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Campanha do MP incentiva homens a 
denunciarem violência contra as 
mulheres 
  
Violência contra a mulher também é papo de homem. 
Esta é a ideia da campanha contra violência doméstica 
lançada, em 25 de março, pelo Ministério Público do 
Estado da Bahia. As peças publicitárias da nova 
campanha reforçam que qualquer pessoa pode 
denunciar os casos de violência contra a mulher 
através do canal Ligue 180, da Secretaria Nacional de 
Políticas para as Mulheres. A ligação é gratuita e a 
identidade de quem denuncia é preservada. “Carlos fez 
uma denúncia de violência praticada contra uma 
mulher. Denuncie também. A denúncia é anônima. Tão 
anônima que este nem é o Carlos”, afirma uma das 
peças da campanha... 
Leia mais 

 

 

MPBA apresenta propostas de combate 
à corrupção em reunião de 
procuradores-gerais  
  
Um documento com uma série de propostas de 
fortalecimento do combate à corrupção foi 
apresentado aos chefes dos Ministérios Públicos de 
todo o país pelo procurador-geral de Justiça da 
Bahia, Márcio José Cordeiro Fahel, em reunião do 
Conselho Nacional de Procuradores-Gerais (CNPG) 
realizada na tarde de 23 de março, em Brasília. As 
propostas do Ministério Público do Estado da Bahia 
(MPBA) dizem respeito a atos corruptos que implicam 
em prejuízos ao erário e focam em aspectos 
estruturais que possibilitam ou facilitam a prática 
destes atos... 
Leia mais 

  

 
 

 

 

PGJ da Bahia assume presidência do 
GNDH  
  
O procurador-geral de Justiça da Bahia, Márcio José 
Cordeiro Fahel, assumiu no dia 23 de março, em 
Brasília, a presidência do Grupo Nacional de Direitos 
Humanos (GNDH) do Conselho Nacional de 
Procuradores-Gerais dos Ministérios Públicos dos 
Estados e da União (CNPG). Ele substituirá o 
procurador-geral de Justiça de Santa Catarina, Lio 
Marcos Marin, na presidência do órgão que é formado 
por procuradores e promotores de Justiça de todo o 
Brasil. Márcio Fahel exercia o cargo de vice-presidente 
do GNDH e foi empossado na nova função durante 
reunião ordinária do CNPG... 
Leia mais 
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Cotas raciais do concurso do MP da 
Bahia são legítimas, decide CNMP  
  
O Conselho Nacional do Ministério Público (CNMP) 
julgou, por unanimidade, legítima a adoção de cotas 
raciais no concurso público para promotor de Justiça 
do Ministério Público do Estado da Bahia. “Felicito a 
visão de futuro do Ministério Público da Bahia por ter 
adotado espontaneamente o sistema de cotas raciais 
em seus concursos”, afirmou o presidente do CNMP, 
procurador-geral da República Rodrigo Janot, ao 
anunciar  a decisão unânime dos 14 conselheiros pela 
improcedência do Procedimento de Controle 
Administrativo (PCA) que questionou a legalidade das 
cotas e requereu a suspensão do concurso... 
Leia mais 
  

 
  

 
  

