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Mineiros recebem
a Medalha do
Mérito da Conamp

Associados são
convidados a
serem atletas
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E mais...

Posse estatutária da diretoria
será realizada em 2 de janeiro
Foi eleita em 20 de novembro a diretoria Associação Mineira do Ministério Público
(AMMP) biênio 2018-2020, cuja posse estatutária será em 2 de janeiro próximo. A
chapa Renovação com Inovação teve 728 votos. Está assim composta a nova diretoria:
Enéias Xavier Gomes, presidente; José Silvério Perdigão, 1º vice-presidente; Larissa
Rodrigues Amaral, 2º vice-presidente; Luiz Felipe de Miranda Cheib, 3º vice-presidente;
Hugo Barros de Moura Lima, 4º vice-presidente; Fabrício Marques Ferragini, 1º diretor
administrativo; Fabiano Ferreira Furlan, 2º diretor administrativo; Eduardo Francisco
Lovato Bianco, 1º diretor financeiro; e Francisco Chaves Generoso, 2º diretor financeiro.
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Confraternização
de fim de ano
foi de muita
alegria no Minas II
Foi de muita animação a confraternização de final do ano
da AMMP, promovida
em 24 de novembro,
com a cantora Marina
Araújo e a banda LP3
no Minas II. As delícias
do Rullus Buffet, drincks especiais e cervejas artesanais completaram a festa.
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Diretoria faz balanço geral das ações da AMMP
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// EDITORIAL -----------------------

Caros associados,
Novembro foi um mês bastante intenso na AMMP, nas mais diversas
frentes. O nosso tradicional congraçamento de fim de ano coroou os mais
diversos eventos ao longo desses quase dois anos de gestão, enaltecendo
a celebrização das amizades. No salão de festas do Minas II, os colegas
puderam dançar e se divertir muito ao som de duas bandas que animaram a
noite até às 4 horas da manhã, gastronômica e etilicamente regada.
A Reforma da Previdência e o projeto chamado extrateto estiveram na
ordem do dia, exigindo intensa e perene permanência em Brasília por parte
da diretoria de nossa entidade de classe. Em um diálogo permanente com
o parlamento, expusemos as falhas de ambas as propostas legislativas. A
primeira, tenta transferir injustamente aos servidores públicos a culpa pelas
mazelas do país. Além, é claro, de desconsiderar que já vivemos nos últimos
vinte anos três reformas. A segunda, pretende
tratar verbas de natureza indenizatória como se
fossem remuneratória. É nesse cenário de propostas
O resultado não poderia
equivocadas que temos tentando demonstrar, vezes
ser mais gratificante,
sem conta, as incoerências legislativas.

pois reconhece a futura
gestão e nos enche de
brios para continuar a
luta pela preservação das
prerrogativas Institucionais

Paralelamente, a AMMP vivenciou mais um
processo eleitoral, ocasião em que seu auditório se
viu tomado pelos mais diversos membros, os quais
participaram ativamente do pleito. Já os colegas do
interior, em sua maioria, exerceram o sufrágio pelo
voto postado nos correios. O resultado não poderia
ser mais gratificante, pois reconhece a futura gestão
e nos enche de brios para continuar a luta pela
preservação das prerrogativas Institucionais.

No campo esportivo, tivemos mais uma excelente participação no torneio
nacional de futebol, sagrando-se campeão na categoria máster e vice na
Força Livre. Salienta-se que o evento que já se tornou tradição, congregando
mais de 500 membros dos mais diversos estados da federação.
Iniciamos o mês de dezembro firmes na campanha de Natal para
arrecadação de perus para a cesta de 150 crianças e seus familiares
da comunidade Nova Vista. Fica aqui o convite para mais um ato de
solidariedade.
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AMMP elege diretoria do biênio 2018-2020

Comissão eleitoral anuncia o resultado

Antes do voto, encontros e confraternização

A Associação Mineira do
Ministério Público (AMMP)
elegeu a nova diretoria biênio 2018-2020 no dia 20
de novembro. A votação
transcorreu tranquila das
8 às 17 horas, começando
em seguida a apuração. O
anúncio do resultado foi
feito pelo presidente da comissão eleitoral, Luiz Anto-

nio Fonseca Filho. A chapa
Renovação com Inovação
teve 728 votos. Votaram
778, do total de 1.429 associados. Foram 13 votos nulos e 37 brancos. Dos votos
apurados, 527 são do interior e 251 da capital. A posse estatutária será realizada
em 2 de janeiro.
A assembleia geral foi con-

vocada pelo presidente da
AMMP, José Silvério Perdigão,
em 1º de setembro, quando
foi instalada a comissão eleitoral, composta por André de
Oliveira Andrade, Cassandra
da Conceição Dantas Serrão,
Fernando César de Mattos,
Luiz Antonio Fonseca Filho
(presidente) e Maria Lúcia
Gontijo (secretária).

