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APMP representa a Conamp
em Comissão de Previdência
Paulo Penteado, autor de Nota Técnica sobre o tema, integra grupo da Frentas

Foto: Marcelo Pereira/APMP
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O

1º secretário da APMP, Paulo Penteado Teixeira Junior, autor de
Nota Técnica sobre a reforma da
Previdência que foi adotada pela Associação Nacional dos Membros do Ministério
Público (Conamp), foi designado pela presidente daquela entidade, Norma Angélica
Reis Cardoso Cavalcanti, para integrar a Comissão de Previdência da Frente Associativa da Magistratura e do Ministério Público (Frentas). Em companhia do presidente
da APMP, José Oswaldo Molineiro, Paulo
Penteado participou, em Brasília (DF), de
reuniões na Associação Nacional dos Magistrados da Justiça do Trabalho (Anamatra) e na Conamp, e, posteriormente, no
Fórum Nacional Permanente das Carreiras Típicas de Estado (Fonacate). Em São
Paulo, durante a primeira reunião do ano
do Conepi, o procurador-geral de Justiça,
Gianpaolo Poggio Smanio, elogiou o estudo produzido pela APMP e revelou que o
acolheu e o levou ao Conselho Nacional
de Procuradores Gerais (CNPG). A Nota
Técnica de autoria do 1º secretário Paulo
Penteado também será editada, em breve, como livro.
Páginas 4, 5, 6 e 13

Norma Cavalcanti, Paulo Penteado e José Oswaldo Molineiro durante reunião na Anamatra, em Brasília
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Diretoria da APMP visita
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ACAMPAMENTO DE VERÃO
Cerca de 40 crianças e jovens, entre 6 e 14 anos, se
divertiram na 34ª temporada de acampamento de verão da
APMP, na Sede Campestre, em São Roque, entre os dias 14
e 21/01. Além das brincadeiras propostas, os participantes
aproveitaram para conhecer novos colegas, além de ter o
contato direto com a natureza. A novidade da edição deste
ano do acampamento de verão foi que as crianças e jovens
puderam participar de evento transmitido de vídeo ao vivo,
com exclusividade para os pais, pelo site da APMP. Página 15
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CARTAS & OPINIÕES

“Parabéns, amigos da APMP.
Ministério Público é sinônimo de
luta e de defesa de interesses que
contrariam aqueles que afrontam
as normas de convivência leal, principalmente quando detêm parcela
de poder.” - José Roberto Dealis
Tucunduva, procurador de Justiça
aposentado e ex-decano do Órgão
Especial do Colégio de Procuradores
“Presidente José Oswaldo Molineiro e equipe da APMP, contamos
com vocês na luta para não eliminarem as nossas conquistas.” - Geraldo Pires Junior, promotor de Justiça aposentado
“Vocês, da APMP, merecem
todo nosso elogio e apreço. Estamos todos juntos e estaremos aí se
vocês indicarem e precisarem. ObriAPMP EM AÇÃO
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gado pelo abnegado esforço.” - Alfonso Presti, promotor de Justiça

todos.” - Eduardo Henrique Amâncio
de Souza, promotor de Justiça

“Parabéns pelo trabalho, luta
constante e tudo o que vocês, da APMP,
têm feito pela nossa classe.” - Ana Maria
Aiello Demadis, promotora de Justiça

“Lutem por nós! Vocês, da
APMP, contam com nossa confiança
e nossa esperança.” - Lindson Gimenes de Almeida, promotor de Justiça

“Nossa esperança para seguirmos com nossa Instituição forte é calcada muito na luta de colegas valorosos como vocês, da APMP! Atuação
histórica e que deve ser saudada por

“Brilhante o trabalho desempenhado pela APMP na defesa das
prerrogativas do Ministério Público.”
- Vinicius Rodrigues França, promotor de Justiça.

Foto: APMP

“Quero parabenizar o nosso
querido presidente da Associação
Paulista do Ministério Público, José
Oswaldo Molineiro, e nosso conselheiro Marcio Sérgio Christino, que é
o 1º vice-presidente da APMP. E também desejar, da mesma forma, um
mandato que seja coroado de êxito.
Que a Associação consiga, mais uma
vez, atingir sua atividade plena. Esse
é o nosso desejo, de coração, aqui do
Conselho. E meu, particular.” - José
Correia de Arruda Neto, procurador
de Justiça e conselheiro do CSMP, durante reunião, no dia 17/01, em que
presidiu o colegiado quando o procurador-geral de Justiça, Gianpaolo Poggio Smanio, se ausentou para cumprir compromisso no Rio de Janeiro

CORREÇÃO – Ao contrário do que foi publicado na página 15 do Boletim APMP em Ação nº 42 (novembro/2016), a legenda correta da foto,
de participantes da audiência pública realizada no dia 11/11/2016 no
Fórum Criminal Mário Guimarães (Barra Funda) pela Comissão Especial
da Câmara Federal que avalia alterações no Código de Processo Penal,
é: a partir da esquerda, Marcio Sérgio Christino, 1º vice-presidente da
APMP e conselheiro do CSMP, deputado federal João Campos de Araújo, procurador-geral de Justiça Gianpaolo Poggio Smanio, promotor de
Justiça Ludgero Francisco Sabella, deputado federal Gilberto Nascimento, promotor de Justiça Roberto Barbosa Alves, Paulo Penteado Teixeira Junior, 1º secretário da APMP, e José Antonio Franco da Silva, subprocurador-geral de Justiça de Políticas Administrativas e Institucionais.
Palhares e Paula Dutra
Diagramação: Marcelo Soares
Apoio: Departamentos de Audiovisual e de Informática
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EDITORIAL