Outras notícias: 
31/03/2015 - Justiça determina penhora de verba pública para garantir cirurgia a recém-nascido 
31/03/2015 - MP e Prefeitura garantem professora para aluno autista em Xique-Xique 
31/03/2015 - Município de Umburanas firma TAC com o MP e se compromete a regularizar gestão ambiental 
30/03/2015 - PGJ participa de posse do novo conselheiro do TCE 
30/03/2015 - Ex-vereador é acionado por utilizar terceirizados do Município em atividades particulares 
30/03/2015 - PGJ prestigia lançamento do programa “Educar para Transformar” 
30/03/2015 - Justiça de Serrinha condena dois homens por assassinar ex-esposas 
27/03/2015 - Conselho formado por procuradores e promotores busca maior integração na esfera criminal 
27/03/2015 - Nucciber destaca segurança da informação em evento da Prodeb 
27/03/2015 - Extra e Atakarejo são acionados por desrespeito aos direitos do consumidor 
27/03/2015 - Criado por orientação do MP, Conselho de Defesa da Mulher de Guanambi elege seus membros 
26/03/2015 - Gaeco baiano prende homem condenado no Mato Grosso do Sul por estupro 
26/03/2015 - Justiça recebe denúncias contra prefeitos de Feira de Santana e Xique-Xique 
25/03/2015 - MP requer inconstitucionalidade de lei que criou cargos comissionados em Vitória da Conquista 
25/03/2015 - Campanha do MP incentiva homens a denunciarem violência contra as mulheres 
24/03/2015 - Núcleo que atua na promoção dos objetivos do milênio reúne-se com PGJ 
24/03/2015 - PGJ reúne-se com o novo diretor do Ipac 
24/03/2015 - Justiça determina bloqueio de verba pública para custear medicamento de paciente em Irecê 
23/03/2015 - MPBA apresenta propostas de combate à corrupção em reunião de procuradores-gerais 
23/03/2015 - PGJ da Bahia assume presidência do GNDH 
23/03/2015 - Parceria entre ONU e MPBA será fortalecida 
23/03/2015 - MP realiza mutirão no sul do estado para promover reconhecimentos de paternidade 
20/03/2015 - 2ª Vara de Violência Doméstica de Salvador é instalada com presença da vice-presidente do STF 
20/03/2015 - Município do Conde é acionado por permitir degradação de antigo aterro sanitário 
19/03/2015 - Lei Maria da Penha e violência contra a mulher são temas de debate em Feira de Santana 
18/03/2015 - Inauguradas instalações do Caopam na sede do MP do bairro de Nazaré 
18/03/2015 - Ceduc orienta promotores de Justiça a fomentarem elaboração dos planos municipais de educação 
16/03/2015 - Nucciber promove palestras sobre ética na informação para alunos do Colégio Sesi Piatã 
16/03/2015 - Candidatos ao cargo de promotor de Justiça participaram da primeira etapa das provas discursivas 
16/03/2015 - PGJ acompanha realização de provas do concurso para promotor de Justiça 
13/03/2015 - Senhor do Bonfim participou de “Conversa com o Ministério Público” 
13/03/2015 - Reunião discute estratégias de combate à poluição sonora em Alagoinhas 
12/03/2015 - Comunidade do Norte da Bahia participa de “Conversa com o Ministério Público” 
12/03/2015 - MP e Município de Feira de Santana firmam acordo para implantar política de resíduos sólidos 
12/03/2015 - Paripiranga e Adustina celebram TAC para regularizar armazenamento e venda de GLP 
12/03/2015 - Projeto promoverá educação ambiental em escolas de Teixeira de Freitas 
11/03/2015 - Curso da FPI leva conscientização ambiental a empreendedores e trabalhadores de Guanambi 
10/03/2015 - Cotas raciais do concurso do MP da Bahia são legítimas, decide CNMP 
09/03/2015 - Comemoração dos 50 anos da Amab tem participação do presidente do STF 
09/03/2015 - Pacto pela Vida realiza primeira reunião de 2015 no MP 
08/03/2015 - Órgãos de Estado firmam parceria para combate à violência doméstica no “Dia Internacional da Mulher" 
06/03/2015 - Grupo Nacional de Direitos Humanos encerra primeira reunião de 2015 
06/03/2015 - MP solicita e município de Guanambi cria Conselho de Defesa da Mulher 
06/03/2015 - Três policiais são denunciados por morte de jovem no Nordeste de Amaralina 
06/03/2015 - MP participa de criação de Grupo de Trabalho das Águas na Assembleia Legislativa da Bahia 
06/03/2015 - Conselheiro do CNMP realiza visita ao PGJ da Bahia 
05/03/2015 - PGJ reúne-se com juiz Federal Dirley da Cunha Júnior 
04/03/2015 - Embasa pode ser obrigada a construir sistema sanitário em diversas localidades de Salvador 
04/03/2015 - Subprocurador-geral da República tem reunião com chefe do MP da Bahia 
04/03/2015 - Procuradores e promotores de Justiça podem concorrer à vaga do MP na Câmara do Oeste 
04/03/2015 - Iniciados os debates do encontro do Grupo Nacional dos Direitos Humanos em Salvador 
03/03/2015 - Membros do Grupo Nacional de Direitos Humanos se reúnem no MP da Bahia 
03/03/2015 - Defesa dos direitos humanos será debatida por membros de MPs de todo país em Salvador 
02/03/2015 - PGJ participa de posse do novo chefe da Defensoria Pública estadual 
02/03/2015 - São José do Jacuípe se compromete com MP a implantar educação especial 
02/03/2015 - MP pede que a Justiça proíba oferta de planos de saúde da Unimed de Jequié 
01/03/2015 - Candidatos realizam última etapa do concurso para servidor do MP 
  
Acesse a página http://www.mpba.mp.br/imprensa/newsletter.asp e leia as edições anteriores. 
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