Afonso Henriques

DIRETORIA
Presidente: Enéias Xavier Gomes
1º Vice-Presidente: José Silvério Perdigão de Oliveira
2º Vice-Presidente: Larissa Rodrigues Amaral
3º Vice-Presidente: Luiz Felipe de Miranda Cheib
4º Vice-Presidente: Hugo Barros de Moura Lima
1º Diretor Administrativo: Fabrício Marques Ferragini
2º Diretor Administrativo: Fabiano Ferreira Furlan
1º Diretor Financeiro: Eduardo Francisco Lovato Bianco
2º Diretor Financeiro: Francisco Chaves Generoso

CONSELHO DELIBERATIVO/CAPITAL:
Antônio José Leal, Iraídes de Oliveira Marques Caillaux, Josélia de Almeida Santos, Luiz Alberto de Almeida Magalhães,
Marcos Viola de Carvalho, Maria Odete Souto Pereira e Patrícia
Ribeiro de Oliveira.

CONSELHO DELIBERATIVO/INTERIOR:
Calixto Oliveira Souza, Fábio Soares Guimarães
Filho, Felipe Gustavo Gonçalves Caires, Fernando
de Abreu Mendes, Francisco Ângelo Silva Assis,
Hélio Pedro Soares e Wagner Marteleto Filho.

André de Oliveira Andrade, Fernando César de Mattos
Alexandre Ângelo Marzano, José Eugênio Cordeiro

CONSELHO FISCAL:
Ângelo Alexandre Marzano, Décio Monteiro Moraes, Epaminondas da Costa, João
Paulo Fernandes, Luz Maria Romanelli de
Castro e Nélio Costa Dutra Junior.
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// CONFRATERNIZAÇÃO -----------------------

Confraternização no Minas II reuniu
mais de 400 associados e convidados
A confraternização dos associados foi realizada na noite de 24 de novembro no Minas II, com cervejas
artesanais, drinks especiais e as delícias gastronômicas do Rullus Buffet. Manobristas no local aumentaram a segurança e o conforto dos mais de 400 associados e convidados.
A festa foi animada com shows de Marina Araújo e da Banda LP3.
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Ano começou com a preparação
do XXII Congresso Nacional do MP

atividades 2017

Começou animado o ano de 2017 com as preparações para o XXII Congresso
Nacional do Ministério Público, realizado no mês de setembro em Belo Horizonte. Foram abertas as inscrições, tiveram início a recepção das teses e começaram
a ser definidos e convidados os palestrantes, temas de debates e os grupos de
trabalho, dentre outras ações.
Ainda em janeiro, foram realizadas duas visitas ao procurador-geral de Justiça: a
primeira de cortesia, em 20 de janeiro; e a segunda, no dia 31, para tratar de questões institucionais e administrativas.

Lançamentos na AMMP
Em junho, o vice-presidente da AMMP, Enéias Xavier lançou Dolo sem vontade psicológica; perspectivas
de aplicação no Brasil pela
D’Plácido Editora.
Outro lançamento realizado na AMMP foi Cyro Franco – Sempre alerta!, do advogado Bernardo Franco
Viana sobre a obra do avô,

o promotor de Justiça Cyro
Franco nomeado em 1939
e que se aposentou como
procurador de Justiça em
1969. O livro saiu pela Del
Rey Editora.
A promotora de Justiça
Laís Silveira lançou Flores de
todas as cores, sua estreia
no universo da poesia, pela
Editora Ramalhete.

Chá das 3
Doze edições do Chá das 3 foram realizadas em 2027, sempre na primeira terçafeira do mês, para congraçamento entre a
diretoria, aposentados e pensionistas.
A primeira edição do ano foi em 3 de
janeiro com mais de duas dezenas de associados. O último encontro foi no dia 5
de dezembro.

Academia de Letras
Reunião especial dos acadêmicos do Ministério Público foi
promovida em 15 de fevereiro, quando foi homenageado
o promotor de Justiça Marcos Paulo de Souza, autor de uma
dezena de livros nas áreas de Direito e História. Marcos Paulo é
pesquisador nas áreas de Genealogia, História, Arqueologia e
Espeleologia desde a adolescência.
Assembleias ordinárias também foram realizadas no ano.

Exposição
A AMMP sediou a exposição de xilogravuras “Interseções
Efêmeras”, de 7 de novembro a 8 de dezembro. A curadoria da mostra foi da professora-doutora Eliana Ambrósio, da
Escola de Belas Artes da UFMG.
AMMPnotícias
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AMMP promove
quatro cursos

A AMMP promoveu quatro cursos neste ano em
sua sede. O primeiro foi o
intensivo do Novo Código
de Processo Civil realizado
nos dias 6 e 7 de abril. Os
professores Daniel Amorim,
mestre e doutor em Processo Civil, e Fred Didier, mestre e doutor em Direito, ministraram as aulas.
O procurador de Justiça
paulista Edilson Mougenot
trouxe, nos dias 1º e 2 de
junho, o módulo 2 do Curso
de Formação e Aperfeiçoamento do Promotor de Júri:
A Acusação no Tribunal do
Júri: Produção e interpretação da prova: o discurso, a
argumentação, refutação e
persuasão, conforme os diferentes tipos de crime.
Nos dias 29 e 30 de junho,
foi realizado o Curso Atuação do MP no novo CPC,
ministrado pelo professor
Antônio do Passo Cabral e
pelo professor Edilson Vitorelli. Passo Cabral destacou
as “Convenções Processuais no Processo Penal e
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AMMPnotícias

