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PARAÍBA VENCE CEARÁ E É BICAMPEÃ DO NORDESTE
A Associação Paraibana do Ministério
Público (APMP) foi bicampeã do Nordeste após
vencer a Associação Cearense e levantou a taça
do II Torneio do Nordeste de Futebol Society
do Ministério Público, realizado em João Pessoa, de 1 a 3 de abril. A partida terminou empatada por 1 a 1 no tempo normal e, por isso, a
decisão foi para os pênaltis.
As duas equipes já haviam se enfrentado
na fase de grupos e o Ceará tinha se dado melhor e vencido por 1 a 0. Invictos, os visitantes
esperavam surpreender a Paraíba e dar o troco,
já que no torneio do ano passado, realizado em
Fortaleza, os paraibanos conquistaram o título
em cima dos próprios cearenses.
E foram os visitantes que saíram na frente. Depois de um primeiro tempo morno, o Ceará abriu o placar na etapa ﬁnal com Francisco
Nildo, que recebeu pela esquerda, entrou na
grande área e chutou cruzado. Não deu para o
goleiro Gabinio.

Com a vantagem no placar, os cearenses
se fecharam e ﬁcaram esperando o contra-ataque e o apito ﬁnal do árbitro. Mas eles não contavam com o chute certeiro de Leidimar, que
encontrou o gol da Paraíba pouco antes do ﬁm
do jogo. Ele recebeu de Túlio e mandou para
o fundo das redes para a loucura do banco de
reservas do time da casa.
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Esta é a segunda edição do torneio da
Região Nordeste, que contou com a participação de mais de 100 atletas de seis associações: Paraíba, Bahia, Sergipe, Maranhão, Ceará e Rio Grande do Norte.
Paraíba e Maranhão dividem a artilharia

Sem tempo para mais nada, a decisão da
final do torneio foi para os pênaltis. O time do
Ceará ganhou na moeda e escolheu começar
defendendo. Muni Azevedo e Francisco Seráphico converteram para a Paraíba. O goleiro
Gabinio defendeu o chute de Oscar Fioravante e Rodrigo Rodrigues mandou sua cobrança
na trave. Paraíba campeã.

Com cinco gols cada, Crystian Gonzales,
do Maranhão, e João Manoel, da Paraíba, foram os artilheiros do II Torneio do Nordeste de
Futebol Society do Ministério Público. O goleiro Sérgio de Almeida, do Ceará, ainda recebeu
premiação por ser o goleiro menos vazado. Ele
só sofreu dois gols em todo campeonato. O
goleiro da Paraíba, Gabinio, foi eleito melhor
goleiro. Já Carlos Augusto, do Maranhão, foi
eleito o melhor jogador e Francisco Bergson,
da Paraíba, teve o gol mais bonito.
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NORMA CAVALCANTI É EMPOSSADA PRESIDENTE DA CONAMP E
BERGSON FORMIGA COMO DIRETOR REGIONAL DO NORDESTE
No dia 29 de março aconteceu a sessão solene de posse da
nova diretoria, conselho ﬁscal e diretorias regionais da Conamp para
o biênio 2016/2018. Norma Angélica Reis Cardoso Cavalcanti foi
reconduzida à presidência da entidade. A cerimônia foi realizada em
Brasília, no espaço Dúnia City Hall.
Na oportunidade também foram
empossados os diretores regionais,
entre eles, o presidente da Associação Paraibana do Ministério
Público (APMP), Bergson Formiga.
Em discurso, Norma agradeceu ao conselho deliberativo da
CONAMP pela conﬁança em sua
gestão e aﬁrmou que continuará
o segundo mandato com o mesmo
entusiasmo e responsabilidade. “O
Brasil inteiro está aqui representado e unido, todos conscientes da
caminhada e do compromisso de
continuar agindo com dinamismo e
espírito empreendedor, buscando
a valorização dos membros da nossa Instituição, como agentes eﬁcazes na transformação da realidade

social”, disse.
Norma falou ainda sobre
a atuação do Ministério Público
no combate a corrupção. “Somos
nós, Procuradores e Promotores
de Justiça, os defensores da ordem
jurídica e do regime democrático,
ﬁscalizadores dos Poderes de Estado para que sejam respeitados
os direitos assegurados na própria
Carta Magna.” Norma observou
que a CONAMP lançou a campanha #NÃOPASSARÃO com o
objetivo de valorizar a atuação
do MP. O primeiro tema é CORRUPTOS #NÃOPASSARÃO. A entidade também participa e apoia a
iniciativa “10 medidas contra a corrupção”.
A presidente da CONAMP
parabenizou o sistema de Justiça
brasileiro na condução da Operação Lava Jato, “em especial, a atuação do Ministério Público, que de
forma independente, a serviço exclusivamente da sociedade brasileira, tem conduzido investigações
e ajuizado ações cíveis e criminais

