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ESTÃO ABERTAS AS INSCRIÇÕES PARA O MÓDULO II DO CURSO 
DE FORMAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DO PROMOTOR DO JÚRI

 As inscrições para o Módulo Especial (II) 
do Curso de Formação e Aperfeiçoamento do 
Promotor do Júri, que será ministrado pelo pro-
curador de Justi ça do Ministério Público de São 
Paulo, Edilson Mougenot Bonfi m, estão abertas.
 O curso acontece nos dias 10 e 11 de 
agosto, no Auditório Edgardo Ferreira Soares, e é 
promovido pela Associação Paraibana do Minis-
tério Público (APMP) em parceria com o Minis-
tério Público da Paraíba, por meio do Centro de 
Estudos e Aperfeiçoamento Funcional – Ceaf.
 O curso é uma conti nuação do primeiro 
módulo que foi ministrado por Mougenot nos 
dias 11 e 12 de maio deste ano, na sede do MP 
da Paraíba. 
 Os interessados devem se inscre-
ver até a próxima segunda-feira (17). As va-
gas são limitadas, por isso, apenas os 70 
primeiros inscritos poderão parti cipar. O 
curso é focado na  ati vidade práti ca do júri

Curso vai acontecer nos dias 10 e 11 de agosto no Auditório Edgardo Ferreira Soares

Bergson parti cipa de reunião na Conamp 

 O presidente da APMP, Bergson 
Formiga, parti cipou na últi ma quarta-feira 
de reunião em Brasília, com os demais re-
presentantes das associações estaduais e a 
presidente da Conamp, Norma Cavalcanti . 
Dentre os assuntos discuti dos na ocasião, 
estão a reforma da previdência, o zonea-
mento eleitoral e o XXII Congresso Nacio-
nal do Ministério Público.

e será adotada a mesma sistemáti ca do módulo I, 
alterando apenas o conteúdo. 
 Para parti cipar, os interessados devem fa-
zer o depósito na conta da APMP (Agência: 3175 
– C/C: 13090005-8 – Banco Santander / CNPJ: 
09.193.343/0001-94) e enviar o comprovante 
para o email: secretaria.apmp@yahoo.com.br.
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APMP FECHA PARCERIA COM CRIATIVA TURISMO
Primeiro passeio é para a Pedra da Boca, em Araruna-PB

 A Associação Paraibana do Ministério Público 
(APMP) tem uma nova parceria. Trata-se da agência 
Criati va Turismo, empresa especializada em turismo 
de experiência e vivência. E para o início da parceria, 
a primeira viagem oferecida pela agência é o para Par-
que Ecológico da Pedra da Boca, situado no município 
de Araruna-PB, no próximo domingo (16).
 O preço do passeio é de R$ 155, parcelado 
em três vezes sem juros. A saída será às 6h15, da 
Universidade Federal da Paraíba, na entrada próxima 
da Caixa Ecônomica Federal. O regresso será às 17h. 
As reservas podem ser feitas através dos números: 
98826-9730 (Mário) e 98791-4549 (Gislaine).

Pedra da boca

 O Parque Ecológico da Pedra da Boca, fi ca si-
tuado no estado brasileiro da Paraíba, no município 
de Araruna, a cerca de 140 km de João Pessoa e tem 
forte vocação para o turismo esporti vo, de aventura e 
ecológico. Com uma área de 150 km, o parque é re-
fúgio para dezenas de espécies de animais e aves que 
aqui vivem protegidos dos caçadores.

 As suas formações geológicas, com cânions e 
paredões que chegam a 320m de altura, são propí-
cios para a práti ca de escalada e rapel, sendo visitado 
por dezenas de prati cantes aos fi ns-de-semana e fe-
riados.  Outra das práti cas, também muito apreciadas 
pelos visitantes, são as trilhas, que vão de 1 hora de 
duração até 7 horas. É fortemente recomendável fa-
zer todas as ati vidades na companhia de um guia, dos 
vários que existem no local.

A Programação:

• Chegada à Pedra da Boca, onde o guia fará uma 
apresentação do local;
• Inicio da ati vidade de trilhas de grande beleza paisa-
gisti ca, guiados por um condutor local e onde iremos 
passar pela Pedra da Caveira, Pedra do Forno, Gruta 
do Zamboca, Cama do Caçador e Gruta do Olho de 
Água. A duração desta trilha é de aproximadamente 
duas horas e o seu nível de difi culdade é fácil. Incluído 
no preço do pacote;
Opcionalmente haverá ati vidades de Rapel, que vão 
desde o nível de iniciantes até o nivel mais avançado, 
com o preço de R$35;
• Almoço no restaurante local, que além da saboro-
sa culinária da região, poderemos apreciar a bela pai-
sagem junto da Pedra da Boca. Incluído no preço do 
pacote;
• À tarde, visitaremos o santuário de Nossa Senho-
ra de Fáti ma, construido junto a uma enorme fenda 
numa parede rochosa, localizada no parque Estadual 
da Pedra da Boca;
• Visita a casa (Café no Pilão) de D. Mariana, onde 
poderemos ver a moagem do café e saborear a sua 
autenti cidade, acompanhando de um bolo tradicional 
e tapioca. Incluído no preço do pacote.