na Tutela Coletiva (inclusive improbidade administrativa: Reflexões sobre o
TAC, Acordos de Leniência,
Colaboração Premiada e
outros Instrumentos Convencionais e Nova Técnicas
Decisórias no CPC/2015
(Tutela Provisória e Sentença Definitiva). Vitorelli explanou sobre o novo CPC
e a atuação do Ministério
Público na ótica da Teoria
dos Litígios Coletivos; Tutelas Específicas e Tutelas
Diferenciadas; Tutela Inibitória e Tutela de Remoção
do Ilítico; Tutela Coletiva na
Teoria dos Ilícitos. Ambos
são procuradores da Repúblicas, professores e doutores em Direito.
Processo Coletivo foi tema
de curso promovido em
julho, ministrado pelo professor Antônio Gidi, da
Faculdade de Direito da
Universidade de Syracuse (Nova Iorque), mestre e
Doutor pela PUC SP e Doutor também pela Universidade da Pensilvânia.

atividades 2017

Assembleia geral autoriza a
venda da pousada de Cabrália
Foi decidida, em
assembleia geral
no dia 27 de março, por unanimidade, a venda da
pousada de Cabrália. A assembleia foi
presidida pelo procurador de Justiça
Luiz Carlos Abritta.
Os valores arrecadados com a venda
serão revertidos em
novos serviços e espaços para os
associados, segundo a decisão.
Na ocasião, foi informado aos
associados tudo o que foi feito
para devolver à pousada sua
atratividade, visando aumentar
as taxas de ocupação. Os resultados não foram satisfatórios.

Mar de Lama
Cabo Frio
Os apartamentos de Cabo
Frio passaram por repaginação,
reformas hidráulica e elétrica e
troca de quase 100 itens no começo do ano. Foram também
feitas obras na piscina.

Diretores visitam regionais
A diretoria da AMMP fez, neste ano, várias visitas a regionais
para tratar de assuntos de interesse da classe. Dentre elas, na
semana de 23 a 27 de janeiro, esteve em Almenara, Teófilo Otoni,
Governador Valadares, Ipatinga,
João Monlevade, Itabira, Barão
de Cocais e Santa Bárbara.
Em 13 março, a visita aconteceu
em Montes Claros, onde foram
ouvidas as demandas e sugestões
para os trabalhos da AMMP. Em

20 de outubro, a reunião foi em
Divinópolis. Em novembro, a visita foi feita a promotores da Comarca de Itaúna e Pará de Minas.
Nos meses de janeiro e novembro, a diretoria levou seu
apoio a promotores de Justiça
de Viçosa e Guanhães. Nos encontros regionais promovidos
pela PGJ em Juiz de Fora, Teófilo
Otoni e Pouso Alegre, a AMMP
também foi representada por
sua diretoria.

O presidente da AMMP, José Silvério Perdigão, e o procurador de
Justiça adjunto Institucional, Rômulo Ferraz, acompanhados de
promotores de Justiça da área de
Meio Ambiente reuniram-se com
o presidente da Comissão de Meio
Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, Glaycon Franco, para tratarem do proeto de lei de iniciativa
popular “Mar de Lama nunca mais”.
Esse projeto visa garantir a efetiva segurança das barragens de
mineração no Estado. É fruto da
Campanha Mar de Lama Nunca
Mais, do Caoma e AMMP, com 56
mil assinaturas, entregue na Assembleia em 5 de junho de 2016.
Esse projeto está anexado a outro
sobre o mesmo tema e eles devem
ser analisados conjuntamente.

AMMP promove encontro entre PGJ,
aposentados e pensionistas
A AMMP promoveu, em sua sede, reunião entre o procurador-geral de Justiça, Antônio Sérgio
Tonet, com aposentados e pensionistas, em 18 de maio,
para tratar de assuntos de interesse
desses associados.
Acompanharam o
PGJ o chefe de gabinete Édson Baeta e servidores do setor administrativo.
AMMPnotícias
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Diretoria em Brasília
O presidente da AMMP, José Silvério
Perdigão, em janeiro já estava acompanhando reunião do Conselho Nacional
do Ministério Público (CNMP) sobre a
tramitação de expedientes de interesse
dos associados.
Na semana que antecedeu o carnaval,
a diretoria da AMMP visitou lideranças
mineiras em Brasília. A Reforma da Previdência e prerrogativas dos membros do
MP foram os principais temas tratados.
Ao senador Antônio Anastasia, foram
entregues sugestões para a relatoria do
Código Penal, que está na Comissão de
Constituição e Justiça.

Extrateto
Desde a primeira reunião do grupo de trabalho sobre o extrateto
(PL 6726/2016), em 22 de agosto em Brasília, criada no âmbito da
Frentas, a diretoria da AMMP está engajada à luta.
O PL 6726/206 aguarda parecer do relator em Comissão Especial
da Câmara. Esse projeto teve origem no Senado (PLS 449/206).

