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ASMP lança Projeto 
“MÃOS DADAs”
SAME é a primeira instituição beneficiada

a associação Sergi-
pana do Ministé-
rio Público - aSMP 

lançou no dia 25 de no-
vembro, o Projeto “Mãos 
dadas”, que pretende, 
mediante criteriosa sele-
ção prévia, eleger, a cada 
semestre, uma organiza-
ção não governamental, 
que desenvolva traba-
lhos de interesse social, 
para prestar-lhe apoio 
e incentivo, visando à 
consecução dos seus 
objetivos institucionais.

a primeira institui-
ção contemplada será 
o SaMe - Lar de idosos 
Nossa Senhora da con-

ceição, que é uma as-
sociação civil, sem fins 
econômicos e lucrativos, 
de caráter assistencial, 
de longa permanência 
para pessoas idosas, em 
funcionamento desde 
o ano de 1949, quando 
foi fundada pelo Bispo 
da diocese de aracaju, 
dom Fernando Gomes 
dos Santos.

o SaMe tem sede 
em aracaju, no Bairro 
industrial, e atualmen-
te atende 60 idosos, 14 
homens e 46 mulheres 
que em sua maioria se 
encontram em situa-
ção de exclusão social, 
sem condições de auto-

sustento, em regime de 
longa permanência.

LANÇAMENTO
o lançamento do 

Projeto aconteceu du-
rante uma tarde de lazer 
e descontração promo-
vida pela aSMP para os 
idosos que moram no 
SaMe. o saxofonista de-
merson oliskovicz fez 
uma linda apresentação 
e emocionou os idosos 
que acompanharam as 
músicas com palmas 
e sorrisos de alegria e 
emoção.

Para dona Maura, 
80 anos, a apresentação 
emocionou por lembrar 
os tempos de sua juven-
tude no rio de Janeiro. 
“Morei na cidade do 
rio de Janeiro durante 
a maior parte de minha 
vida e adorava dançar 
essas músicas nos bailes 
que frequentava. estou 
muito feliz e emociona-
da por essa tarde com 
vocês”.

além da música, 
continua pág.2
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a aSMP contou com o 
apoio de uma esteticis-
ta que ajudou as idosas 
a se arrumarem para o 
momento de lazer com 
cortes de cabelo e esco-
vas. a diretoria da aSMP 
foi representada pelo 
Presidente, Nilzir Viera, 
pela diretora cultural e 
coordenadora do Pro-
jeto, ana Galgane, e pe-
las conselheiras Fiscais 
Maria rita Figueiredo e 
Juliana checcucci.

ana Galgane, co-
ordenadora do Projeto 
Mãos dadas, expressou 
a satisfação em lançar 
essa iniciativa. “Nossa 
finalidade é o exercício 
da solidariedade que é 
um princípio estabele-
cido inclusive na nossa 
constituição. Precisa-
mos exercitar a nossa 
solidariedade de todas 
as formas possíveis; pre-
cisamos olhar o próxi-
mo e colocar em prática 
a nossa responsabilida-
de como associação e 
como pessoa. escolhe-
mos o SaMe como pri-
meira instituição a ser 
beneficiada, porque 
qualquer um pode ver 
a seriedade do traba-
lho aqui desenvolvido. 
Vimos como os idosos 
são tratados aqui, são 
pessoas que muitas 
vezes não têm família, 
que precisam de aco-
lhimento e vir aqui nos 
alegra muito o coração, 
porque, apesar de nos 
emocionar pela idade 
e condição de fragilida-
de do idoso, podemos 

ver como eles são bem 
tratados, bem cuidados 
e isso é prazeroso”, afir-
mou ana Galgane.

o Presidente da 
aSMP Nilzir Vieira falou 
da importância do pro-
jeto. “Nosso principal 
objetivo é tornar efetiva 
a responsabilidade so-
cial da aSMP. Nós temos 
nossos objetivos esta-
tutários, mas certamen-
te há espaço em nossa 
agenda institucional 
para contribuir com as 
entidades sérias, que 
prestam esse trabalho 
de promoção social. 
com isso, ajudamos ao 
próximo. Na concepção 
do Projeto, a diretoria 
escolherá por semestre 
uma entidade e verifi-
cará a sua regularida-
de, para, ao longo do 
semestre, mobilizar os 
colegas associados a 
ajudarem, seja com tra-
balho voluntário, com 
divulgação da imagem 
da entidade, ou doa-
ções em bens, insumos 
ou em dinheiro. tudo 
com a finalidade de 
aproveitar algo que já 
exista, trabalhos que 
já são realizados com 
competência, para dar 
esse estímulo, esse re-
forço”, afirmou.

