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Sociedade protesta contra a PEC 37
Com votação prevista para o fim de 

junho, a PEC 37, Proposta de Emenda Cons-
titucional que tramita no Congresso Nacio-
nal com o objetivo de retirar o poder de in-
vestigação dos promotores de Justiça e li-
mitar esta atribuição apenas às polícias ci-
vis e federal, tem a oposição intensificada 
pelos membros do Ministério Público de 
todo o país. A APMP organizou, em conjun-
to com o Movimento do Ministério Público 
Democrático (MPD), a Escola Superior do 
Ministério Público (ESMP) e a Procurado-
ria-Geral de Justiça (PGJ), um ato contra a 
proposta que reuniu mais de 300 pessoas 
no prédio do MP, em São Paulo, com am-
pla  repercussão na mídia. E fez também, 
em parceria com o deputado estadual Car-
los Giannazi (PSol), uma audiência pública 
sobre o assunto na Assembleia Legislativa 
de São Paulo (Alesp). Em Brasília, diretores 
da APMP conversam frequentemente com 
deputados federais sobre o assunto e par-
ticipam da discussão sobre o aperfeiçoa-
mento do texto da PEC 37 nas reuniões da 
Associação  Nacional dos Membros do Mi-
nistério Público (Conamp).     Página 3 e 4 Ato contra a PEC 37 reuniu mais de 300 pessoas na sede do Ministério Público, no Centro de São Paulo

Torneio Esportivo 
e outros eventos 

atraem associados
O Hotel Estância Barra Bo-

nita, na região de Bauru, sediou 
o XII Torneio Esportivo da APMP, 
com disputas de tênis, futebol, na-
tação, truco e tranca, entre outras 
modalidades. A Associação reali-
zou também um Encontro de Surf 
e passeios de moto.         Página 6

APMP se opõe à 
centralização das 
execuções penais

O Projeto de Lei Complemen-
tar nº 9 quer centralizar todas as 
execuções penais em um só órgão 
e todos os inquéritos policiais em 
outro. A diretoria da APMP tem 
participado de diversas reuniões 
com entidades e instituições que 
se opõem ao projeto.      Página 4

CNJ recebe 
plantas de espaços 
do MP nos Fóruns

A APMP encaminhou ao Con-
selho Nacional de Justiça vasta do-
cumentação que comprova que os 
espaços utilizados pelo Ministério 
Público nos Fóruns paulistas foram 
destinados pelo governo do Estado 
a esta finalidade, não sendo pro-
priedade do Judiciário.    Página 5
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APMP EM AÇÃO

Como destacamos na edição passa-
da, a APMP vem fazendo um esfor-
ço para dinamizar seu setor de Co-

municação, com investimentos nos seto-
res de Audiovisual, publicações e Asses-
soria de imprensa. O presente boletim é 
resultado desta iniciativa, bem como a 
Rede Jurídica APMP, a reformulação do 
site e o trabalho intenso de inserção na 
mídia. Tudo isso tem como objetivo sin-
tonizar a Associação com o século XXI, 
que nos traz a nova revolução da socie-
dade: a Era da Informação.

Mas, ao olhar para frente, não po-
demos desprezar o passado. Ao longo dos 
anos, a APMP teve várias publicações pe-
riódicas, com formatos e configurações 
diversas. Entre elas, os boletins “MP Pau-
lista”, “Ministério Público”, “APMP Já” e 
“APMP Notícias”. A ideia, de início, era a 
de fazer um novo boletim retomando a 
numeração anterior. Porém, cada uma 
daquelas publicações teve numeração e 
configuração distintas, sem ligação com 

DE OLhO NO fuTuRO, PRESERvANDO NOSSA MEMóRIA

a proposta atual. Por isso, o APmP em 
Ação começou do número 1.