Associação quer mudanças na concorrência ao cargo de PGJ
A AMMP apresentou, em
abril, dois requerimentos ao
procurador-geral da República e à presidente da Conamp para eventual ajuizamento de ADI questionando
inicialmente os artigos 123,
parágrafo 1º da Constituição
estadual, e 5º inciso 1º da Lei
Completar 34/1994. Esses
requerimentos trataram-se
da concorrência ao cargo de
Procurador-Geral de Justiça
por qualquer membro do
Ministério Público, sem restrições, exceto que seja integrante da carreira.
No começo desta gestão,
no ano passado, a AMMP
fez consulta para conhecer
a opinião e anseio da classe sobre o tema. No congresso estadual de 2016, a
tese foi ratificada. Somente
Minas Gerais e mais três estados discutem essa matéria já pacificada nos outros
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estados da federação.
O PGR ajuizou ação para
impugnação do artigo 123,
parágrafo 1º da Constituição estadual. A Conamp requereu sua admissão como
amicus curiae na ADI 5704 e
destacou seu interesse nessa
ação proposta pelo PGR, que
questiona norma que fere “a
autonomia e independência” do Ministério Público.

Organização Judiciária
A Conamp, atendendo
a requerimento da AMMP,
ingressou também com
amicus curiae na ADI 5331.
Essa ADI, com pedido de liminar, contesta o parágrafo
1º do artigo 90 da Lei Complementar 59/2001, de MG,
que dispõe sobre organização e divisão judiciárias

do Estado. O dispositivo
questionado determina a
remessa dos autos para a
deliberação da Justiça estadual quando, no curso
de investigação se detectar
indício de participação de
juiz, para a corte local deliberar sobre a continuidade
da apuração.

Reunião na PGJ
Em 20 de abril, a diretoria
da AMMP reuniu-se com o
PGJ para tratar de compensação de plantões, eleição
de promotores ao cargo de
PGJ, movimentação na carreira, conflito de atribuição
entre o MPE, MPF e SRU e
acesso pleno aos computadores pelos membros do
MP, dentre outros temas.
AMMPnotícias
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Reforma da Previdência une MP e Magistratura
A diretoria da AMMP participou, em Brasília, de Ato
Público promovido pela
Frente Associativa da Magistratura e do Ministério
Público (Frentas), em 15 de
fevereiro, contra a Reforma
da Previdência.
Outro Ato Público contra
a Reforma da Previdência,
o projeto de abuso de autoridade e os ataques ao
sistema de justiça foi realizado em Belo Horizonte, no
Fórum do Trabalho (foto),
no dia 28 de abril, também
convocado pela Frentas. O
presidente José Perdigão e
o vice Enéias Xavier representaram a AMMP.
Em agosto, novo ato foi
realizado pela Frentas na
Câmara dos Deputados,
no qual estavam presentes
representantes da AMMP.
Em seguida, os participantes do movimento foram
ao Supremo Tribunal Federal (STF) para encontro com
o então presidente, ministro Ricardo Lewandowski,
a quem entregaram documento sobre a preocupação quanto às tentativas de
enfraquecimento do sistema de justiça.

Palestra
Foi realizada palestra
ministrada pelo promotor de Justiça Paulo Penteado Teixeira Júnior, 1º
secretário da Associação
Paulista do Ministério
Público, assessor para a
Reforma da Previdência
da Conamp e integrante
da Frentas e do Fórum
Nacional Permanente de
Carreiras Típicas do Estado (Fonacate), em 23 de
maio. Ele apresentou relatório da PEC da Reforma
da Previdência, encaminhado ao Senado e destacou os problemas que
a Reforma provocaria.

Prerrogativas

Como está

Neste ano, sempre que se
fez necessário, foram realizados atos em defesa dos associados e divulgadas notas de
repúdio a ataques sofridos
pelos associados.

A Reforma da Previdência (PEC 287/2016)
está pronta para a Pauta
no Plenário com novo
texto, apresentado em
22 de outubro pelo Governo Federal. A Conamp e a AMMP estão
mobilizadas contra a Reforma, informando a sociedade sobre a “desnecessidade a infelicidade
da proposta”. A AMMP
está atuando junto aos
deputados federais mineiros contra a aprovação da PEC 287/2016,
que dispõe sobre a seguridade social, estabelece regras de transição
e dá outras providências.

os deputados federais em
seus escritórios em Belo
Horizonte para tratarem

da Reforma da Previdência
e outros projetos de lei de
interesse do MP.

Cartilha e Parlamentares
Em 27 de março, a AMMP
e a Conamp promoveram
encontro com a bancada
federal mineira para debater a Reforma da Previdência na sede da AMMP.
A presidente da Conamp,
Norma Angélica, e o presidente da AMMP, José
Silvério Perdigão, recepcionaram os deputados

federais mineiros e outros
líderes políticos, membros
do Ministério Público e do
Judiciário. Na ocasião, foi
entregue os parlamentares
a cartilha Reforma da Previdência – 4 pontos fundamentais para entender a
PEC 281/16.
Também em março, a
diretoria da AMMP visitou

AMMPnotícias
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Abuso de 		
autoridade
O projeto do abuso de autoridade foi aprovado pelo Senado e
na Câmara dos Deputados como
Projeto de Lei nº 7.596/17. Aguarda indicação das lideranças para
instalação da Comissão Especial.
A Conamp, a AMMP e demais entidades do MP e da Magistratura
acompanham a proposta desde o
início da tramitação no ano passado, quando o senador Renan
Calheiros (PMDB/AL) apresentou o PLS 280. Foram realizados
atos públicos, gestões junto aos
ministros do Supremo Tribunal
Federal, junto a parlamentares e
participação na audiência pública
no Senado, em 5 de abril passado,
dentre outras ações.