H

O MINISTÉRIO PÚBLICO E A
SOCIEDADE BRASILEIRA

á três décadas, os nossos constituintes originários, em conjunto com Membros do Ministério
Público, deram origem a uma nova e
aprimorada Instituição, idealizada para
a defesa da sociedade, democracia e
Justiça, e consagrada nos princípios da
autonomia, independência, unidade e
indivisibilidade. Conceberam um Ministério Público como alicerce inabalável
da soberania popular para a consolidação de uma sociedade efetivamente mais justa.
Nasceu a renovada Instituição
Ministerial com atuações outorgadas
nas mais diversas áreas – consumidor,
criminal, difusos, infância, meio ambiente, entre outras –, consolidando
seu contínuo aprimoramento e sua
vocação como representante do povo
na organização social. Respaldado por
diplomas legais posteriores, entre os
quais a Lei 8.429/92, destaca-se o conceito de improbidade administrativa,
conferindo ao Ministério Público intensa atuação no combate à corrupção e
a outros ilícitos praticados no seio dos
Poderes da República.
É nosso dever dar continuidade a essa concepção institucional, notavelmente edificada por aqueles que
nos antecederam. O momento atual
apresenta grandes desafios e ameaças
às conquistas obtidas para a defesa da
sociedade e democracia, exigindo enfrentamento dessa importante tarefa com inquebrantável determinação
e coragem. A luta contra a corrupção,
impunidade e malversação do dinheiro público têm como objetivo que os
ideais democráticos sejam defendidos
e preservados de forma intransigente,
sobrepondo-se aos interesses escusos
ou meramente pessoais.
Estamos fortemente empenhados no combate à corrupção e dilapidação do Estado, e o Ministério Público, legitimado pelo expressivo apoio
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popular, lutará incansavelmente para
a realização da Justiça e para a responsabilização dos corruptos, perfilando-se contra as nefastas forças defensoras da impunidade, que se utilizam orquestradamente de inverdades e sofismas para atacar as Instituições incumbidas de apurar e reprimir a corrupção.
Os achaques à defesa da sociedade brasileira escancararam-se em
algumas iniciativas recentes, como a
desfiguração do projeto de lei de iniciativa popular “Dez Medidas Contra
a Corrupção” e o avanço de projetos
que visam a enfraquecer o sistema de
Justiça, os quais, se aprovados, causarão insuperável falta de estrutura para
o trabalho, colocando em risco inúmeras investigações em andamento realizadas pelo Ministério Público. Dilapidar
os órgãos de Justiça significa liquidar as
defesas da população e desequilibrar
a organização republicana, em benefício de poucos para o prejuízo de toda
a sociedade.
Mas o vigor galvanizador e vanguardista do combate à corrupção no
Brasil iniciou um movimento transformador que não comporta retrocessos.
O longo caminho já percorrido representa a história heróica de um povo
que decidiu ir às ruas pelo direito de
uma sociedade mais democrática, justa e igualitária, e para romper com um
ciclo vicioso de desmandos, impunidade e irresponsabilidade administrativa.
Vivemos um momento histórico:
urge que a união das forças democráticas, daqueles que pretendem a construção de um Brasil novo, aconteça e
se irradie em todas as Instituições. No
âmbito do Legislativo, que tem o poder e a responsabilidade de estruturar
normativamente o País e que passa por
um momento de profundo debate e reflexão, espera-se uma conduta afinada
com os anseios populares de profunda
transformação e representatividade.

No que diz respeito ao Executivo, que
enfrenta a reestruturação da estabilidade política sob os valores republicanos, aguarda-se uma governança responsável e gestão transparente no trato do erário. Quanto ao Judiciário, que
detém a relevante missão de distribuir
a Justiça em todas as suas instâncias,
espera-se a aplicação da lei de acordo com as exigências estabelecidas na
Constituição Federal, sem dela se afastar ou transigir.
Ao Ministério Público, guardião
do regime democrático, a sociedade clama pela luta incansável e sem trégua
em defesa de seus direitos, sem ceder
às ameaças e tentativas de enfraquecimento, de quem quer que seja. Nossa missão é no sentido de que o povo
brasileiro continue encontrando no
Ministério Público um devotado e fiel
defensor, destemido e determinado a
propalar a todos os cantos, com clareza e temperança, as determinações
manifestas na Carta Magna, na defesa intransigente do Estado Democrático de Direito.
Todavia e para a realização de
suas importantes atribuições, faz-se
necessário o entendimento da necessidade de alto grau de exigência de conhecimento jurídico por parte de seus
Membros, selecionados com rigor técnico e integridade pessoal e respaldados por um firme arcabouço legal de
combate à criminalidade organizada,
o que implica estrutura orçamentária
compatível com o grau de dificuldade
a ser enfrentado.
As tentativas de desmontar e
fragilizar o Ministério Público estão a
serviço de quem e de que interesses?
– Esta questão merece uma reflexão
séria e isenta.
José Oswaldo Molineiro
Presidente da Associação Paulista
do Ministério Público
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Secretário da APMP representa a Conam

N

o dia 11/01 foi realizada reunião com dirigentes de entidades associativas de todo o
país na sede da Associação Nacional
dos Magistrados da Justiça do Trabalho (Anamatra), em Brasília (DF), para
debater ações sobre a questão previdenciária. Por ter produzido Nota Técnica sobre a reforma da Previdência
que foi adotada pela Associação Nacional dos Membros do Ministério Público (Conamp), a APMP foi convidada
a participar do encontro. Na reunião,
foi criada a Comissão de Previdência
da Frente Associativa da Magistratura e do Ministério Público (Frentas).
O 1º secretário da APMP, Paulo Penteado, autor da Nota Técnica da
Conamp, foi designado pela presidente
daquela entidade, Norma Angélica Reis
Cardoso Cavalcanti, para integrar esta
nova comissão. A reunião também teve
a apresentação formal para os representantes das entidades de todo o país do
novo presidente da APMP, José Oswaldo Molineiro, que reafirmou o compromisso de mobilização institucional
permanente em Brasília, em conjunto
com a Conamp, com as associações estaduais e com as demais entidades que
compõem a Frentas, para garantir os direitos e prerrogativas dos membros do
Ministério Público e da Magistratura.

Fotos: Divulgação

Paulo Penteado Teixeira Junior elaborou Nota Técnica sobre

Mobilização: o presidente da APMP, José Oswaldo Molineiro, e o 1º secretário, Paulo Penteado Teixeira Junior, em co

Paulo Penteado agradeceu a honra de representar a Conamp e seus mais
de 15 mil associados na Comissão de
Previdência da Frentas e fez um resumo da Nota Técnica sobre a reforma da
Previdência encampada pela entidade
nacional, de sua autoria, que contou
com a colaboração das diretoras do De-

partamento de Previdência da APMP,
Deborah Pierri e Maria da Glória Villaça Borin Gavião de Almeida, do ex-tesoureiro Marcelo Rovere, do diretor de
Prerrogativas Financeiras, Daniel Leme
de Arruda, dos procuradores aposentados Carlos Francisco Bandeira Lins,
Carlos Frederico Coelho Nogueira e

Dirigente da entidade de classe paulista parti

O 1º secretário da APMP (4º a partir da esquerda) durante reunião sobre a PEC 287/16, em Brasília
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Como representante da Conamp na Comissão de Previdência
da Frentas, o 1º secretário da APMP,
Paulo Penteado Teixeira Junior, participou em Brasília, nos dias 17 e
18/01, de duas reuniões que tinham
como pauta principal a formulação
e aprovação de emendas pelo grupo
à Proposta de Emenda à Constituição (PEC) 287/16, que trata da Reforma da Previdência. O objetivo é
garantir os direitos e prerrogativas
EMAÇÃO
AÇÃO- -Janeiro
Março 2017
2016
APMP
APMPEM

mp na Comissão de Previdência da Frentas

e a reforma da Previdência pretendida pelo governo federal

ompanhia de Norma Cavalcanti, durante reunião na Anamatra (foto à esquerda) e na sede da Conamp (foto à direita)

