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 Só neste mês de maio dos 80 anos da APMP, chegam duas publicações: APMP EM 

AÇÃO, nº 59, com a manchete “Brasília: APMP intensifica atuação em defesa da instituição e 

da classe – Diretoria trata sobre CPP e contribui com minuta de PL de roubo com arma 

branca”, anunciando-se a idealização de projeto de segurança em Mogi das Cruzes; a abertura 

do Ciclo de Palestras da Associação por César Dario Mariano da Silva; a participação da 

Diretoria do Congresso dos Procuradores do Trabalho e o XVIII Torneio Esportivo reunindo 

centenas de pessoas em Águas de São Pedro. 

 

 A outra publicação mencionada é a “APMP HISTÓRICA – O VALOR DO 

PROMOTOR DE JUSTIÇA, com subtítulo “Berço de líderes e de figuras protagonistas”. 

Líderes e personalidades de prestígio entre os associados são lembrados pelo atual Presidente 

da APMP, José Oswaldo Molineiro, com destaque para aqueles que ocuparam cargos de 

destaque na vida pública, em especial duas dezenas de diretores da APMP que exerceram o 

cargo de Procuradores Gerais da Justiça, além de outros cargos elevados. 

 

 Por coincidência, também chega o exemplar da Revista JUSTITIA, publicada desde 

1939, com os números 202/203, de jan/dez 2011-2012. 

 

 Em epígrafe, omiti os nomes dos vencedores do 1º Concurso de MELHOR 

ARRAZOADO FORENSE: 1º lugar, José Raimundo Gomes da Cruz; 2º lugar, Antônio 

Carlos Arantes; 3º lugar, Cid Tavares Pereira Caldas Mesquita. Seguem-se os nomes dos 

colegas que julgaram os 38 trabalhos apresentados por 19 colegas: Drs. Ewelson Soares Pinto, 

Damásio Evangelista de Jesus, Dante Busana, Cândido Rangel Dinamarco e José Fernando de 

Mafra Carbonieri.” 

 

 Sobre o Concurso “Jurista Costa e Silva”, o mesmo Informativo de novembro de 1980 

acrescentava: “O Departamento Cultural informa que os trabalhos já estão sendo examinados 

pela comissão e oportunamente divulgará o resultado e a data da entrega dos prêmios.” 

 

 De toda conveniência que se faça exposição de publicações da APMP, especialmente 

de livros com textos e fotos vencedores de concursos literários e fotográficos realizados pela 

instituição.  

 

 Sobre os artigos e crônicas dos associados, divulgados pela APMP 

(divulga@apmp.com.br), saíram os livros Artigos 2013 e Artigos 2014. Mostra-se 

aconselhável que se faça publicação de novos volumes (Artigos 2015, Artigos 2016 e Artigos 

2017), como parte das comemorações dos oitenta anos da APMP. 

 

 Tudo contribuirá para a grandeza da nossa instituição octogenária.  
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