Independente disso, a APMP está 
pesquisando e arquivando todas as pu-
blicações de sua história e cuidando para 
que sejam devidamente encadernadas e 
bem armazenadas. É com a experiência 
e a memória das publicações passadas 
que faremos a comunicação moderna.

felipe Locke Cavalcanti
Presidente da Associação Paulista do 

Ministério Público

Agradeço a gentileza do envio 
do exemplar nº 1 do Informativo da As-
sociação Paulista do Ministério Público. 
Parabéns pela iniciativa, realizadores e 
colaboradores. Desejo contínuo êxito 
às atividades.
Antonio Salim Curiati - Deputado Estadual

Prezado amigo Dr. Felipe Locke 
Cavalcanti: cumprimento-o pela sua in-
tensa atividade no resguardo constitu-
cional das atribuições próprias e adequa-
das do Ministério Público. Em segundo 
lugar, tenho a satisfação de comunicar-
lhe e à nossa Associação que no dia 18 
de maio passado foi-me entregue o tí-
tulo de Doutor Honoris Causa em Direi-
to pela Vermont Law Shool, Estado de 

Vermont, Estados Unidos. Cordialmen-
te, com um  forte abraço,
Paulo Affonso Leme Machado - Promotor de 
 Justiça aposentado

Parabéns ao nosso Presidente Fe-
lipe Locke Cavalcanti pelos primeiros 100 
dias de sua gestão, merecendo destaque 
os expressivos desagravos prestados aos 
nossos colegas e a iniciativa contra a fami-
gerada PEC da impunidade. Vibram meu 
coração e minha alma de eterno promo-
tor, pese advogando há já 19 anos, so-
mente importando a mim – quisera tam-
bém que a todos os juízes e advogados - 
que se faça sempre a verdadeira Justiça.

Abraços,
Carlos Eduardo Jordão de Carvalho - Advogado

APMP REQuER 
 EQuIPARAÇÃO DE DIÁRIAS

A APMP enviou um requeri-
mento à Procuradoria-Geral de Justi-
ça reivindicando equiparação no pa-
gamento de diárias para os membros 
do Ministério Público com as que são 
pagas aos membros da Magistratura. 
O documento pede que “seja adotado 
o mesmo entendimento do Tribunal 
de Justiça, fixando-se o valor integral 
das diárias para os membros do Mi-
nistério Público e retroativamente a 
27 de setembro de 2011, data da deci-
são do Conselho Nacional de Justiça”.

CONGRESSOS DE 
 DIREITO AMBIENTAL

A APMP foi uma das patroci-
nadoras do 8º Congresso de Direito 
Ambiental dos Países de Língua Por-
tuguesa e Espanhola, realizado pela 
ONG Instituto “O Direito por um Plane-
ta Verde” na sede da Fundação Moki-
ti Okada, em São Paulo, entre os dias 
1º e 5 de junho. Outros dois eventos 
ocorreram paralelamente, no mesmo 
período e local: o 18º Congresso Brasi-
leiro de Direito Ambiental e o 8º Con-
gresso de Estudantes de Graduação e 
Pós-Graduação em Direito Ambiental.

fISCALIZAÇÃO DO 
 PODER PÚBLICO

O Grupo de Estudos Luiz Gon-
zaga Machado se reuniu no dia 25 de 
maio, em Sorocaba, para acompanhar 
a palestra ”Fiscalização do Poder Pú-
blico”, proferida pelo procurador de 
Justiça Luiz Antonio Guimarães Mar-
rey. O evento contou com a presen-
ça do presidente da APMP, Felipe Lo-
cke Cavalcanti, do 1º vice-presidente 
José Oswaldo Molineiro, do diretor 
da Sede Regional de Sorocaba Carlos 
Alberto Scaranci Fernandes e do pro-
curador-geral de Justiça, Márcio Fer-
nando Elias Rosa.
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A audiência pública sobre as PECs 
37 e 001/2013 realizada dia 14 de maio, 
no auditório José Bonifácio da Assem-
bleia Legislativa do Estado de São Pau-
lo (Alesp), atraiu mais de 100 pessoas. O 
evento, organizado pela APMP em par-
ceria com o deputado estadual Carlos 
Giannazi (PSol), o MPD e o Pensamento 
Nacional das Bases Empresariais (PNBE), 
atraiu várias entidades da sociedade ci-
vil organizada e mobilizou a população. 
A PEC 001/2013, conhecida como PEC Es-
tadual da Impunidade, tramita na Alesp e  
quer concentrar o poder de investigação 
nas mãos do procurador-geral de Justiça.