Maria rita Figueire-
do falou da emoção em 
conhecer o lar de ido-
sos. “achei maravilhoso, 
não conhecia a institui-
ção e fiquei encantada. 
Gostaria de convidar os 
colegas a conhecerem, 
porque, vindo aqui e 

conhecendo o serviço, 
com certeza a mobiliza-
ção será maior. Porque o 
que os olhos não veem, 
o coração não sente, e 
hoje essa visita foi fun-
damental para que eu 
consolidasse ainda mais 
a certeza de que o Proje-
to Mãos dadas tem tudo 
para dar certo. era o que 
precisávamos viver para 
saber que foi um acerto 
grande da atual direto-
ria também se preocu-
par com a parte social. 
espero que dê certo e 
que todos venham co-
nhecer o SaMe”, pon-
tuou Maria rita. 

ao final da apresen-
tação do Saxofonista, 
um lanche foi servido 
para os idosos.

Projeto 
“MÃOS DADAS”

Qualquer associa-
do poderá indicar uma 
ou mais entidades para 
se submeterem a essa 
seleção, que será pre-
cedida de consulta de 
sua regularidade, a ser 
formulada ao centro de 
apoio operacional do 
terceiro Setor, ou ou-
tro órgão do Ministério 
Público de Sergipe com 
atribuição para tanto.

após a seleção, a 
coordenação e a comis-
são gestora do Projeto 
realizarão visitas à enti-
dade a ser beneficiada e 
manterão contatos com 
seus responsáveis, a fim 
de melhor conhecer 
suas atividades, e levan-

tar suas necessidades 
prioritárias.

o apoio e o incen-
tivo do Projeto Mãos 
dadas serão materiali-
zados através de ações 
conjuntas, trabalho 
voluntário, e doações, 
preferencialmente de 
bens e insumos, através 
de recursos próprios e/
ou dos seus associados, 
bem como da divulga-
ção do nome, imagem, 
atividades e projetos da 
organização beneficia-
da, através dos meios 
de comunicação social 
da aSMP.

Sem embargo do 
caráter facultativo da 
participação dos asso-
ciados, concitam-se to-
dos a abraçarem a causa 
do Projeto Mãos dadas, 
mesmo porque é dever 
da sociedade assegurar 
à criança, ao adolescen-
te e ao jovem os direitos 
fundamentais à promo-
ção e à proteção de sua 
dignidade, bem como 
amparar as pessoas 
idosas, defendendo seu 
bem-estar (artigos 227 
e 230, da constituição 
Federal de 1988).

ao final de cada se-
mestre, será elaborado 
um relatório das ações 
desenvolvidas e dos 
resultados alcançados 
com o Projeto, para cada 
uma das instituições 
contempladas, que será 
divulgado para conheci-
mento dos associados e 
da sociedade sergipana.

o associado que 
desejar fazer uma con-
tribuição financeira po-
derá depositar na conta:

BANESE, 
Agência: 034

Tipo: 03
Conta Corrente:  

103.746-6
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José Rony Almeida é reconduzido ao cargo 
de PGJ e toma posse para novo mandato
Biênio 2016/2018

Na manhã do dia 3 de 
novembro, foi reali-
zada, no colégio de 

Procuradores no Ministério 
Público de Sergipe, a soleni-
dade de posse do Procura-
dor-Geral de Justiça, dr. José 
rony Silva almeida, que foi 
reconduzido ao cargo. Fami-
liares, colegas do Ministério 
Público e autoridades do Ju-
diciário, Legislativo e executi-
vo participaram da posse.

dr. José rony almeida 
foi reconduzido ao cargo de 
Procurador-Geral de Justiça 
com 127 votos válidos, que 
representam 95% da classe. 
dr. rony foi nomeado pelo 
Governador Jackson Barreto 
para comandar por mais dois 
anos o Órgão Ministerial no 
biênio 2016/2018.

o Presidente da asso-
ciação Sergipana do Minis-
tério Público –aSMP, Nilzir 
Vieira, foi o primeiro a discur-
sar durante a solenidade. ele 
parabenizou o PGJ em nome 
da aSMP e da Presidente 
da associação Nacional dos 
Membros do Ministério Pú-
blico-coNaMP, doutora Nor-
ma cavalcanti.