Airton Florentino de Barros, de uma
das assessoras de Imprensa da APMP,
Paula Dutra, do gerente de Informática,
Ricardo Roxo, e do encarregado de Publicações, Rodrigo Vicente de Oliveira.
Além dos dirigentes da Anamatra, da Frentas, da Conamp e da
APMP, compareceram à reunião em

Brasília representantes da Associação dos Juízes Federais do Brasil (Ajufe), da Associação dos Juízes Federais de São Paulo e Mato Grosso do
Sul (Ajufesp), da Associação dos Magistrados Brasileiros (AMB), da Associação Nacional dos Procuradores
da República (ANPR), da Associação

Nacional dos Procuradores do Trabalho (ANPT), da Associação do Ministério Público do Distrito Federal e
Territórios (AMPDFT), da Associação
Nacional do Ministério Público Militar (ANMPM), do Instituto Brasileiro
de Atuária, (IBA), da Auditoria Cidadã da Dívida, da Associação Nacional dos Auditores Fiscais da Receita
Federal do Brasil (Anfip), da Associação Nacional Agentes Segurança Privada (Anasp) e das regionais da Associação dos Magistrados de Justiça do Trabalho (Amatras) 1 (Rio de
Janeiro), 5 (Bahia), 6 (Pernambuco),
8 (Pará), 10 (Distrito Federal e Tocantins) e 24 (Mato Grosso do Sul).
REUNIÃO NA CONAMP – Ainda no
dia 11/01 houve outra reunião em
Brasília, desta vez na sede da Conamp e restrita aos representantes
de entidades e associações do Ministério Público e da Magistratura. O encontro contou com as presenças do
presidente da APMP, José Oswaldo
Molineiro, e do 1º secretário, Paulo
Penteado. Na ocasião, além da continuidade do debate sobre a Previdência, foram discutidas estratégias
de atuação institucional conjunta,
em Brasília, em questões de interesse dos magistrados e dos membros do Ministério Público brasileiro.

ticipa de reuniões na Anamatra e no Fonacate
dos membros do Ministério Público
e da Magistratura frente às alterações propostas pela citada proposta apresentada pelo governo federal aos deputados em 05/12/2016.
Acompanhado por Marcelo
Lima de Oliveira, tesoureiro da Conamp, o diretor da APMP reuniu-se
com representantes do Ministério
Público e da Magistratura de todo
o país na sede da Associação Nacional dos Magistrados da Justiça
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do Trabalho (Anamatra) e no Fórum
Nacional Permanente das Carreiras
Típicas de Estado (Fonacate). O foco
principal do encontro foi a possível inclusão de texto que defenda
a existência de regras de transição
e manutenção de garantias pelas
regras vigentes e a eliminação do
corte etário discriminatório.
Um conjunto de propostas de
emenda foi aprovado por unanimidade pela Comissão da Previdência e

deverá ser encaminhado aos membros da Comissão Especial da Reforma da Previdência, na Câmara
Federal, já no início dos trabalhos
legislativos, agendados para o início do mês de fevereiro. A diretoria
da APMP continua empenhando esforços na defesa das prerrogativas
da classe e do Ministério Público
em Brasília, tanto na Câmara Federal quanto no Senado, para onde a
PEC, caso aprovada, deverá seguir.
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PGJ acolhe e encaminha ao CNPG Nota
da APMP sobre reforma da Previdência
Gianpaolo Smanio elogiou a entidade de classe e o autor do estudo, Paulo Penteado Teixeira Junior
Foto: Lucas Amaral/APMP

D

PGJ Gianpaolo Poggio Smanio fala durante a primeira reunião do ano do Conepi, realizada no dia 20/01

PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE CONTAS – No dia
17/01, a diretoria da APMP, representada por seu
presidente, José Oswaldo Molineiro, e pelo 2º vice-presidente, Gabriel Bittencourt Perez, fez uma
visita de cortesia ao presidente do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo (TCE), Dimas Eduardo
Ramalho, que é procurador de Justiça aposentado.
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tério Público (Conamp), que indicou
o autor do estudo, Paulo Penteado,
como seu representante na Comissão
de Previdência da Frente Associativa
da Magistratura e do Ministério Público (Frentas). O dirigente da entidade de classe paulista tem participado
de várias reuniões e debates sobre
a Reforma da Previdência em Brasília (leia notícias nas páginas 4 e 5).

Foto: Marcelo Pereira/APMP

– que adiantou, ainda, que foi nomeado coordenador de dois grupos de
trabalho do Conselho Nacional de
Procuradores Gerais: o de Reforma da Previdência e o de Salários.
“Estamos com nossas estratégias definidas em conjunto”, acrescentou o PGJ. A Nota Técnica produzida
pela APMP foi adotada pela Associação Nacional dos Membros do Minis-

Foto: Marcelo Pereira/APMP

urante a primeira reunião deste ano do Conselho de Estudos e Políticas Institucionais
(Conepi), realizada em 20/01 (leia notícia na página 7), o procurador-geral de Justiça, Gianpaolo Poggio Smanio, elogiou o estudo produzido pela
APMP sobre a Proposta de Emenda
à Constituição (PEC) 287/16, relativa
à Reforma da Previdência e apresentada pelo governo federal na Câmara dos Deputados em dezembro de
2016. E revelou que acolheu a Nota
Técnica, de autoria do 1º secretário
da APMP, Paulo Penteado Teixeira
Junior, e a levou ao Conselho Nacional de Procuradores Gerais (CNPG).
“Este é um momento em que
temos de trabalhar unidos, o que
tem acontecido com tranquilidade,
independentemente das divergências
políticas, que são saudáveis para a
Instituição. A APMP fez um estudo
maravilhoso sobre a reforma da Previdência, do colega Paulo Penteado,
e a PGJ o acolheu. Já o levei, inclusive, ao CNPG. Este será o estudo que
defenderemos lá também”, afirmou,
no Conepi, o PGJ Gianpaolo Smanio

SECRETÁRIO DA SEGURANÇA – O procurador de Justi-

ça licenciado e secretário da Segurança Pública do
Estado de São Paulo, Mágino Alves Barbosa Filho,
visitou a APMP no dia 04/01. Ele foi recebido pelo
presidente José Oswaldo Molineiro, pelo 1º tesoureiro, Renato Kim Barbosa, e pela diretora do Departamento de Aposentados, Cyrdêmia da Gama Botto.
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Conepi empossa cinco conselheiros e
aborda digitalização de inquéritos no MP
Administração superior adianta que projeto piloto sobre digitalização deverá ter início em março
Foto: Lucas Amaral/APMP