Rezoneamento
eleitoral
O rezoneamento eleitoral, aprovado pelo plenário do Tribunal
Superior Eleitoral (TSE) em 1º de
março passado, também foi objeto de muitas ações da Conamp
e da AMMP. Em junho, a Conamp
ingressou com Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental (ADPF 471) no STF, pedindo a suspensão das resoluções
nºs 23.512 e 23.522. Por causa da
semelhança temática, a ação ficou sob a mesma relatoria da ADI
5730, da Associação dos Magistrados do Brasil, o ministro Celso
de Mello.
Em 14 de julho, foi realizada audiência pública no TRE, em Belo
Horizonte, da qual participou o
presidente da AMMP, José Silvério Perdigão, e que contou com
manifestação oral do promotor
de Justiça Edson de Resende, da
Coordenadoria Estadual de Apoio
aos Promotores Eleitorais.
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Solidariedade em ação
A primeira ação
solidária de 2017 da
AMMP foi a doação
de potes para armazenamento de leite
na Maternidade Sofia
Feldman. A entrega foi
feita em 17 de março
pelo presidente José
Silvério Perdigão e
pelo diretor administrativo Fabiano Furlan.
A Maternidade Sofia
Feldman, 100% SUS, é “Hospital Amigo da Criança”, segundo a Organização das Nações Unidas (ONU).
O Cepai (Centro Psíquico de Adolescência e Infância) foi a segunda
organização a ser beneficiada pela
ação solidária AMMP. O Cepai é a única instituição pública do Estado que
atende crianças e adolescentes em
sofrimento mental.
Foram doados aparelho de TV 55”, de som, DVDs, videokê, rádio-comunicadores, CDs, livros, jogos pedagógicos, bolas, mesa de totó
e pingue-pongue, dentre outros equipamentos.

Imposto de Renda
A Casa de Apoio à Criança Carente de Contagem foi beneficiada
com a campanha do Imposto de Renda Solidário da AMMP com mais
de R$ 66 mil do ajuste
dos contribuintes junto à Receita Federal.
A entrega da relação
dos associados-contribuintes foi feita pela
diretor administrativo
Fabiano Furlan, responsável pelas ações
solidárias da AMMP.

Cilindros e perus
A AMMP está finalizando duas campanhas. A primeira é a de perus de
Natal, que vai beneficiar 150 crianças e
seus familiares da comunidade Nova
Vista, em Belo Horizonte, atendidas
pela organização O Proação. A entrega será no dia 14 de dezembro na
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unidade do Nova Vista.
A segunda é a de cilindros de
gases diversos para o cursos de
solda da Escola Profissionalizante
Dr. Adolph Fritz, mantida pela Casa
de Auxílio e Fraternidade Olhos da
Luz, em Sabará.

AMMP conquista títulos nacionais
A AMMP trouxe títulos do
XVI Torneio Nacional de Futebol Society do Ministério
Público, realizado de 2 a 5
de novembro, no Ceará. A
equipe Máster foi campeã e
a Força Livre vice nas suas
categorias. Vieram também
o de “goleiro menos vazado”, Rodrigo Antônio Sto-
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rino, da Força Livre; e o de
“artilheiro”, Henrique Otero
Costa, da equipe Máster.
No Torneio Nacional de
Tênis, em 30 de setembro,
Daniela Chain foi a campeã feminina. Guilherme
Roedel sagrou-se campeão
avançado e Luiz Cheib, da
da categoria intermediário.

Kart E CORRIDAS
O Campeonato de Kart,
no kartódromo RBC Racing,
ocorreu em 1º de abril. A
copa foi disputada em duas
baterias classificatórias. Subiram ao pódio Odélio Júnior, Tássio Drieu, Cristovam
Ramos Filho, Carlos Alexandre Pereira e Daniel Matos.
Atletas da AMMP participaram de corridas realizadas

AMMP-Saúde está entre os
melhores do Brasil do setor
O IDSS do AMMP-Saúde é 0,953, ano base 2016,
segundo a Agência Nacional de Saúde.
A divulgação da ANS foi feita em outubro.
A campanha de vacinação
foi feita também no interior. O
objetivo foi alcançar o maior
número possível de associados, segundo o presidente Luiz
Felipe Cheib. Na sede da Associação, a vacinação foi realizada em abril e no interior foi até
28 de julho nas unidades do
Laboratório Hermes Pardini.
O AMMP-Saúde aderiu à
campanha de conscientização

contra a depressão da Organização das Nações Unidas com
informações e alertas.
O gerente Hugo Avelino é
representante do AMMP-Saúde no conselho do Uniplus –
Programa de Qualificação dos
Prestadores de Serviço da Saúde. O Uniplus avalia e monitora
a qualidade assistencial e o desempenho de hospitais e clínicas brasileiros.
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em BH, como o Circuito do
Sol, em janeiro; Circuito das
Estações em 19 de março;
All Limits, 2 de abril; Track&Field – etapa Boulevard
Shopping, 9 de abril; Night
Run, em 6 de maio; e da
meia maratona em 4 de junho. Foram também feitos
treinos das equipes de futebol para o Nacional Society.