“Esta audiência tem significado 
especial para nós. O Ministério Públi-
co quer trabalhar mais e melhor, com 
transparência. E ao lado de um Legisla-
tivo combatente e preocupado com a so-
ciedade. Não podemos nos deixar ven-
cer pelos poucos que têm medo de in-
vestigação. A sociedade que luta em pé 
vai poder encarar um futuro melhor”, 
discursou o presidente da APMP, Felipe 
Locke Cavalcanti. Ele compôs a mesa da 
solenidade junto com o deputado Car-
los Giannazi, o ex-promotor de Justiça, 
ex-deputado federal constituinte e atu-
al presidente da Associação Brasileira de 
Reforma Agrária (ABRA), Plínio de Arruda 
Sampaio, o vice-presidente do MPD, Ro-
berto Livianu, e o coordenador-geral do 
PNBE, Mario Ernesto Humberg.

Ato contra a PEC 37 reuniu mais de 300 
pessoas no prédio do Ministério Público

Manifestação reuniu sociedade civil, movimentos populares, MP, Polícia Federal e Magistratura

Mais de 300 pessoas compare-
ceram, no dia 24 de maio, ao 
ato contra a PEC 37 organiza-

do pela Associação Paulista do Ministério 
Público (APMP) em conjunto com o Mo-
vimento do Ministério Público Democrá-
tico (MPD), a Escola Superior do Ministé-
rio Público (ESMP) e a Procuradoria-Geral 
de Justiça (PGJ). A manifestação contou 
ainda com representantes da sociedade 
civil, dos movimentos populares, da Po-
lícia Federal, da Magistratura e de toda 
a diretoria da APMP, entre outras enti-
dades. A PEC 37 é a Proposta de Emenda 
Constitucional que tramita no Congres-
so Nacional com o objetivo de retirar o 
poder de investigação dos membros do 
Ministério Público e limitar esta atribui-
ção apenas às polícias civis e federal. Sua 
votação na Câmara dos Deputados está 
marcada para 26 de junho.

“A PEC é desnecessária e vem pre-
judicar a população em geral. Se aprova-
da, inúmeros casos já investigados pelo 
Ministério Público podem ser anulados 
e outros deixarão de ser apurados”, aler-
tou o presidente da APMP, Felipe Locke 
Cavalcanti. “Continuamos abertos à ne-
gociação, mas temos encontrado resis-
tência por parte dos delegados de polí-

cia”, acrescentou. Presente ao ato, o pre-
sidente do Sindicato dos Servidores da 
Polícia Federal no Estado de São Paulo 
(Sindpolf-SP) e diretor parlamentar da 
Federação Nacional dos Policiais Fede-
rais (Fenapef), Alexandre Santana Sally, 
observou que os delegados de polícia 
que defendem a PEC 37 não consulta-
ram a categoria e não falam oficialmen-
te em nome dela.

Três dias após o ato no prédio do 
MP, foi lançada a campanha nacional 
“Diga não à PEC 37”, na Sede Social da 
APMP. A iniciativa do MPD foi divulgada 
nas emissoras de rádio e televisão. O lan-
çamento, que foi transmitido em tempo 
real pela internet para todas as Sedes Re-
gionais da APMP, reuniu representantes 
de diversos órgãos do Ministério Públi-
co, da Magistratura, da Polícia Federal, 
do Executivo e do Legislativo estadual, 
da imprensa e da sociedade civil.

MOBILIZAÇÃO – A mobilização 
da APMP contra a PEC 37 se estendeu 
a outras cidades paulistas. No dia 4 de 
junho, o presidente Felipe Locke Caval-
canti participou de Ato Público contra a 
proposta realizado na Câmara Municipal 
de Campinas. O evento, solicitado pelo 
vereador Luiz Carlos Rossini (PV), reu-

niu promotores de Justiça, procurado-
res da República, delegados de polícia e 
representantes da sociedade civil orga-
nizada. No dia seguinte, 5 de junho, o 1º 
vice-presidente José Oswaldo Molineiro, 
o 1º secretário Márcio Sérgio Christino e 
o 1º tesoureiro Marcelo Rovere partici-
param de ato contra a PEC 37 na Câma-
ra Municipal de Santos, solicitado pelo 
vereador José Lascane (PSDB).

