
          O mês do São João chega já trazendo alegria 
e prometendo muito forró pela frente. E o arrasta-
pé da Associação Paraibana do Ministério Público 
(APMP) já tem data para acontecer. Vai ser no dia 
9 de junho (sexta-feira), às 20h, na Granja dos Pro-
motores. 
 Com comidas típicas da época, a festa vai fi -
car por conta da animação de Osmídio Neto e Cez-

zinha. “Nós esperamos que os colegas associados 

possam comparecer a mais uma festa de São João 

da APMP para se divertirem ao som do nosso for-

ró”, convidou o presidente Bergson Formiga.

Além da comida típica e da música tradicional, a 

festa também vai contar com o sorteio de brindes 

para os associados da APMP.
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FESTA DE SÃO JOÃO DA APMP ACONTECE NO DIA 9 DE JUNHO

PACOTES PARA O CONGRESSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO JÁ 
ESTÃO DISPONÍVEIS PELO CONVÊNIO COM A APOLLO TURISMO

 Os promotores que se inscreveram para parti-
cipar da 22ª edição do Congresso Nacional do Minis-
tério Público, nos dias 27 a 29 de setembro, em Belo 
Horizonte, já podem aproveitar o desconto promovi-
do pelo convênio da Associação Paraibana do Minis-
tério Público com a Apollo Turismo. O valor das pas-
sagens é de R$ 998,90. Em caso do associado optar 
por parcelar, a entrada é de R$ 70,00 e seis vezes sem 
juros de R$ 153,15 nos cartões de crédito Visa e Mas-
tercard.
 O valor é para o voo que está programado para 
sair do Aeroporto Castro Pinto, no dia 27, às 2h45, 
com chegada prevista para às 10h, no Aeroporto Con-
fi ns, em Belo Horizonte. E a volta está marcada para 
o dia 30, às 18h, com chegada prevista para o dia 1º 
de outubro às 1h55.
 A hospedagem no hotel Hilton Garden Inn 
BH varia de acordo com o quarto escolhido, dos dias 
27 a 30 de setembro. Para o SGL, o valor por pessoa 
é de R$ 601,65, à vista, podendo parcelar sem juros. 
A entrada fi ca R$ 120,00 com mais oito parcelas de 
R$ 60,20. Para o DBL, o preço por casal é R$ 730,00

à vista ou também parcelado sem juros com uma 
entrada de R$ 120,00 mais oito vezes de R$ 143,75.
 Voltado aos membros do Ministério Públi-
co, o Congresso é um espaço de discussão em bus-
ca do aprimoramento da atuação da classe em todo 
o país, além de proporcionar a troca de experiên-
cias e o congraçamento entre os participantes.
O número mínimo para formação e preço deste pa-
cote é de 20 participantes. O prazo máximo para o 
fechamento do pacote é até a próxima segunda-fei-
ra, dia 5 de junho.

SGL (por pessoa): R$ 601,65 / Parcelado: Entra-
da de R$ 120,00 + 8x R$ 60,20
DBL (por casal): R$ 730,00 / Parcelado: Entrada 
de R$ 120,00 + 8x R$ 143,75 
Período de 27 à 30/09/2017
Para mais informações: 3241-3366 / 3241-2481 / 
3041.1023 / 9985-0008

AÉREO CIA GOL
VALOR: R$ 988,90 
PARCELADO: Entrada R$ 70,00 + 6X de
R$ 153,15 
PARTE TERRESTRE – HOTEL – HILTON 
GARDEN INN BH



          O Conselho Nacional do Ministério Públi-
co (CNMP) realiza em Brasília, nos dias 19 e 20 
de junho, III Seminário Internacional - Soluções 
alternativas no processo penal. O evento é promo-
vido pelo CNMP, pelo Ministério Público Federal 
(MPF) e pela Escola Superior do Ministério Públi-
co da União (ESMPU). As inscrições estão abertas 
até o dia 12 de junho, pelo site www.escola.mpu.
mp.br.
 O seminário oferece 300 vagas e é destinado 
a membros do Ministério Público, juízes, advoga-
dos, defensores, sociedade civil organizada, órgãos 
de controle, entidades internacionais, servidores 
públicos, estudantes e profi ssionais da imprensa.
 O ministro do Supremo Tribunal Federal 
(STF) Alexandre de Moraes é um dos destaques e 
irá proferir a palestra “Acordos penais e o princí-
pio da obrigatoriedade da ação penal pública”. Ele 
falará imediatamente após o presidente do CNMP e 
procurador-geral da República, Rodrigo Janot, fa-
zer a abertura do evento, dia 19, às 18h30.
 Alexandre de Moraes é ministro do STF 
desde março deste ano. Entre outros cargos, foi mi-
nistro da Justiça, secretário de segurança pública 

do Estado de São Paulo, conselheiro do Conselho 
Nacional de Justiça (CNJ) e promotor de Justiça do 
Ministério Público do Estado de São Paulo.
 Outro destaque do seminário é o ministro 
do Superior Tribunal de Justiça Nefi  Cordeiro, cuja 
palestra, prevista para ocorrer no dia 20, será a 
“Natureza dúplice da colaboração premiada – téc-
nica especial de investigação e estratégica de defe-
sa”. Cordeiro é ministro do STJ há três anos. An-
tes, exerceu os cargos de desembargador federal, 
juiz Federal, juiz de Direito e promotor de Justiça.
 No mesmo dia, às 9 horas, a advogada cri-
minalista e professora de direito penal da Univer-
sidade de Salvador, Ilana Martins abordará o tema 
“A Justiça Restaurativa no sistema criminal brasi-
leiro”. O assunto é objeto de livro de sua autoria 
intitulado “Justiça Restaurativa: a ascensão do in-
térprete e a nova racionalidade criminal”.

Destaques internacionais

 O “III Seminário Internacional - Soluções al-
ternativas no processo penal” contará, também, com 
autoridades e especialistas do Peru e da França, que 
ministrarão palestras no segundo dia do evento, 20 de 
junho.
 O objetivo é estimular, com base nos resulta-
dos alcançados em diversos países, o debate em torno 
das soluções alternativas no processo penal no Bra-
sil. As discussões servirão para subsidiar a atuação 
mais efi caz dos atores do sistema de justiça crimi-
nal na prevenção e repressão à corrupção e ao crime
organizado.

Para mais informações, acesse o site da APMP
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ESTÃO ABERTAS AS INSCRIÇÕES PARA O III SEMINÁRIO 
INTERNACIONAL - SOLUÇÕES ALTERNATIVAS NO PROCESSO PENAL