Turismo
O balanço do departamento de turismo, de janeiro a 30 de novembro, aponta:
n 158 cotações corporativas;
n 1.317 cotações de lazer;
n 258 conclusões corporativas;
n 696 conclusões de lazer;
n 87 vendas de moeda;
n 1.541 atendimentos de pousada e
apartamentos da AMMP.
O serviço oferece pacotes montados por
operadoras com roteiros fixos ou não, passagens aéreas, reservas de hospedagem,
transfers, passeios, guias, locação de veículos, seguro-viagem e venda de moedas.
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Dia das Crianças teve
fila de autógrafos

Arraial da AMMP foi no Xapuri
O Arraial da AMMP, neste ano, foi realizado em 1º de julho no Restaurante Xapuri. Foram cinco horas de animação
com a banda Mix, um casal de quadrilheiros, do Grêmio Recreativo Cultural Arriaá de Pé de Serra, muitas brincadeiras
para a meninada e as mais deliciosas comidas típicas.

A celebração do Dia das
Crianças, em 22 de outubro, teve duas novidades
neste ano: foi na Casa Fan-

tástica no Buritis e houve
lançamento de livros do
procurador de Justiça Luiz
Alberto de Almeida
Magalhães. A meninada fez fila para ganhar autógrafos do
autor.
A festa na Casa
Fantástica agradou
mais de 97% dos
participantes.

Almoço de aposentados tem torneios
O tradicional almoço
de aposentados e pensionistas foi realizado em
5 de agosto. Esse encontro, realizado anualmente, é momento especial
de congraçamento.
Neste ano, foi homenageada a mais longeva
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associada – Águeda Drummond, de Itabira, que completou 104 anos. Também
foram comemorados os
aniversariantes do mês.
Foram realizados os campeonatos de sinuca e truco,
sendo campeões o procurador de Justiça Antônio

de Pádova e
vice Nelzi Borges. Na categoria intermediário, o campeão
foi o procurador de Justiça
Gustavo Balsamão; e segundo lugar
ficou com o procurador
de Justiça Fernando de
Abreu Mendes.
No torneio de truco, sagrou-se bicampeã a dupla
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Enéias Xavier e Ronildo
Soares. O procurador de
Justiça Nedens Ulisses e
sua filha Daniela Chain
foram os vice-campeões
deste ano.

Conamp homenageia mineiros
A Associação Nacional dos Membros do
Ministério Público (Conamp), em 28 de
novembro, homenageou o presidente da
AMMP, José Silvério Perdigão, e o diretor
do Centro de Estudos e Aperfeiçoamento
Funcional (Ceaf), procurador de Justiça de
Nedens Ulisses Freire Vieira, assessor institucional do Conselho Nacional do Ministério
Público (CNMP).
A Medalha da Ordem do Mérito da Conamp foi instituída pela Resolução nº 01 de
2001 para homenagear pessoas ou entidades que tenham prestado relevantes serviços ao Ministério Público.

Governo mineiro entrega medalhas
a membros do Ministério Público
Neste ano, foram homenageados
com a Medalha da Inconfidência,
entregue pelo Governo do Estado,
no dia 21 de abril em Ouro Preto, o
procurador-geral de Justiça, Antônio
Sérgio Tonet; o procurador-geral de
Justiça Adjunto Jurídico, Márcio Heli
de Andrade; o procurador-geral de
Justiça Adjunto Administrativo, Heleno Rosa Portes; o procurador de Justiça José Murilo Silveira Pinto e os promotores de Justiça Álvaro Luiz Poglia
e Sidnei Boccia Pinto de Oliveira Sá.
Com a Medalha Santos Dumont,
também do Governo mineiro, em
24 de agosto, na Fazenda Cabangu,
em Santos Dumond, foram destaques o procurador de Justiça José

Fernando Marreiros Sarabando, as
promotoras de Justiça Thais Lamim
Leal Thomaz e Patrícia Habkouk e o
promotor de Justiça João Medeiros
Silva Neto.
A Medalha JK, entregue em 12 de
setembro, ainda do Governo estadual, saiu para o PGJ Antônio Sérgio
Tonet e os procuradores de Justiça
Bertholdo Matheus de Oliveira Filho,
Gilvan Alves Franco e Nadja Kelly
Pereira de Souza Miler. Receberam
também a honraria os promotores
Carlos Henrique Torres de Souza,
Luciana Teixeira Guimarães, Luciana
Teixeira Guimarães Christófaro, Maria Fernanda Araújo Pinheiro Fonseca e Valmira Alves Maia.