O

Conselho de Estudos e Políticas Institucionais (Conepi), em sua primeira reunião
deste ano, realizada em 20/01, empossou os novos membros do colegiado de 1º instância para as regiões
que estavam sem representação: os
promotores de Justiça Leonardo Rezek Pereira (Taubaté), Maria Eugênia Vieira de Moraes (Grande São
Paulo I), Nathália Monteiro Cipolla
Piola (Franca), Orlando Brunetti Barchini e Santos (Substitutos) e Renato
dos Santos Gama (Vale do Ribeira).
Um tema de relevância para
a Instituição que esteve na pauta da
reunião foi a digitalização de inquéritos, principalmente em comarcas
de menor porte, conforme informado pela conselheira Celeste Leite dos
Santos – que é, também, uma diretoras do Departamento APMP Mulher na entidade de classe. Presente à reunião como representante da
administração superior do Ministério Público do Estado de São Paulo
(MPSP), o subprocurador-geral de
Planejamento Institucional, Paulo
Sérgio de Oliveira e Costa, afirmou
que “a digitalização é uma realidade
a ser cumprida, porém, com o menor ônus possível para o promotor”.

Conselheiros do Conepi durante reunião do colegiado realizada no dia 20/01, no edifício sede do MPSP

“A primeira fase do cronograma se
encerra agora no final de fevereiro, com a
instalação de centrais facilitadoras em todos os locais onde estas foram confirmadas”, adiantou o subprocurador. “Vamos
entrar então em uma segunda fase, que
está sendo ainda discutida com o Tribunal de Justiça, principalmente em relação
às promotorias menores”, acrescentou.
Segundo Paulo Sérgio de Oliveira
e Costa, a ideia é que as comarcas façam a digitalização do processo físico e
enviem o arquivo às centrais facilitado-

ras para a realização de classificação e
devolução em até 48 horas. “Em março, um piloto deverá começar a funcionar. As comarcas de Osasco, Cotia,
Carapicuíba, Itapecerica, Taboão, Itapevi, Jandira, Arujá, Mairiporã, Embu-Guaçu, Santa Isabel e Vargem Grande
deverão encaminhar seus processos
para Guarulhos”, explicou, observando ainda que “há um grande esforço
por parte da administração superior
na expansão do parque tecnológico
e mão-de-obra nestas localidades”.

Possibilidade de eleição de promotor à PGJ é pauta no colegiado
Ainda durante a reunião do
Conepi do dia 20/01, foram tratados outros assuntos de relevância
para o MPSP, como a possibilidade de candidatura de promotores
de Justiça ao cargo de procurador-geral de Justiça (PGJ). O assunto foi
abordado pelo conselheiro Luciano
Gomes de Queiroz Coutinho, que é,
também, um dos diretores do Departamento de Esportes da APMP.
Houve ainda a apresentação de um
estudo feito pelo conselheiro Fernando Henrique de Moraes Araújo,
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que demonstra que o Estado de São
Paulo é um dos três únicos do país a
não autorizar esta possibilidade. O
PGJ Gianpaolo Smanio se comprometeu a acompanhar o andamento deste
protocolado e a encaminhar o estudo
apresentado no Conepi.
Ainda a pedido de Luciano Coutinho, discutiu-se a vacância de cargos
em decorrência de designações com
prejuízos das funções, que, segundo ele, deixam comarcas em “situação difícil”, com sucessivas substituições. Dados a respeito serão levanta-

dos pela PGJ e diretoria geral para
que os conselheiros possam formular ofício à administração superior.
Por sugestão de Fernando
Henrique de Moraes Araújo, foram
ainda discutidos os temas de reclassificação de entrâncias para minorar
o estrangulamento da carreira e facilitar a possibilidade de promoção
em diversas regiões; a racionalização da área cível; e a votação digital e à distância para as eleições do
MPSP. O PGJ afirmou que dará retorno sobre essas questões em breve.
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Corregedor Paulo Afonso Garrido de
Tereza Exner é reconduzida à função de vice-corregedora; logo após

Foto: Marcelo Pereira/APMP
Marcio Christino, 1º vice-presidente da APMP, e a vice-corregedora Tereza Exner
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Fotos: Marcelo Pereira/APMP

Foto: Shaydy Rodrigues/APMP

Conselho Nacional
do Ministério Público (CNMP), Cláudio
Henrique Portela do
Rego, outro conselheiro do CNMP, Leonardo Henrique de
Cavalcante Carvalho,
um dos integrantes
do Conselho Nacional de Justiça (CNJ),
Arnaldo Hossepian
Salles Lima Junior,
a corregedora assistente da Defensoria
Pública, Ana Claudia
Carvalho Vigliar, o
corregedor-geral da
Polícia Civil, Domingos Paulo Neto, o
corregedor regional Diante das autoridades componentes da mesa da solenidade, Paulo Afonso Garrido de
eleitoral de São Paulo, Carlos Eduardo Cauduro Padin, o pecial do Colégio de Procuradores,
presidente da Corregedoria Geral da Walter Paulo Sabella, e o secretário
Administração, Ivan Francisco Perei- do CSMP, Tiago Cintra Zarif.
ra Agostinho, o presidente da Seção
Prestigiaram a solenidade, ainSão Paulo da Ordem dos Advogados da, o vice-presidente do TJSP, desemdo Brasil (OAB-SP), Marcos da Costa, bargador Ademir de Carvalho Beneo ouvidor do MPSP, Roberto Fleury de dito, e três ex-corregedores da InsSouza Bertagni, o diretor do Centro tituição, Arthur Cogan, Luiz Cesar
de Estudos e Aperfeiçoamento Fun- Gama Pellegrini e Nelson Gonzaga
cional/Escola Superior do Ministério de Oliveira. Representaram também
Público (Ceaf/ESMP), Antônio Carlos a APMP na ocasião, além de Marcio
da Ponte, o secretário do Órgão Es- Christino, o 1º tesoureiro, Renato
Foto: Marcelo Pereira/APMP

O

Ministério Público do Estado de São Paulo (MPSP) realizou, no dia 11/01, a posse solene de Paulo Afonso Garrido
de Paula para seu segundo mandato
como corregedor-geral da Instituição,
e de Tereza Cristina Maldonado Katurchi Exner como vice-corregedora.
Após a cerimônia, realizada no Auditório Queiroz Filho, no edifício-sede
do MPSP, no Centro de São Paulo, a
Associação Paulista do Ministério Público (APMP) ofereceu coquetel aos
convidados em sua Sede Social, no
Largo São Francisco.
Além do corregedor e da vice-corregedora, discursaram na solenidade de posse, pela ordem, o 1º
vice-presidente da APMP e membro
do Conselho Superior do Ministério
Público (CSMP), Marcio Sérgio Christino, o decano do Órgão Especial do
Colégio de Procuradores, Fernando
José Marques, o desembargador e
corregedor do Tribunal de Justiça do
Estado de São Paulo (TJSP), Manoel
Pereira Calças, o secretário de Justiça do Estado de São Paulo, Márcio
Fernando Elias Rosa, e o procurador-geral de Justiça (PGJ), Gianpaolo Poggio Smanio.
Entre as autoridades que também compuseram a mesa da cerimônia estavam o corregedor nacional do

