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MP terá semana de atividades em 
homenagem à Mata Atlântica 
  
Uma programação especial, que terá palestras, 
lançamento de projetos e inauguração de uma Base 
Ambiental, marcará a semana de homenagens do 
Ministério Público do Estado da Bahia à Mata Atlântica. 
De hoje, dia 25 até a próxima sexta-feira, dia 29 de 
maio, a Instituição, que também comemora os seus 
10 anos de atuação especializada na área, realizará a 
“Semana da Mata Atlântica 2015”. A programação 
terá início hoje com o lançamento de uma exposição 
fotográfica de Jorge Veloso na sede do MP, no Centro 
Administrativo da Bahia.... 
Leia mais 

  

 
 

 

 

Sete pessoas são presas em operação 
contra esquema de sonegação fiscal de 
R$ 7 milhões 
  
Sete pessoas foram presas no dia 21, durante uma 
ação de força-tarefa do Ministério Público estadual e as 
Secretarias da Fazenda (Sefaz) e de Segurança Pública 
do Estado da Bahia (SSP). Elas são acusadas pelos 
crimes de formação de quadrilha, falsidade ideológica 
e pela sonegação fiscal de R$ 6,9 milhões, montante 
correspondente a débitos de ICMS inscritos em dívida 
pública, em um esquema fraudulento envolvendo um 
grupo de oito empresas, liderado pela Emporio 
Federicci, que comercializa queijos e vinhos 
importados... 
Leia mais 

 

 

MP e TJ estruturam atuação para 
semana nacional de júris de feminicídio 
  
Uma estratégia nacional, que envolverá o trabalho de 
promotores de Justiça e de juízes, foi debatida e 
estruturada para desenvolvimento na Bahia durante 
reunião promovida no dia 20, no gabinete do 
procurador-geral de Justiça Márcio Fahel. O chefe do 
Ministério Público estadual, a desembargadora 
responsável pela Coordenadoria da Mulher no Tribunal 
de Justiça, Nágila Brito, e os promotores de Justiça 
que coordenam o Centro de Apoio Operacional 
Criminal (Caocrim) e o Grupo de Atuação Especial em 
Defesa da Mulher (Gedem), Pedro Maia e Márcia 
Teixeira, articularam ações para o desenvolvimento da 
“Semana do Júri da Justiça pela Paz em Casa”... 
Leia mais 
   

  

 
  

Outras notícias: 
22/05/2015 - “Conversa com o Ministério Público” acontecerá em Valença  
22/05/2015 - MP aciona Casa dos Concursos por cobrança abusiva para emissão de certificado  
21/05/2015 - MP terá semana de atividades em homenagem à Mata Atlântica  
21/05/2015 - Audiência debate gestão do Hospital Regional de Juazeiro  
21/05/2015 - MP realiza série de palestras sobre crimes cibernéticos em Várzea da Roça  
21/05/2015 - Sete pessoas são presas em operação contra esquema de sonegação fiscal de R$ 7 milhões  
21/05/2015 - Programa Floresta Legal é apresentado a produtores rurais em Teixeira de Freitas  
21/05/2015 - Operação Grana Padano desarticula esquema que sonegou R$ 6,9 milhões em ICMS na Bahia   
20/05/2015 - MP e TJ estruturam atuação para semana nacional de júris de feminicídio  
20/05/2015 - Aprovado reajuste dos servidores do MP  
20/05/2015 - MP participa de mini fórum sobre violência sexual contra crianças e adolescentes em Xique-Xique  
19/05/2015 - Inscrições para primeiro mestrado do MP começam amanhã, dia 20  
19/05/2015 - MP aciona TIM por dificultar portabilidade de linhas telefônicas  
19/05/2015 - Master Internacional em Segurança Pública promove aula de encerramento no auditório do MP  
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19/05/2015 - Agentes públicos são capacitados em curso de regularização florestal  
19/05/2015 - MPE e MPF realizam Curso de Cooperação Jurídica Internacional  
19/05/2015 - Crimes cibernéticos são tema de palestra para alunos do Colégio Sacramentinas, em Salvador  
19/05/2015 - MP presta serviço de reconhecimento de paternidade a oito bairros de Salvador  
18/05/2015 - MP lança campanha e firma parcerias em seminário sobre violência sexual contra crianças e adolescentes  
18/05/2015 - Mais de 1500 animais silvestres são apreendidos em FPI na região de Irecê  
18/05/2015 - MP aciona Golden Park para que empresa mantenha programa de fiscalização rigorosa em seus brinquedos  
18/05/2015 - Nove policiais militares são denunciados por mortes em ação realizada no Cabula  
  
Acesse a página http://www.mpba.mp.br/imprensa/newsletter.asp e leia as edições anteriores. 
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