“reiteramos aqui, rony, 
as felicitações pela expressiva 
votação no pleito do último 
dia 24 de outubro, no qual 
vossa excelência obteve o 
sufrágio de 95% da classe! 
essa extraordinária votação 
certamente denota o reco-
nhecimento pelos seus cole-
gas da excelência e dinamis-
mo de sua primeira gestão, à 
frente do Ministério Público 
de Sergipe. Mas não só isso. 
Penso que Vossa excelência 
conseguiu imprimir na ad-
ministração que comandou, 
nos últimos dois anos, muito 
de suas notas distintivas, pes-
soais e profissionais: - Proati-
vidade, eficiência, seriedade, 
equilíbrio e simplicidade. 
todas essas características e 
qualidades combinadas per-

mitiram que o MP sergipano 
avançasse ainda mais nesse 
período, apesar de estarmos 
atravessando uma das maio-
res crises de nossa história. 
crise econômica, das finanças 
públicas, crise política, crise 
de valores, todas claramen-
te inter-relacionadas. Vossa 
excelência tem sido um exí-
mio timoneiro de nossa nau, 
em águas revoltas, em mares 
tempestuosos”, afirmou.

o Presidente da aSMP 
falou sobre proposituras que 
tramitam no congresso Na-
cional, que, se aprovadas, 
atingirão todo o Ministério 
Público. “Pululam no con-
gresso Nacional propostas 
que visam, em última análise, 
atingir e cercear as funções 
ministeriais, minando sua 
efetividade”, completou.

o Procurador de Justiça 
eduardo d´ávila fez um dis-
curso emocionado para o co-
lega e amigo. “devo registrar 
minha satisfação em saudá-
lo, meu amigo, nesse dia em 
que todos comemoramos 
o seu retorno ao comando 
do MPSe, já que merecedora 
sua recondução ao cargo de 
Procurador-Geral de Justiça 
para mais um biênio de ges-

tão. isso para mim é de uma 
satisfação indescritível, por 
motivos muito simples, que 
justificam plenamente o meu 
regozijo. Não te olho apenas 
como amigo, mas verdadei-
ramente é um lastro firme, 
conquistado por você com 
serenidade, paciência e per-
severança, através da prática 
incessante de boas ações; do 
seu cacoete diário de fazer o 
bem, mas também do exer-
cício diuturno de um gestor 
com G maiúsculo”, exaltou.

o Procurador-Geral de 
Justiça, José rony almeida, 
ao se pronunciar, lembrou 
que o trabalho desenvolvido 
à frente do MP nos últimos 
dois anos só foi possível por-
que teve ao seu lado uma 
equipe muito comprometida 
e competente. “É com muito 
respeito, honra, alegria e feli-
cidade que, no dia de hoje, to-
mamos posse, pela segunda 
vez, no cargo de Procurador-
Geral de Justiça do valoroso e 
combativo Ministério Público 
do estado de Sergipe. Falarei 
no sempre no plural porque 
apenas coordeno, momen-
taneamente, uma equipe de 
trabalho, que engloba mem-
bros e servidores dessa altiva 

instituição”, afirmou.
dr. rony lembrou o 

difícil momento que o país 
enfrenta e reafirmou o seu 
compromisso em lutar para o 
fortalecimento da instituição.

ainda durante o discur-
so de posse, o Procurador-
Geral lembrou as palavras de 
Laércio Lins. “discurso sem 
ação é ficção, teoria sem prá-
tica é suposição”.