Corregedor, vice-corregedora e convidados durante coquetel oferecido pela APMP
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e Paula toma posse para 2º mandato
a solenidade de posse, APMP ofereceu coquetel em sua Sede Social

BALANÇO DE GESTÃO – O corregedor-geral Paulo
Afonso Garrido de Paula concedeu entrevista em vídeo exclusiva para a Assessoria de Imprensa da APMP,
sobre o balanço de gestão de seu primeiro mandato, entre 2015 e 2016. Também comentou a inspeção
feita pela Corregedoria Nacional do CNMP, os projetos para o biênio e a integração entre APMP e MPSP.
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ser ‘severo’, mas também pode ser
um condutor”, resumiu.
Em seu discurso de posse, Paulo Garrido ressaltou a relevância das
atividades desenvolvidas pela Corregedoria do MPSP, e destacou a importância do papel desse órgão para
o interesse público: “O Ministério Público somente é forte quando presta um serviço de excelência à sociedade, quando o profissionalismo é a
marca da atuação pessoal, e quando
o respeito aos direitos funcionais está
presente na sua atuação cotidiana”,
ressaltou o corregedor.
COQUETEL NA APMP - Após a solenidade de posse realizada no edifício
sede do MPSP, os empossados, seus
familiares e convidados comemoraram
a posse em coquetel oferecido pela
APMP no Espaço Washington Barra da
Sede Social da entidade de classe, no
Largo São Francisco. Entre os presentes estava o diretor da APMP Gabriel
Cesar Zaccaria de Inellas.

Foto: Marcelo Pereira/APMP

Foto: Marcelo Pereira/APMP

Públicas, Paula Castanheira Lamenza, e
de Segurança, Gabriel Cesar Zaccaria de Inellas (que é,
também, presidente da Comissão Processante Permanente do MPSP).
Em seu discurso, o 1º vice-presidente da APMP,
Márcio Christino,
ressaltou a importância do trabalho
da Corregedoria. “Só
podemos creditar
isso a uma circunstância, ao sucesso
da sua administrae Paula discursa durante a posse para seu segundo mandato à frente da Corregedoria
ção, da sua postura
e da sua atividade,
Kim Barbosa, e os diretores dos De- que começou com a escolha de excepartamentos de Aposentados, Cyr- lente equipe e de suas atitudes, que
dêmia da Gama Botto, de Relações provaram que um corregedor pode

CUMPRIMENTOS – No dia 12/01, o presidente da
APMP, José Oswaldo Molineiro, visitou o corregedor
Paulo Afonso Garrido de Paula em seu gabinete no
edifício-sede da Instituição, para cumprimentá-lo pela
posse e desejar uma excelente gestão em seu segundo mandato, estendendo as felicitações à vice-corregedora, Tereza Cristina Maldonado Katurchi Exner.
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ANÁLISES & CRÍTICAS
PROCURADOR ABORDA
‘CAOS PENITENCIÁRIO’
Em artigo intitulado “O caos
penitenciário: sintoma da falência
do sistema de execução penal”, divulgado no dia 17/01, o procurador de Justiça Pedro de Jesus Juliotti, membro do Órgão Especial
do Colégio de Procuradores e coordenador da Assessoria Especial
da Presidência da APMP, analisou
o sistema de execução penal diante das mortes registradas em presídios brasileiros. “Necessitamos
urgentemente de (...) mudança
da legislação atinente à execução
da pena, notadamente no tocante
ao sistema progressivo”, ressaltou.

PL QUE PREVÊ ABUSO DE
AUTORIDADE É CRITICADO
No dia 04/01, o promotor de
Justiça Vinicius Rodrigues França
participou do Jornal da Rádio CBN,
na cidade de Santos (SP), para comentar o Projeto de Lei que tramita no Congresso Nacional com
previsão de crime de abuso de autoridade para juízes e membros do
Ministério Público. “É um projeto
que não tem por objetivo melhorar o sistema judiciário brasileiro”,
criticou o promotor. “O Congresso
Nacional passa a discutir isso quando pessoas poderosas, políticos
importantes no cenário nacional
começam a ser presos”, observou.

ARTIGO CONDENA
R EFORMA DA PREVIDÊNCIA
O advogado, professor e procurador aposentado Airton Florentino de Barros publicou, em 05/01,
artigo no qual condena a reforma
da Previdência pretendida pelo governo federal. O texto, intitulado
“Nova reforma da Previdência é
caso de polícia”, diz que, “havendo de fato déficit na previdência
como afirma o governo, só se pode
chegar a uma conclusão: teria certamente ocorrido um verdadeiro
roubo dos fundos constituídos pelos trabalhadores em atividade e
aposentados, de montante visivelmente maior do que o que movimenta a força-tarefa da Lava Jato”.
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Mídia repercute mortes em
presídios com diretor da APMP
Marcio Christino é referência para falar sobre crime organizado

O

1º vice-presidente da APMP,
Marcio Sérgio Christino, que
é, também, membro do Conselho Superior do Ministério Público
(CSMP), foi procurado por diversos
veículos de comunicação da grande imprensa para comentar os assassinatos de mais de 140 detentos em presídios brasileiros, ocorridos somente no mês de janeiro.
Considerado referência para falar
sobre crime organizado, por sua
atuação no Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (Gaeco), no início dos anos
2000, e também, por designação
da Procuradoria-Geral de Justiça
(PGJ), em ocorrências relacionadas
à facção Primeiro Comando da Capital (PCC), Marcio Christino atuou
nos casos dos atentados de maio de
2006, em São Paulo, e do sequestro do jornalista Guilherme Portanova, da TV Globo, naquele mesmo
ano. É autor dos livros “Por dentro
do crime” e “A Máfia”.

“Nós precisamos de uma reforma da legislação de Execução Penal,
isso é uma coisa que nos parece óbvia”, frisou Marcio Christino, que concedeu entrevistas para os canais de TV
abertos Band (programa “Canal Livre”,
transmitido ao vivo), Cultura (“Jornal
da Cultura”, ao vivo) e Record (programa “Domingo Espetacular”), para os
canais restritos Globonews (programas dos jornalistas Alexandre Garcia,
Christiane Pelajo e Leilane Neubarth)
e Record News (programa do jornalista Heródoto Barbeiro), e para a TV Estadão, com acesso pela internet; para
a agência internacional France Press,
os jornais O Estado de S.Paulo e Valor
Econômico e para o portal UOL (conteúdos replicados por dezenas de portais informativos do país, entre eles, os
das revistas Época e Veja). O 1º vice-presidente da APMP publicou, ainda,
um artigo no portal Consultor Jurídico (Conjur) intitulado “Rebeliões não
estão relacionadas às más condições
das cadeias ou superlotação”.