Prêmio Hugo Werneck
Na oitava edição Prêmio Hugo
Werneck de Sustentabilidade e
Amor à Natureza, cuja cerimônia
foi realizada 26 de outubro, o Ministério Público de Minas Gerais foi
homenageado por meio do Centro de Apoio Operacional de Meio
Ambiente (Caoma). O Destaque
Estadual foi para o Projeto Semente: transformando ideias em projetos, plataforma virtual destinada a
subsidiar o MP na seleção de projetos de relevância socioambiental
apresentados por parceiros do terceiro setor, iniciativa privada e poder público, visando contribuir, de
forma efetiva, para o fortalecimento da atuação do Ministério Público na tutela do meio ambiente.

Mérito do Judiciário
A Medalha Desembargador Hélio Costa, do Tribunal de Justiça de
Minas Gerais, foi outorgada para os
promotores de Justiça Ana Cláudia
Lopes, Cristiane Campos Amorim,
Cristiano Moreira Silva, Cynthia Maria
dos Santos Silva Jorge, Done Julianna Pálinkás, Rick Anderson Caldeira
Costa, Ernane Geraldo de Araújo,
Giovani Gomes Avelar, Hélio Pedro

Soares, Júlio Costa Altenfelder Silva,
Cristina Leonardo Távora Castelo
Branco, Noraldino Rocha Machado e
o procurador de Justiça Olintho Salgado de Paiva.

A Medalha do Mérito Desembargador Ruy Gouthier de Vilhena, também
do TJMG, entregue em 17 de novembro, destinou-se ao PGJ Antônio Sérgio
Tonet.

A Medalha do Mérito Militar, em
9 de novembro, foi para o procurador-geral de Justiça Antônio Sérgio Tonet.

Já a Medalha do Tribunal de Contas
foi entregue em 21 de setembro para
o PGJ Antônio Sérgio Tonet e a procuradora de Justiça Ana Paula Araújo
Ribeiro Diniz.

AMMPnotícias

//13

AMMP realiza o XXII Congresso
Nacional em Belo Horizonte
A Associação Mineira do
Ministério Público (AMMP)
promoveu com a Associação
Nacional do Ministério Público (Conamp), de 27 a 29 de
setembro em Belo Horizonte,
o XXII Congresso Nacional do
Ministério Público. A abertura foi feita pelo ministro Luís
Roberto Barroso, do Supremo
Tribunal Federal (STF), na Sala
Minas Gerais. Barroso falou
sobre “Direitos fundamentais,
questões penais e a jurisprudência do Supremo Tribunal
Federal”, destacando o papel
do MP e seu fortalecimento
nesses quase 30 anos a partir
da Constituição de 1988.
A presidente da Conamp,
Norma Angélica, lançou, na
abertura, a campanha nacio-
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nal de valorização do MP #ministériopublicoestaaqui -,
visando aproximar o Ministério Público da sociedade.
A abertura teve também a
participação da Quinteto de
Sopro da Banda Sinfônica do
Corpo de Bombeiros Militar

do Estado de Minas Gerais.
O encerramento foi feito
pela procuradora-geral da
República, Raquel Dodge, na
tarde do dia 29 de setembro.
Raquel confirmou o compromisso da PGR com a unidade
do MP brasileiro e com a cria-
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ção de um Brasil mais justo e
na defesa do estado democrático de direito.

Participantes
O XXII Congresso Nacional
foi um dos maiores da história
da Instituição. Foram mais de
2 mil participantes entre congressistas, palestrantes, autoridades e acompanhantes.
As boas-vindas aos congressistas foram dadas no Buffet Catharina com shows em
dois ambientes com as bandas LP 3 e Off White. A festa
animada de encerramento,
no Mix Garden, foi animada
pela banda Jota Quest.
Teve encontro decdurante
todo evento no Hotel Mercure Lourdes.

Teses e palestras

Pré-congresso tem ação social
Foram sediadas, nos dias 27
e 28 de setembro, reuniões de
conselhos, da Conamp e dos
aposentados para tratarem de
assuntos de interesse.
Nos dias 25 e 26, duas atividades sociais foram realizadas,
como parte da programação
do congresso. A primeira foi
a “Ação Social para a formação e conscientização política
do jovem eleitor # Juventude
e Política: tudo a ver”, promovida nos dias 25 e 26, visando
à formação e à conscientização política do jovem eleitor.
Foram feitos cadastramento
eleitoral e biometria, além de
promovidas rodas de conversa
sobre direitos políticos e cidadania com adolescentes e jovens da Assprom – Associação
Profissionalizando do Menor e
comunidade. Na abertura da
programação, na manhã do
dia 25, a Orquestra da Coinj

Posse na
Academia

(Coordenadoria da Infância
e Juventude) se apresentou
para os participantes.
A segunda ação social foi a
visita ao Núcleo Assistencial
Caminhos para Jesus, no Bairro Floramar, na tarde de 26 de
setembro. Participaram do encontro diretores, conselheiros,
especialistas,
trabalhadores,
crianças, adolescentes, adultos
e familiares que compõem a
comunidade.
O fortalecimento da interlocução ministerial com as
instituições comunitárias de
assistência social a pessoas
com deficiência, crianças,
adolescentes e idosos foi o
objetivo dessa visita. A presença do MP com informações sobre sua atuação na
defesa, garantia e efetivação dos direitos do cidadão,
constitucionalmente assegurados foi destaque.