APMP realizou 
audiência sobre 
as PECs 37 e 001

‘A PEC é desnecessária e vem prejudicar a população’, discursou o presidente Felipe Locke Cavalcanti 
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APMP EM BRASÍLIA

NA INTERNET:
www.apmp.com.br

Facebook:
APMP - Associação Paulista do Ministério  Público

Twitter:
@apmp_sp

A Associação Paulista do Ministé-
rio Público (APMP) assinou, jun-
to com outras entidades, uma 

Nota Pública encaminhada aos depu-
tados estaduais contra o Projeto de Lei 
Complementar nº 9, de 2013, que tra-
mita em regime de urgência na Assem-
bleia Legislativa do Estado de São Paulo 
(Alesp). O projeto, de autoria do presi-
dente do Tribunal de Justiça do Estado 
de São Paulo (TJSP), Ivan Sartori, quer 
centralizar todas as execuções penais 
em um só órgão e todos os inquéritos 
policiais em outro - ambos a serem cria-
dos pela lei e compostos por juízes es-
colhidos pela cúpula do Poder Judiciá-
rio paulista. A diretoria da APMP tem 
participado de diversas reuniões e se 
articulado com entidades e instituições 
que se opõem ao projeto. 

A proposta que tramita na Alesp 
quer alterar a organização e a divisão 
judiciária do Estado ao criar o Depar-
tamento Estadual de Execuções Crimi-
nais e o Departamento Estadual de In-
quéritos Policiais. O primeiro coman-
daria todas as 154 unidades prisionais 
paulistas, onde cumprem pena mais de 
200 mil presos, e o segundo concentra-
ria todos os inquéritos policiais em an-
damento no Estado. “O projeto é ruim 
porque dificulta o acesso do usuário 
aos processos, com a concentração em 
determinadas regiões, e não respeita 
o princípio do juiz natural, que é uma 
garantia do cidadão”, afirma Felipe Lo-
cke Cavalcanti, presidente da APMP.

Segundo a Nota Pública encami-
nhada pela APMP e outras entidades 
aos deputados estaduais, a nova for-
ma de escolha dos juízes responsáveis 
pela execução penal - designados por 
decisão da cúpula do Tribunal, e não 
mais por concursos internos - viola o 
princípio constitucional do juiz natu-
ral, que é uma garantia constitucional 
de independência judicial. Além dis-
so, a centralização, segundo a Nota, 

REuNIÃO DA CONAMP 
DISCuTE A PEC 37

O Conselho Deliberativo da As-
sociação Nacional dos Membros do 
Ministério Público (Conamp) se reu-
niu nos dias 20 e 21 de maio e 11 de 
junho, em Brasília, para tratar sobre 
assuntos de interesse da classe e dis-
cutir sugestões e alterações na propos-
ta de texto que a entidade, em con-
junto com a Associação Nacional dos 
Procuradores da República e o Conse-
lho Nacional de Procuradores-Gerais, 
apresentaria no grupo que trabalha um 
texto alternativo à PEC 37. A APMP foi 
representada pelo 1º secretário Már-
cio Sérgio Christino.

PRESIDENTE DA APMP 
 vISITA DEPuTADOS
O presidente da APMP, Felipe 

Locke Cavalcanti, esteve no Congresso 
Nacional em 15 de maio conversando 
com diversos parlamentares sobre a 
PEC 37. Ele visitou os deputados fede-
rais Romário, Aline Corrêa, Ricardo Izar 
Junior, Valadares Filho, Valtenir Perei-
ra, Onyx Lorenzoti, Antonio Roberto, 
Simplício Araújo, Cida Borghetti, Ota-
vio Leite, José Genoino, Otoniel Lima, 
Luis Carlos Heinze, Roberto de Lucena, 
Eurico Júnior, Davi Alves Silva Júnior, 
José Carlos Araújo, Marco Feliciano e 
Rubens Bueno.

SIMPóSIO CONTRA 
A IMPuNIDADE

Organizado pelo Conselho Na-
cional dos Procuradores-Gerais (CNPG), 
em conjunto com associações de mem-
bros do Ministério Público, o 1º Sim-
pósio Brasileiro Contra a Impunidade 
aconteceu em 24 de abril no auditório 
do Ministério Público do Distrito Fede-
ral e Territórios, em Brasília. O even-
to integrou as diversas atividades da 
campanha contra a PEC 37. A diretoria 
da APMP  prestigiou o evento com o 
presidente Felipe Locke Cavalcanti e o 
1º tesoureiro Marcio Sérgio Christino.

APMP assina nota e se 
 mobiliza contra projeto que 
quer mudar execução penal

Diretoria tem se articulado com entidades que também se opõem

“vai afastar ainda mais os familiares de 
presos e advogados dos processos de 
execução, dificultando sobremaneira 
a obtenção de informações, e distan-
ciará os juízes das penitenciárias que 
devem fiscalizar”.