Associados escrevem sobre crise prisional
Associados à APMP também
externaram, em artigos, seus pontos de vista sobre a crise prisional brasileira. O blog do jornalista Fausto Macedo, no site do jornal Estadão, publicou três textos:
“Superlotação carcerária e a legislação penal”, de autoria do procurador de Justiça Mário de Magalhães Papaterra Limongi; “O sangue a correr será agora dos inocentes”, do promotor César Dario Mariano da Silva; e “Prender
ou não prender? Eis a questão”,
do promotor Luciano Gomes de
Queiroz Coutinho, que é um dos
diretores do Departamento de Esportes da APMP e integra o Conselho de Estudos e Políticas Institucionais (Conepi).

O portal Jota, por sua vez, publicou dois artigos: “A guerra fora
das muralhas”, de autoria do promotor Aluisio Antonio Maciel Neto,
que é um dos diretores do Departamento de Publicações da APMP,
e “O papel do Ministério Público na
crise do sistema prisional”, escrito
pelos promotores Fernanda Narezi Pimentel e Paulo José de Palma,
subcoordenadores do Centro de
Apoio Operacional das Promotorias de Justiça Criminais (CAOCrim).
Também divulgaram textos sobre
o assunto o promotor aposentado
Eudes Quintino de Oliveira, intitulado “Crise no sistema penitenciário
e o Panóptico”, e o promotor Fernando Henrique de Moraes Araújo, que também integra o Conepi.
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Durante a reunião no Palácio da Justiça, da esquerda para a direita: Fernando Figueiredo Bartoletti, Renato Kim Barbosa, José Oswaldo Molineiro (presidente da
APMP), Paulo Dimas de Bellis Mascaretti (presidente do TJSP), Cyrdêmia da Gama Botto, Edison Brandão, Gabriel Bittencourt Perez e Paula Castanheira Lamenza

Diretoria da APMP visita presidente do
Tribunal de Justiça de São Paulo

O

presidente do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
(TJSP), Paulo Dimas de Bellis
Mascaretti, recebeu no Palácio da Justiça, no Centro da capital, em 31/01,
visita da nova diretoria da APMP, que
recém iniciou suas atividades para a
gestão no biênio 2017-2018. Também
participaram do encontro o desembargador Edison Brandão e o juiz assessor chefe do Gabinete Civil da Presidência do TJSP, Fernando Figueiredo Bartoletti.
Representaram a APMP, na ocasião, o presidente José Oswaldo Molineiro, o 2º vice-presidente, Gabriel
Bittencourt Perez, o 1º tesoureiro, Renato Kim Barbosa, a diretora do Departamento de Aposentados, Cyrdêmia da Gama Botto, e a diretora do
Departamento de Relações Públicas,
Paula Castanheira Lamenza.
Além do estreitamento de relações e a discussão de assuntos de
interesse da Magistratura e do Ministério Público, a visita teve a finalidade, também, de entregar ao presidente do TJSP, Paulo Dimas de Bellis
Mascaretti, convite para a posse solene da nova diretoria da APMP, marcada para o próximo mês de março.
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Fotos: Marcelo Pereira/APMP

No encontro, foram discutidos assuntos de interesse do Ministério Público e da Magistratura

PRESIDENTE DA ORDEM DOS ADVOGADOS – No dia 24/01, a diretoria
da APMP, representada por seu presidente, José Oswaldo Molineiro,
e pelo 1º tesoureiro, Renato Kim Barbosa, foi recepcionada, na sede
da Ordem dos Advogados do Brasil - Seção São Paulo (OAB-SP), pelo
presidente daquela entidade, Marcos da Costa. Na ocasião, o presidente da APMP concedeu entrevista exclusiva à TV OAB, sobre as principais diretrizes de sua gestão para o biênio 2017-2018 (foto abaixo).
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Diretoria da APMP faz visita ao PGJ
Gianpaolo Smanio e aos subprocuradores
Reunião tratou sobre atuação institucional conjunta relativa aos temas de interesse da classe e do MP
Foto: Marcelo Pereira/APMP

A

A partir da esquerda: Paulo Penteado Teixeira Junior, Tiago de Toledo Rodrigues, Amauri Silveira Júnior,
Lídia Helena da Costa dos Passos, Mário Luiz Sarrubbo, José Oswaldo Molineiro, PGJ Gianpaolo Poggio
Smanio, Cyrdêmia da Gama Botto, José Antonio Franco da Silva, Daniel Leme Arruda e Renato Kim Barbosa

PRESIDENTE DA APAMAGIS - O presidente da APMP,
José Oswaldo Molineiro, o 2º vice-presidente, Gabriel
Bittencourt Perez, e o 1º secretário, Paulo Penteado
Teixeira Junior, visitaram a Sede da Associação Paulista de Magistrados (Apamagis) no dia 09/01. Eles foram recebidos pelo presidente daquela entidade, o
desembargador Oscild de Lima Junior. Em dezembro
de 2016, a APMP divulgou nota de apoio à manifestação da Apamagis em defesa dos magistrados paulistas, em face de manifestação do Conselho da Ordem dos Advogados do Brasil – Seção São Paulo (OAB-SP) sobre temas que dizem respeito ao Judiciário.
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duziu uma Nota Técnica que foi adotada
pela Associação Nacional dos Membros
do Ministério Público (Conamp). Gianpaolo Smanio informou em janeiro que a
PGJ acolheu o estudo produzido pela
entidade de classe, de autoria do 1º secretário da APMP, Paulo Penteado Teixeira Junior, e o levou ao Conselho Nacional de Procuradores Gerais (CNPG).