Sobre o combate à cor-
rupção, afirmou. “É impossí-
vel dissociar o MP do com-
bate incessante à corrupção 
e da fiscalização dos entes 
que prestam serviços públi-
cos relevantes e essenciais”, 
concluiu.

além dos Membros do 
colegiado, também com-
puseram a mesa de honra 
no evento, o Governador Ja-
ckson Barreto; o Presidente 
da assembleia Legislativa 
de Sergipe, Luciano Bispo e 
demais autoridades. o Presi-
dente em exercício do tribu-
nal de Justiça, José dos anjos 
e o Presidente do tribunal de 
contas e clóvis Barbosa mar-
caram presença na solenida-
de.
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Presidente da ASMP representa CONAMP 
em debate sobre a PEC 55/ 241 em Curitiba  
Evento foi promovido pelo Ministério Público do Paraná

aconteceu nos dias  
28, 29 e 30 de no-
vembro, na sede 

do Ministério Público do 
Paraná, o Seminário  “di-
reitos Humanos- avan-
çar sem retrocesso” e a 
“V Mesa redonda: Movi-
mentos Sociais, direitos 
Humanos e desafios”. 

o Presidente da 
associação Sergipana 
do Ministério Público- 
aSMP, Nilzir Vieira, repre-
sentando a associação 
Nacional dos Membros 
do Ministério Público 
– coNaMP, participou, 
como debatedor, da 
Mesa “Pec 55/ 241 – di-
reitos Humanos e retro-
cesso”.

o Presidente da 
aSMP discorreu sobre 
a Nota técnica da co-
NaMP, que se posicio-
nou de forma contrária a 
essa Proposta de emen-
da constitucional, que 
pretende limitar o cres-

cimento das despesas 
primárias no orçamento 
da união, pelos próxi-
mos 20 anos. apontou 
as inconstitucionalida-
des na Pec, por ofensa 
aos princípios da pro-
porcionalidade, sepa-
ração dos poderes e da 
máxima efetividade dos 
direitos fundamentais. 

também participa-
ram das discussões o co-
ordenador do centro de 
apoio operacional das 
Promotorias de Justiça 
de Proteção aos direitos 
Humanos, Procurador 
de Justiça olympio de 
Sá Sotto Maior Neto, o 
consultor Legislativo do 
Senado Federal, ronal-
do Jorge araújo Vieira 
Júnior, o arcebispo dom 
José antônio Peruzzo, 
representante da con-
ferência Nacional dos 
Bispos do Brasil (cNBB), 
e o economista eduardo 
andré consentino, do 

conselho regional de 
economia do Paraná.

ao final do debate, 
foi aprovada uma Mo-
ção de repúdio à Pec 
55/241, subscrita pelo 
Ministério Público do 
Paraná, associação Na-
cional dos Membros do 
Ministério Público (co-
NaMP),  conferência 
Nacional dos Bispos do 
Brasil (cNBB) e conselho 
regional de economia 
do Paraná (corecon-Pr), 
entre outras entidades 
da sociedade civil orga-

nizada.
o objetivo da Mo-

ção é mostrar os preju-
ízos e o retrocesso que 
podem ser causados 
pela Pec, que pretende 
congelar por 20 anos as 
despesas primárias do 
estado, em áreas como 
educação, saúde e segu-
rança, e que deve ser vo-
tada nos próximos dias 
pelo Senado Federal. 

FONTE: MPPR

Promotor Etélio Prado Júnior recebe  
Título de Cidadão Ribeiropolense

o Promotor de Justi-
ça   etélio de carva-
lho Prado Junior  re-

cebeu o título de cidadão 
ribeiropolense na noite do 
dia   17 de novembro, em 
sessão especial da câmara 
de Vereadores de ribeiró-
polis.  o título foi propos-
to pela Mesa diretora da 
casa Legislativa, presidida 
pela Vereador José alberto 

Nascimento.
a homenagem do 

Poder Legislativo foi feita 
em reconhecimento aos 
trabalhos realizados pelo 
Promotor naquela co-
marca, onde  teve atuação 
destacada  na comarca, 
principalmente nas áre-
as eleitoral e de defesa do 
Patrimônio Público.

Prestigiaram o cole-
ga o Presidente da aSMP, 
Nilzir Vieira, o 2º Vice-
Presidente da entidade e 
Promotor de Justiça de ri-
beirópolis (em exercício), 
diego Gouveia, e o ex-Pre-

sidente da aSMP, deijaniro 
Jonas. 

em seu  discurso, o 
Promotor de Justiça  eté-
lio Prado Júnior  falou dos 
anos em que atuou na co-
marca, dos trabalhos reali-
zados, destacando os júris 
dos quais participou com 
êxito:

“em ribeirópolis, sen-
ti-me extremamente valo-
rizado, quando protagoni-
zei os júris mais complexos 
dos que já participei, ten-
do obtido quase 100% de 
aprovação das teses que 
foram submetidas ao tri-

bunal popular”, afirmou.
ele também agrade-

ceu ao Presidente da câ-
mara de Vereadores e ao 
povo de ribeirópolis, pro-
metendo honrar o título 
concedido:

“Prometo que, até o 
meu último suspiro, hon-
rarei este título, protegen-
do e visitando esse povo 
e esse local, fazendo valer 
a minha nova cidadania”, 
concluiu. 