Em plenária presidida pelos
promotores de Justiça Eduardo
Francisco Lovato Bianco, Francisco Chaves Generoso e Larissa
Amaral, foram aprovadas 93 teses na tarde de 29 de setembro.
Foram ministradas três palestras não jurídicas: “Neurociência aplicada ao Direito” com a
neurocientista Cláudia Feitosa,
pós-doutora em Neurociências
Integradas pela University of
Chicago; Doutora em Neurociências e Comportamento pelo
NEC/USP e Mestre em Psicologia Experimental pelo IP/USP.
A segunda palestra não jurídica foi do filósofo Luiz Felipe
Pondé, sobre “Realizações pessoais no mundo contemporâneo’”. Pondé é Doutor em Filosofia pela USP e pós-Doutor
pela Universidade de Tel Aviv.
O professor Clóvis de Barros,
Mestre e Doutor em Ciência
Política, fez a última palestra
sobre a “Percepção da vida
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sob a ótica de Nietzsche”.
As palestras não jurídicas
foram feitas pelo procurador
de Justiça paulista Edilson
Mougenot – “O Ministério
Público Criminal: uma trincheira de resistência na luta
pela efetividade do Estado
Constitucional”; do procurador de Justiça mineiro Nelson
Rosenvald – “Os novos confins
entre a responsabilidade civil e
criminal”; do professor da Luiz
Greco – “Como responsabilizar
criminalmente altos funcionários de uma empresa”; procurador da República Antonio
do Passo Cabral – “Negócios
jurídicos processuais e sua
celebração pelo Ministério
Público”; promotor de Justiça
mineiro Marcos Paulo de Souza Miranda – “Investigações
históricas e complexas – estratégias comuns do historiador
e do promotor de Justiça para
o descobrimento da verdade”.

GTs debatem temas diversos
Os grupos setoriais apresentaram e discutiram: A função
constitucional do Conselho
Nacional do Ministério Público
diante dos princípios institucionais do MP - autonomia administrativa e independência
funcional; O Ministério Público
de Contas e sua contribuição
para o aprimoramento da gestão pública; Direito Penal Mínimo x Proibição de proteção

deficiente; Atuação do MP na
educação: experiências exitosas - Codepuc; A lei brasileira
de inclusão da pessoa com deficiência e seu real significado
para a implantação de direitos humanos; Meio Ambiente;
Procon - atuação administrativa do MP do Consumidor; Ministério Público Restaurativo:
as experiências do Ministério
Público e a Justiça Restaurativa; Reforma da Previdência;
Projeto Semear: enfrentamento ao álcool, crack e outras drogas no âmbito do Ministério
Público Paranaense.
Atuação do Ministério Público nos Tribunais: a construção
da Recomendação CNMP nº
57/2017; e Regras de Compliance no mundo corporativo.
Foi realizado também o Fórum Pró-Infância.

No dia 28 de setembro, houve cerimônia de posse na Academia de Letras do Ministério Público de Minas
Gerais de Duarte Bernardo Gomes, Mônica Sofia Pinto, Henrique da Silva, Raquel Pacheco Rodrigues Souza.
O procurador de Justiça Joaquim Cabral Netto lançou livro sobre a história dos congressos nacionais do MP.
O livro de teses e a revista especial do evento estão no site do congresso.
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// esporte ----------------------Fotos Felipe Jávare

Não tem
desculpa
“Ano que vem eu começo...”
“No próximo evento eu participo.”
“Não tem nada que eu goste.”
“Só tem gente experiente participando.”
Quem nunca ouviu alguém dizendo, ou até mesmo se pegou
dizendo isso, quando o assunto é
começar a praticar exercícios físicos
ou participar de algum dos torneios
da AMMP? Então, é a hora de se programar, pois o ano está acabando e
2018 batendo à porta.
Em 2017 não faltaram opções.
Da corrida de rua, ao
futebol, passando pelo
kart, tênis, truco, sinuca
e passeio ecológico.
Só para se ter uma
ideia, foram realizados
eventos durante todo
o ano. Todos os meses.
Sempre diversificando
as modalidades, os percursos.

//16

Os três últimos eventos do ano esportivo da AMMP foram uma prova
disso: três corridas de rua, três percursos diferentes.

Clube da Track&Field, com opções
de 4 e de 8 km. E ainda houve a principal prova do ano: a Volta Internacional da Pampulha, com seus 18km.

A etapa Verão do Circuito das Estações ofereceu distâncias de 5 e de 10
km. Uma semana depois, foi inaugurada, na capital, a etapa Minas Tênis

Para 2018, o departamento de esportes da AMMP está estudando um
calendário ainda melhor. Fique por
dentro das novidades. Acompanhe
o calendário cadastrando seu e-mail.
Basta enviar uma mensagem para esportes@
ammp.org.br.
Você também pode
curtir a página do
departamento de esportes no facebook
(Esportes AMMP), ou
ligar no telefone da
Academia AMMP (312105-4872).
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