Foto: Lucas Amaral/APMP

Kim Barbosa, o conselheiro fiscal Daniel Leme Arruda e a diretora do Departamento de Aposentados, Cyrdêmia da Gama Botto. Na ocasião, foi
aboradada a atuação institucional conjunta relativa aos temas de interesse da classe e do Ministério Público.
Como, por exemplo, a reforma da
Previdência, sobre a qual a APMP pro-

Foto:Divulgação

diretoria da APMP visitou o
procurador-geral de Justiça
(PGJ) Gianpaolo Poggio Smanio, em seu gabinete, no dia 12/01.
Na ocasião, estavam presentes também os subprocuradores-gerais de
Justiça José Antonio Franco da Silva
(de Políticas Administrativas e Institucionais), Mário Luiz Sarrubbo (de
Políticas Criminais) e Paulo Sérgio
de Oliveira e Costa (de Planejamento Institucional), a procuradora de
Justiça da secretaria de Integração
da Procuradoria-Geral de Justiça, Lídia Helena Ferreira da Costa dos Passos, e os promotores de Justiça Amauri Silveira Júnior, do Grupo de Atuação Especial de Repressão ao Crime
Organizado (Gaeco), e José Carlos
Cosenzo, ex-presidente da Associação Nacional dos Membros do Ministério Público (Conamp) e da APMP.
Representaram a diretoria da
entidade de classe no encontro o presidente, José Oswaldo Molineiro, o 1º
secretário, Paulo Penteado Teixeira
Junior, o 2º secretário, Tiago de Toledo Rodrigues, o 1º tesoureiro, Renato

PROCURADORES DO MPC-SP – Representantes do
Ministério Público de Contas do Estado de São Paulo
(MPC-SP) fizeram, em 19/01, visita de cortesia à diretoria da APMP. O procurador-geral do MPC-SP, Rafael
Neubern Demarchi Costa, e os procuradores Celso Augusto Matuck Feres Junior e Thiago Pinheiro Lima foram
recepcionados pelo presidente José Oswaldo Molineiro,
pelo 1º vice-presidente, Marcio Sérgio Christino (que
é, também, membro do Conselho Superior do Ministério Público0, pelo 2º vice-presidente, Gabriel Bittencourt Perez, pelo 1º secretário, Paulo Penteado Teixeira Junior, e pelo 1º tesoureiro, Renato Kim Barbosa.
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Diretoras da APMP participam de evento
com governador e fazem entrega de livro
Produzida pelo Departamento APMP Mulher, a obra ‘As Especialistas’ inclui entrevista com a 1ª dama
nios e Eventos da APMP (que
integra, também, o Conselho
de Estudos e Políticas Institucionais), de Fabíola Sucasas
Covas Negrão e de Maria Gabriela Prado Manssur Trabulsi,
duas das diretoras do Departamento APMP Mulher - que
tem ainda, como diretoras,
Daniela Hashimoto e Fabiana
Dal'Mas Rocha Paes.
Governador recebe livro das mãos da diretora Celeste Santos
As três promotoras, que
atuam ainda no Grupo de Atuação Especial de Enfrentamento à Violência Doméstica (Gevid), entregaram ao governador Geraldo Alckmin um exemplar do livro “As Especialistas”,
obra recém editada e lançad
pela APMP que traz entrevistas de mulheres promotoras
e procuradoras de Justiça, advogadas, juízas e representantes da sociedade civil.
Diretoras da APMP junto com o PGJ, subprocurador e assessores
O livro inclui entrevista
com a primeira-dama do Estado, Maria custódia na área da violência domésLúcia “Lú” Alckmin, que preside o Fun- tica e a necessidade de fiscalização do
do Social de Solidariedade (Fussesp). cumprimento das medidas protetivas.
Ainda na reunião com o governador, Geraldo Alckmin destacou o aumento
as diretoras da APMP Mulher abor- do número de presos custodiados pelo
daram temas como as audiências de Estado durante o período do recesso.

Fotos: Divulgação

N

o dia 12/01, o Ministério Público firmou parceria com o
governo do Estado e a Secretaria da Segurança Pública em solenidade no Palácio dos Bandeirantes. As
novas medidas adotadas visam a melhorar o procedimento de assistência
às mulheres vítimas de violência. Foram anunciadas duas ações: o Projeto Integrar, com finalidade de facilitar a aplicação e a efetivação da Lei
Maria da Penha, e o Protocolo Único
de Atendimento, que prevê adoção
de um padrão para esse tipo de ocorrência, que será seguido pelas polícias Civil, Militar e Técnico-Científica.
Estavam presentes, entre outras autoridades, o secretário do Estado da Segurança Pública, Mágino
Alves Barbosa Filho, o procurador-geral de Justiça, Gianpaolo Poggio
Smanio, o subprocurador-geral de
Justiça de Políticas Criminais, Mário
Luiz Sarrubo, e os assessores da Procuradoria-Geral de Justiça Levy Emanuel Magno, Fernanda Narezi e José
Roberto Fumach Júnior.
O evento também contou com
a participação das promotoras de Justiça Celeste Leite dos Santos, uma das
diretoras do Departamento de Convê-

Entidade de classe prepara lançamento de dois novos livros
Além do livro “As Especialistas”, da APMP Mulher, já enviado
para todos os associados, o Departamento de Publicações prepara o
lançamento de duas novas obras:
“Nota Técnica sobre Reforma da
Previdência”, do 1º secretário da
APMP, Paulo Penteado Teixeira Junior, que contém estudo de sua autoria sobre a reforma da Previdência pretendida pelo governo federal
(leia nas páginas 4 e 5), e “O aberrante ‘juiz das garantias’ no projeto
do Novo Código de Processo Penal”,
de autoria do procurador de Justi-
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ça aposentado e professor de Processo Penal Carlos Frederico Coelho
Nogueira, obra baseada em palestra
proferida no XLIV Seminário Jurídico de Grupos de Estudos, realizado
pela APMP em 2016, no Guarujá (SP).
No ano passado, a APMP lançou “A Máfia”, de autoria do 1º vice-presidente da entidade de classe,
Marcio Sérgio Christino, com colaboração da promotora Ana Carolina
Gregory Villaboim; “Honoris Causos”,
do ex-procurador-geral de Justiça José
Geraldo Brito Filomeno; “Crimes de
trânsito”, do promotor aposentado

Fernando Fukasawa; “Lei de Drogas Comentada”, do promotor César Dario Mariano da Silva; “Mulheres: Sua história no Ministério Público do Estado de São Paulo”, organizado pela APMP Mulher; “Segredo
que poucos conhecem – O mistério
do Cruzador Bahia”, de autoria do
ex-promotor Lauro Indursky (falecido em 2015) e do jornalista Marcos Palhares; e “Direito Previdenciário”, das diretoras do Departamento de Previdência da APMP, Deborah Pierri e Maria da Glória Vilaça
Borin Gavião de Almeida.
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Fotos: Marcelo Pereira/APMP

A partir da esquerda: Paulo Juricic, Gabriel Cesar Zaccaria de Inellas, Romeu Galiano Zanelli Júnior, José Oswaldo Molineiro (presidente da APMP), Antonio Carlos
da Ponte (diretor do Ceaf/ESMP), Renato Kim Barbosa, Alexandre Rocha Almeida de Moraes, Silvia Chakian de Toledo Santos e Ieda Casseb Casagrande Bignardi

APMP e Ceaf/ESMP renovam propósito
de parceria institucional e cooperação
Presidentes e representantes das duas entidades reuniram-se na sede da Escola no dia 27/01