FOTOS: Gerfesson Santana
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Presidente da ASMP participa de Ato em 
Brasília contra a corrupção e a impunidade  
Ato foi promovido pela FRENTAS no Supremo Tribunal Federal

Membros do 
M i n i s t é r i o 
Público e do 
Judiciário de 

todo o país realizaram 
no dia 1º de dezembro, 
no Supremo tribunal 
Federal (StF), um ato 
contra a corrupção e a 
impunidade, e em defe-
sa da independência e 
da valorização das car-
reiras.

a mobilização, or-
ganizada pela Frente 
associativa da Magis-
tratura e do Ministério 
Público (FreNtaS), teve 
o objetivo de alertar a 
população sobre pro-
posições que tramitam 
no congresso Nacional 
e afetam negativamente 
o Sistema de Justiça. en-
tre essas inciativas estão, 
por exemplo, a desfigu-
ração do Projeto das dez 
Medidas anticorrupção 
e alteração da Lei de 
abuso de autoridade.

durante o ato, a 
Presidente da coNaMP, 
Norma cavalcanti, coor-
denadora da FreNtaS, 
entregou à Presidente 
do StF, Ministra cármen 
Lúcia, uma carta aber-
ta assinada pelos presi-

dentes das associações 
nacionais integrantes 
da FreNtaS. “a indepen-
dência do Ministério Pú-
blico e da Magistratura 
é uma garantia consti-
tucional da cidadania, 
que deve ser considera-
da patrimônio da nação. 
Portanto, não pertence 
a nós a independência 
e autonomia das classes, 
mas ao povo brasileiro”, 
disse a Presidente da 
coNaMP para a Ministra 
carmen Lúcia.

“tenho certeza de 
que todos nós estamos 
interessados num Bra-
sil melhor para os que 
vierem depois. Somos 
servidores públicos. es-
tamos juntos para que 
a constituição seja ga-
rantida e tenhamos um 
país justo para todos, 
para nós e para os que 
vierem depois de nós. 
Podem contar comigo”, 
declarou, por sua vez, a 
Presidente do StF.

o Presidente da 
associação Sergipana 
do Ministério Públi-
co- aSMP, Nilzir Vieira, 
participou do ato em 
Brasília, representando 
a diretoria da entidade 

de classe. o Procurador-
Geral de Justiça José 
rony almeida também 
esteve presente ao lado 
de colegas de todo país, 
inclusive de outros inte-
grantes do conselho Na-
cional de Procuradores-
Gerais (cNPG).

Para o Presidente 
da associação Sergipa-
na, “Há muito o Ministé-
rio Público e o Poder Ju-
diciário vêm sendo alvos 
de propostas que visam 
diminuir suas prerroga-
tivas institucionais e os 
direitos e garantias de 
seus membros. trata-se 
de um claro movimento 
de retaliação ao incan-
sável trabalho que vem 
sendo desenvolvido 
por essas instituições de 
combate à corrupção e 
de garantia dos direitos 
do cidadão. esse proces-
so de desgaste das ins-
tituições aconteceu na 
itália, após a operação 
Mãos Limpas - que de-
sarticulou um complexo 
esquema de corrupção 
naquele país -, e começa 
a se verificar também no 
Brasil”.

ele também chama 
a atenção para a ne-

cessidade de reação da 
classe e de envolvimen-
to da sociedade civil. “o 
momento é de união, de 
conjugação de esforços 
e de convergência de 
pensamentos. o Minis-
tério Público e o Judici-
ário estão sob cerrado 
ataque, e a sociedade 
deve ser alertada dos 
riscos dessas investidas. 
a quem interessa enfra-
quecer o MP e o Judi-
ciário?”, indagou Nilzir 
Vieira.

os participantes do 
ato finalizaram o evento 
cantando o Hino Nacio-
nal e dando um abraço 
simbólico no prédio do 
StF como demonstra-
ção de apoio à valoriza-
ção da Justiça e da de-
mocracia.

também partici-
pou do ato o Senador 
randolfe rodrigues 
(rede/aP). Na oportu-
nidade ele afirmou que 
irá apresentar um texto 
substitutivo ao projeto 
que altera a Lei do abu-
so de autoridade (PLS 
280/2016).