Além da APMP, assinaram a Nota 
Pública encaminhada aos deputados es-
taduais a Associação dos Juízes para a 
Democracia (AJD), a seccional paulis-
ta da Ordem dos Advogados do Brasil 
(OAB-SP), a Associação dos Advogados 
de São Paulo (AASP), a Associação dos 
Defensores Públicos do Estado de São 
Paulo (Apadep), o Instituto Brasileiro 
de Ciências Criminais (IBCCrim) e o Ins-
tituto de Defesa do Direito de Defesa 
(IDDD), entre outras entidades.

A diretoria da APMP participou 
de dois eventos que debateram o PLC 
9/2013. Em 14 de maio, o 1º vice-pre-
sidente José Oswaldo Molineiro com-
pareceu à palestra em que a desem-
bargadora Kenarik B. Felipe discorreu 
sobre as consequências da centraliza-
ção das execuções penais. 

“Além dos transtornos contidos 
nos projeto em questão, com inúmeras 
consequências de deslocamento de fei-
tos, familiares e advogados, a questão 
se torna mais grave quando se verifica 
verdadeira afronta à figura do juiz na-
tural, atingindo também o Ministério 
Público e demais instituições interessa-
das”, afirmou, na ocasião, José Oswal-
do Molineiro. Mais tarde, em 5 de ju-
nho, o presidente Felipe Locke Caval-
canti participou de debate organizado 
pela Comissão de Constituição, Justiça e 
Redação da Alesp) sobre o PLC 9/2013.

Diretoria participou 
de palestras 

sobre o assunto
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APMP NA IMPRENSA

A Associação Paulista do Ministé-
rio Público (APMP) está atuan-
do contra a determinação para a 

“desocupação de salas” atualmente uti-
lizadas pelo Ministério Público em edifí-
cios de todo o Estado, medida solicitada 
pela presidência do Tribunal de Justiça 
do Estado de São Paulo (TJSP) em ofício 
encaminhado no mês de abril à Procu-
radoria-Geral de Justiça (PGJ). Uma das 
atitudes da Associação neste sentido 
foi a de enviar ao Conselho Nacional de 
Justiça (CNJ), que está intermediando a 

APMP COMBATEu A 
PEC 37 NA RECORD NEWS

A emissora Record News levou 
ao ar em 29 de maio um debate entre 
o presidente da APMP, Felipe Locke Ca-
valcanti, e o ex-presidente da OAB-SP, 
Luiz Flávio D’Urso, sobre a PEC 37. “Sete 
dos atuais ministros do Supremo se po-
sicionaram no sentido de que a Consti-
tuição confere poderes implícitos ao MP. 
Logo, ele pode investigar”, argumentou 
o presidente da APMP.

ATO NO PRéDIO DO MP 
 REPERCuTIu NA MÍDIA

O ato contra a PEC 37 organizado 
pela APMP no prédio do Ministério no 

dia 24 de maio, em conjunto com o Movi-
mento do Ministério Público Democráti-
co, a Escola Superior do Ministério Públi-
co e a Procuradoria-Geral do Ministério 
Público, repercutiu nos principais  veículos 
de imprensa do país. A opinião e a posi-
ção da APMP sobre o assunto foram di-
vulgadas por diversas emissoras de rádio 
e televisão, jornais e portais de internet.

AuxÍLIO-MORADIA 
fOI ExTINTO NA ALESP

A Justiça de São Paulo determinou 
em 13 de maio o fim do pagamento do 
auxílio-moradia aos 94 deputados esta-
duais de São Paulo. O pagamento já es-
tava suspenso em caráter liminar desde 
fevereiro, a partir de ação proposta pe-

los promotores de Justiça Silvio Antô-
nio Marques e Saad Mazloum. Em en-
trevista à Rádio CBN, Mazloum afirmou: 
“Do jeito que estava sendo praticado, 
o benefício era ilegal, inconstitucional 
e causava prejuízo ao erário”.

AuMENTO DA PENA 
PARA TRAfICANTES
Felipe Locke Cavalcanti foi entre-

vistado pela Rádio Jovem Pan no dia 3 
de maio sobre o projeto de lei que quer 
aumentar de 5 para 8 anos a pena míni-
ma prevista para traficantes de drogas. 
O PL 7663 acrescenta dispositivos à Lei 
Antidrogas de 23 de agosto de 2006. O 
presidente da APMP afirmou que a pena 
comumente aplicada “é muito baixa”.