de combate a toda e qualquer forma de corrupção”.
Ela assegurou que o MP,
a ﬁm de combater a corrupção e
contribuir com o fortalecimento da
Democracia, irá continuar convergindo esforços. “Não há dicotomia
entre o combate eﬁciente e eﬁcaz
da corrupção e da criminalidade e
a defesa da democracia e seus predicados. Como líder classista, conclamo os membros do Parquet a viverem o presente com sabedoria, e
predisposição para o diálogo, pois,
em momentos de crise, o diálogo
é o mais legítimo instrumento de
buscar soluções.”
Ao ressaltar a atuação do
MP, Norma lembrou que a sociedade reconhece a credibilidade da
Instituição. “Mas, por esse mesmo
motivo, sabemos que, justamente
por nossas virtudes, temos, a todo
instante, de ﬁcar alertas para as
inúmeras tentativas de enfraquecer o Ministério Público, seja pela
retirada de poderes ou pelo esfacelamento do seu regime jurídico.”
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siva, um dos temas de mobilização da CONAMP,
“nosso trunfo é a nossa causa, apartidária, e a sensibilidade a ela que, felizmente, inúmeros representantes eleitos [...] têm percebido que enfraquecer
o MP em nome de insatisfações ou conveniências
circunstanciais poderia significar gravíssimo retrocesso, que seria veementemente repudiado pela
sociedade”.
Homenagens

A presidente da CONAMP chamou a atenção para proposições que afetam o MP, como o
Projeto de Lei do Senado 233/2015, que tolhe a
atuação ministerial na condução da investigação
civil, burocratizando excessivamente as etapas de
execução do inquérito civil. Há ainda o Projeto de
Lei 3123/2015, que modifica a política remuneratória e fragiliza a garantia constitucional da irredutibilidade remuneratória dos membros da carreira.
Norma disse ainda que apesar de Promotores e
Procuradores não terem capacidade eleitoral pas-

O presidente do Conselho Nacional de
Procuradores-Gerais (CNPG), Lauro Machado Nogueira, também discursou na solenidade de posse.
Lauro parabenizou a presidente Norma pela recondução, saudou a nova diretoria empossada e desejou sucesso à gestão da CONAMP.
Ao ex-presidente da CONAMP, César Bechara Nader Mattar Jr., foi entregue a Medalha
de Ordem do Mérito da Associação Nacional dos
Membros do Ministério Público. “O trabalho de
Vossa Excelência foi reconhecido pelo conselho
deliberativo da CONAMP, pois sua atuação foi
pelo fortalecimento do Parquet, baseada em princípios éticos e democráticos, por isso a honraria é
merecida”, disse Norma a César.

CONAMP LANÇA CAMPANHA DE COMBATE À CORRUPÇÃO

Com o lema “Corruptos
Não Passarão” a Conamp lançou
mais uma campanha de combate
à corrupção, que tem por objetivo alertar a sociedade sobre o fato
em meio a crise política instaurada
atualmente no país. A campanha
que será difundida, principalmente por meio das redes sociais, traz
a hashtag NãoPassarão. Para participar, os simpatizantes da causa

podem personalizar seus avatares
no facebook através do site da
campanha: www.naopassarao.com
para ﬁcar por dentro das ações.
Em sua carta aberta sobre
o tema, a entidade relembrou que
o MP repudia veementemente a
prática de atos de corrupção e ressaltou que ninguém “está isento à
aplicação da lei, independente do
cargo que exerça ou tenha exerci-

do, devendo sempre prevalecer as
Instituições, e não as pessoas que
temporariamente as tenham representado”.
A carta ainda destacou a
importância da independência na
atuação e autonomia do Ministério Público. Por ﬁm, assegurou o
compromisso da Conamp em colaborar com a “construção de uma
agenda positiva que atenda às demandas sociais e às grandes questões nacionais, na defesa da ordem
jurídica, do regime democrático e
dos interesses sociais e individuais
indisponíveis. Assim, o Ministério
Público seguirá ﬁrme no desempenho de suas atribuições constitucionais, com ênfase na defesa
dos direitos humanos, no combate
à corrupção e à impunidade e no
aprimoramento do controle externo da atividade policial”.
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