FONTE: CONAMP
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Vice-Presidente da ASMP participa de Ato em 
Aracaju contra a corrupção e a impunidade
Ato foi promovido pela FRENTAS no Fórum Gumercindo Bessa

Presidente da ASMP participa de Reunião da 
CONAMP em Brasília  
Propostas legislativas que visam enfraquecer e intimidar o MP estiveram em pauta

Membros do Mi-
nistério Público 
e do Judiciário 

realizaram no dia 1º de 
dezembro, em todo  o 
país, atos contra a cor-
rupção e a impunidade, 
e em defesa da indepen-
dência e da valorização 
das carreiras. em ara-
caju, a mobilização foi 
organizada pela Frente 
associativa da Magistra-
tura e do Ministério Pú-
blico (FreNtaS), na ma-
nhã do dia 1º, no Fórum 
Gumercindo Bessa.

cerca de 100 mem-
bros do Ministério Pú-
blico e Magistrados 
participaram do ato em 
repúdio à aprovação na 
câmara de deputados 
de emendas que alte-
ram o Projeto das 10 

Medidas de combate à 
corrupção, de iniciati-
va popular, e elaborado 
pelo Ministério Público 
Federal.

o 1º Vice-Presiden-
te da associação Sergi-
pana do Ministério Pú-
blico, João rodrigues, 
representou a diretoria 
da entidade no ato, ao 
lado de diversos Promo-
tores e Procuradores de 
Justiça.

Para o Vice-Presi-
dente da aSMP, “Se con-
tinuarmos fortes, unidos 
e irmanados, sobretudo 
junto com a sociedade 
civil organizada, com 
certeza teremos a força 
suficiente para reverter 
esse malfadado Pacote 
desfigurado que a câ-
mara dos deputados 

nos presentou e presen-
teou à sociedade”.

também participa-
ram do ato o Juiz Gilton 
Brito, representando a 
ajufe – associação dos 
Juízes Federais do Brasil 
- ; a Juíza Flávia Pessoa, 
da aMatra 20ª região 
- associação dos Magis-
trados do trabalho; Juiz 
tiago Brasileiro da reJu-

Fe - associação dos Juí-
zes Federais da 5ª região 
-; o Procurador-chefe do 
MPF em Sergipe Heitor 
Soares; e o Procurador 
adroaldo Bispo, da asso-
ciação dos Procuradores 
do Ministério Público do 
trabalho.

FONTE: FRENTAS Sergipe.

o Presidente da as-
sociação Sergipa-
na do Ministério 

Público-aSMP, Nilzir Vieira, 
participou de reunião ex-
traordinária do conselho 
deliberativo da coNaMP, 
no dia 30 de novembro, 
em Brasília. Na ocasião, 
foram discutidos temas re-
levantes para os Membros 
do Ministério Público Bra-
sileiro. 

a principal pauta da 
reunião foi o pacote de 
preposições  que tramitam 
no congresso Nacional e 
afetam negativamente o 
Sistema de Justiça. entre 

essas inciativas estão, por 
exemplo, o Projeto das 10 
Medidas contra a corrup-
ção - desfigurado após a 
aprovação de emendas ao 
texto original na câmara 
dos deputados, na madru-
gada do mesmo dia 30 - , e, 
ainda, o PL 280, que trata 
da Lei de abuso de auto-
ridade.

durante a semana de 
trabalhos, o Presidente da 
aSMP visitou os senado-
res sergipanos eduardo 
amorim e antônio carlos 
Valadares, defendendo 
os posicionamentos da 
coNaMP acerca da Pec 

62/2016 (desvin-
culação dos sub-
sídios dos Minis-
tros do Supremo) 
e PLS 280/2016 
(abuso de autori-
dade).

