, R$ 14 mil 
em cheques, e vários documentos, entre eles os de 
propriedade de veículos particulares e carretas... 
Leia mais 
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Assistentes sociais de MPs de todo Brasil 
participam de encontro no MP da Bahia  
  
Assistentes sociais que integram o quadro de servidores 
dos Ministérios Públicos de todo país estão reunidos, em 
Salvador, para participar do 'V Encontro Nacional do 
Serviço Social no Ministério Público'. O evento foi aberto 
na noite do último dia 15 pelo procurador-geral de 
Justiça Mácio Fahel, que deu as boas-vindas e desejou 
êxito aos mais de 160 participantes do encontro. Para 
ele, o vínculo existente entre o Serviço Social e o 
Ministério Público é notório e, apesar do MP ter mais de 
400 anos e o Serviço Social só ter sido estabelecido 
como profissão na década de 30, na verdade, é difícil 
saber quem nasceu primeiro... 
Leia mais 
  

 
  

 
  

Outras notícias da semana: 
17/10/2014 - Associação Baiana de Vaquejada firma TAC com MP para regulamentar 'Vaquejada de Davi Cordeiro' 
17/10/2014 - Sistema de videoconferência integrará Numa e Bases Ambientais do interior 
17/10/2014 - Parceria entre MP e TCE fortalecerá ações de campanha de combate à corrupção 
16/10/2014 - Ex-policial Civil é condenado por homicídio da própria esposa 
16/10/2014 - MP em Ilhéus cumpre meta de CNJ e realiza 63 audiências da Infância e Juventude em dois dias 
14/10/2014 - Membro do MP baiano integra Ouvidoria Nacional do CNMP 
14/10/2014 - Operação apreende 600 quilos de carne clandestina em Caém e Caldeirão Grande 
13/10/2014 - TACs firmados para estruturação dos conselhos tutelares de Dom Basílio e Livramento de Nossa Senhora 
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