APMP defende promotores de Justiça 
contra desocupação de salas nos Fóruns
Documentos solicitados à Secretaria de Justiça do Estado foram enviados pela Associação ao CNJ

José Oswaldo Molineiro, Márcio Sérgio Christino e Saad Mazloum no dia da audiência de conciliação

questão, vasta documentação que com-
prova que os espaços utilizados pelo MP 
nos Fóruns paulistas foram construídos 
pelo governo do Estado e destinados a 
esta finalidade, não sendo propriedade 
do Judiciário.

“Foram juntadas à documenta-
ção enviada ao CNJ todas as plantas dos 
espaços solicitados pelo presidente do 
TJSP, demonstrando que elas pertencem 
à Fazenda Pública e foram destinadas ao 
Ministério Público”, afirma o presidente 
da APMP, Felipe Locke Cavalcanti. Foi ele 

quem recebeu pessoalmente, das mãos 
da secretária da Justiça e da Defesa da 
Cidadania do Estado de São Paulo, Eloísa 
de Souza Arruda, a documentação que 
comprova que os espaços são destinados 
ao MP. A APMP requereu também ao CNJ 
seu ingresso no Processo de Controle Ad-
ministrativo promovido pelo Ministério 
Público do Estado de São Paulo (MPSP) 
em face do ato administrativo do TJSP.

O 1º vice-presidente da APMP, José 
Oswaldo Molineiro, o 1º secretário Már-
cio Sérgio Christino e o diretor do Depar-
tamento de Prerrogativas Saad Mazloum 
compareceram à audiência entre a PGJ e 
o TJSP que tentou uma conciliação, mas 
foram impedidos de participar. Em nota 
publicada no dia 25 de abril, a APMP já 
havia manifestado apoio integral à deci-
são da PGJ de representar junto ao CNJ 
discordando da desocupação. Dois dias 
antes, a APMP havia emitido uma primei-
ra Nota Oficial afirmando que “adotará 
todas as providências cabíveis, tanto em 
âmbito estadual quanto federal, para a 
garantia dos espaços e condições dignas 
de trabalho aos promotores e promoto-
ras de Justiça”. Esse ato foi notícia no jor-
nal O Estado de S.Paulo.
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O 1º Encontro de Surf da APMP foi realizado na Praia da 
Boracéia, vizinha à sede praiana, em São Sebastião 
(SP), no fim de semana de 23 e 24 de março. Vários 

adeptos do esporte compareceram e ficaram hospedados na 
sede local da Associação. 

Associação organiza Passeios 
de Moto ao interior

Em fevereiro, o 10º Passeio de Moto reuniu 14 partici-
pantes, sendo cinco promotores de Justiça, que foram 
até São Luiz do Paraitinga, no Vale do Paraíba. Já em 6 

de abril, 19 pessoas participaram do 11º Passeio até a cidade 
de Indaiatuba, na região de Campinas.

Sede de São Sebastião teve 
1º Encontro de Surf

O Hotel Estância Barra Bonita, na 
região de Bauru, sediou entre os 
dias 18 e 21 de abril o XII Torneio 

Esportivo promovido pela APMP. O encon-
tro reuniu associados para a disputa de vá-
rias modalidades, como tênis, futebol, na-
tação, truco e tranca, além de Show de Ta-
lentos. Prestigiaram o evento o presidente 
da APMP, Felipe Locke Cavalanti, o 1º vi-
ce-presidente José Oswaldo Molineiro e o 
1º tesoureiro Marcelo Rovere. As partidas 
foram vibrantes e vários competidores se 

destacaram. Em cada modalidade, os 
vencedores levaram para casa tro-
féus e medalhas. A APMP também 
sorteou alguns brindes entre os 
inscritos (ao todo, 43 registra-
dos): finais de semana pa-
gos, com direito a acompa-
nhante, no próprio Ho-
tel Estância Barra Bo-
nita e também nas 
sedes Campestre 
e  Litorânea.

Competições deram troféus, medalhas e outros prêmios para todos os vencedores

foram disputadas várias modalidades, como tênis, futebol, 
natação, truco e tranca, além de Show de Talentos

Torneio Esportivo reuniu  associados 
no hotel Estância Barra Bonita
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Torneio da APMP atraiu diversos praticantes de surf no fim do mês de março Motociclistas foram até os minicípios de São Luiz do Paraitinga e Indaiatuba