Para o Pre-
sidente da aSMP, 
“a t r a v e s s a m o s 
tempos difíceis, de inces-
santes ataques ao Ministé-
rio Público e ao Judiciário, 
por setores incomodados 
com a atuação firme e in-
dependente dessas insti-
tuições. a classe deve per-
manecer unida e vigilante, 
para impedir que nossos 

direitos, garantias e atri-
buições sejam suprimidos 
ou mitigados. os trabalhos 
de promoção de direitos e 
da cidadania e de comba-
te à corrupção, desenvol-
vidos pelo MP em favor da 
sociedade, não podem pa-
rar”, concluiu Nilzir Vieira.
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Ato Reúne Membros do MP e Magistrados 
Apoio à Operação Lava Jato e repúdio à alteração do Pacote Anticorrupção  
foram os principais temas da pauta

um grande ato 
reuniu Promo-
tores, Procura-
dores de Justiça, 

Magistrados, familiares, 
e representantes da so-
ciedade civil no dia 4 de 
dezembro, no calçadão 
da Praia 13 de julho. o 
objetivo foi se somar às 
demais manifestações 
que ocorreram durante 
todo o domingo em di-
versos estados do Brasil, 
em favor da operação 
Lava Jato, do Ministério 
Público e do Judiciário, 
e em protesto contra a 
aprovação de emendas 
que alteraram o Pacote 
anticorrupção, na câ-
mara dos deputados, na 
madrugada da última 
quarta-feira, 30 de no-
vembro. 

com camisetas e 
cartazes com a pergunta 
“a quem interessa en-
fraquecer o MP?”, e car-
regando a bandeira do 
Brasil, dezenas de mem-
bros do Ministério Públi-
co Sergipano entoaram 
o Hino Nacional e segui-
ram em caminhada até 
o calçadão da Praia For-
mosa. 

o Presidente da 
aSMP, Nilzir Vieira, es-
teve presente no ato e 
chamou a atenção para 
a importância das ma-
nifestações populares 
diante da gravidade das 
últimas votações em 
Brasília. “estivemos pre-
sentes, com nossos fi-
lhos, cônjuges e amigos, 
para defender o eixo co-
mum às pautas do even-
to e da aSMP, vale dizer, 
a preservação de nossas 
prerrogativas, atribui-
ções e de nossa institui-
ção, com a feição com 
que nos habituamos a 
reconhecê-la”. 

Para ele, as insti-
tuições estão corren-
do graves riscos com a 
desfiguração do Pacote 
anticorrupção, com a 
inserção de tipos penais, 
potencialmente inibido-
res da atuação dos agen-
tes públicos no combate 
à corrupção. 

“É vital trazermos a 
sociedade para o nosso 
lado, porque disso de-
pende atravessarmos 
incólumes esses dias de 
conflagração”, concluiu 
Nilzir Vieira.
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Festa de Fim de Ano ASMP 

Volta aos anos 80 
foi o tema da 
festa de confra-
ternização da 

associação Sergipana 
do Ministério Público - 
aSMP, realizada no dia 2 
de dezembro, no salão 
“camp Perrin”.

associados, fami-
liares e amigos foram 
recebidos com alegria 
e entusiasmo. Logo na 
recepção, quatro paqui-
tas, figuras emblemáti-
cas dos anos 80, deseja-
vam as boas-vindas aos 

convidados. Nos telões, 
imagens de artistas e 
programas de tv que fa-
ziam sucesso na época, 
a exemplo do inesque-
cível chacrinha e suas 
chacretes.

o show de aber-
tura ficou por conta do 
cantor alan Santiago. 
o artista de Salvador 
apresentou um reper-
tório completo e os hits 
da época embalaram os 
ocupantes da pista de 
dança.  

o comando do pal-

co foi passado para a 
cantora Maysa reis. ela 
contagiou os presentes 
e não deixou ninguém 
parado. com duas horas 
de show garantiu o bri-
lho e alegria da festa. 

SorteioS
Logo após o pri-

meiro show, foram rea-
lizados sorteios de dois 
pacotes de viagens: hos-
pedagem no Gungapo-
ranga (aL) e passagens 
aéreas para New York 
(eua). o ganhador do 
pacote para Gugaporan-

ga foi o associado Fran-
cisco Góis; já  o pacote 
internacional, para a 
cidade de New York, foi 
para a associada adélia 
Pessoa. o pacote dava 
direito ao associado e 
um acompanhante. 

outros brindes fo-
ram sorteados entre os 
associados presentes.

a diretoria da aSMP 
desejou um final de ano 
cheio de paz e harmonia 
para todos os associa-
dos e seus familiares.

Volta aos anos 80 foi o tema escolhido