A

diretoria da APMP reuniu-se
com os dirigentes do Centro
de Estudos e Aperfeiçoamento Funcional/Escola Superior do Ministério Público de São Paulo (Ceaf/
ESMP), no dia 27/01, para renovar o
propósito de parceria institucional,
com atividades conjuntas como palestras, divulgações de informações e
cooperações bilaterais. Durante o encontro, na sede da ESMP, também foram abordados assuntos pertinentes
às duas entidades, à classe e ao Ministério Público de São Paulo (MPSP).
A APMP foi representada, na
ocasião, pelo presidente José Oswaldo
Molineiro, pelo 1º tesoureiro, Renato
Kim Barbosa, pelo ouvidor, Paulo Ju-

ricic, e pelo diretor do Departamento
de Segurança, Gabriel Cesar Zaccaria
de Inellas - que é, também, presidente
da Comissão Processante Permanente
do MPSP. Eles foram recepcionados
pelo diretor do Ceaf/ESMP, Antonio
Carlos da Ponte, e pelos assessores
Alexandre Rocha Almeida de Moraes, Ieda Casseb Casagrande Bignardi,
Romeu Galiano Zanelli Júnior e Silvia
Chakian de Toledo Santos.
ATIVIDADES CONJUNTAS - Com apoio
da APMP e do Centro de Apoio Operacional das Promotorias de Justiça
Criminais (CAOCrim), o Ceaf/ESMP
e o Conselho Nacional do Ministério
Público (CNMP) realizaram, entre os
dias 20 e 22/10/2016, em Águas de

DEPUTADO FEDERAL – Em 30/01, o deputado federal Edson Moreira (PR) e seu irmão, o procurador Edgard Moreira, foram recebidos na APMP pelo
presidente José Oswaldo Molineiro, o 1º vice-presidente Marcio Christino, o 1º tesoureiro, Renato
Kim Barbosa, o 2º secretário, Tiago Rodrigues, a diretora do Departamento de Aposentados, Cyrdêmia da Gama Botto, e o coordenador de Assuntos
Institucionais e Legislativos, Felipe Locke Cavalcanti.
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Lindoia (SP), o Congresso do Júri. Antes, nos dias 11 e 23/06/2016, o Ceaf/
ESMP, com apoio da APMP, organizou e realizou palestras com temas
vinculados a área eleitoral na Sede
Social da Associação. O mesmo local sediou também, em 16/05/2016,
palestras dos procuradores da República do Estado do Paraná e membros da equipe de investigação da
Operação Lava Jato. O evento foi
idealizado pela ESMP, com apoio da
APMP. Ainda em 2016, no dia 04/04,
a APMP transmitiu ao vivo, em seu
site, palestra do ministro do Supremo
Tribunal Federal (STF), Gilmar Mendes, preoferida na inauguração do
20º Núcleo do Ceaf/ESMP.

DEPUTADO FEDERAL E VEREADOR – A diretoria da
APMP recebeu, no dia 05/01, visita de cortesia do
deputado federal Paulo Teixeira e do vereador de
São Paulo Eduardo Suplicy (ambos do PT). Eles foram recepcionados, na Sede Executiva da entidade de classe, no edifício sede do Ministério Público, na capital, pelo presidente José Oswaldo Molineiro, pelo 1º secretário, Paulo Penteado Teixeira
Junior, e pelo 1º tesoureiro, Renato Kim Barbosa.
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Foto: Lucas Amaral/APMP

Acampamento de verão d
 a APMP reúne
40 crianças e jovens na Sede Campestre
Transmissão ao vivo pelo site da entidade de classe permitiu contato dos participantes com os pais

A

Foto: Shaydy Rodrigues/APMP

APMP realizou, entre os dias nagens que remetiam a filmes espa- chilinha e um porta-retratos [cada
14 e 21/01, a 34ª temporada ciais, além da experiência de parti- um com sua foto], todos com o logo
de acampamento de verão, na cipar do evento transmitido de ví- temático do evento. A volta foi marSede Campestre, em São Roque, inte- deo ao vivo, com exclusividade para cada pela presença dos pais, que os
rior paulista. Esta edição teve como os pais, pelo site da APMP, novida- aguardavam no estacionamento do
tema “Uma Aventura no Espaço”. de desta temporada. A alimentação edifício sede do Ministério PúbliCerca de 40 crianças e jovens, en- também foi planejada, com cardápio co do Estado de São Paulo (MPSP).
tre 6 e 14 anos, se divertiram com a especial elaborado por nutricionista.
O 1º vice-presidente da APMP
programação da Ativa Eventos, emComo lembrança do acampa- e membro do Conselho Superior do
presa responsável pela recreação. mento, cada criança ganhou uma mo- Ministério Público (CSMP), Marcio
Na ocasião, além das
Sérgio Christino, resbrincadeiras proposponsável por esta editas, os participantes
ção do acampamento
aproveitaram para code verão, disse que vai
nhecer novos colegas,
repetir o evento, proalém de ter o contato
vavelmente antes de
direto com a natureza.
julho, na temporada
Durante a estade inverno. “Encerradia, mesmo com muimos esta edição com
ta chuva, não faltou disucesso, estamos muivertimento. Em uma
to felizes com este prodas programações,
jeto, que vem se coneles participaram de
solidando a cada ediaventuras com perso- Edição deste ano teve como tema 'Uma Aventura no Espaço' e diversas atividades de recreação ção”, comemorou.
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XVII Torneio

Esportivo

A Associação Paulista do Ministério Público assinou contrato com o Hotel Estância Barra
Bonita para o XVII TORNEIO ESPORTIVO (gestão 2017/2018), a realizar-se entre os dias 23 a 26 de
março de 2017 (quinta a domingo).
- Check in: 23/03/2017 às 15h00
- Check out: 26/03/2017 às 12h00
PASSANTES
Convidados de participantes do evento, prestadores de serviços e fornecedores da APMP durante o
evento terão acesso ao Hotel para almoço e atividades das 10h00 às 19h00. O controle e recebimento
de valores destes será feito EXCLUSIVAMENTE pelo Hotel.
SERVIÇOS INCLUSOS NO PACOTE
- 03 noites de hospedagem no Hotel Estância Barra Bonita
- Regime alimentar: PENSÃO COMPLETA (café da manhã,
almoço e jantar)
- Estacionamento
SERVIÇOS NÃO INCLUSOS
- Bebidas servidas nas refeições ou fora delas
- Passeios a cavalo, charrete e bolinhas de golfe e tênis
CANCELAMENTOS
Conforme política de cancelamento do hotel, em
caso de desistência, somente haverá reembolso se o
cancelamento ocorrer em prazo inferior a 15 (quinze) dias do início do evento.
INSCRIÇÕES, VALORES, CONDIÇÕES DE PAGAMENTO E OUTRAS INFORMAÇÕES
Na Sede Executiva da APMP, pessoalmente ou pelo telefone (11) 3188.6464, opção 05 com o
Departamento de Eventos.

