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Membros do Ministério Público exercem atividade de 
risco, reconhece CNMP

A segurança ins�tucional dos membros do MP é tema de constante preocupação da 
CONAMP e da AESMP. Na sessão do dia 26 de julho de 2016 no CNMP, a presidente da 
CONAMP, Norma Cavalcan�, já havia defendido a caracterização do exercício das funções 
do Ministério Público como a�vidade de risco.

"Aqui eu luto pelo maior bem do Ministério Público – a vida dos membros do MP”, afirmou 
Norma durante a manifestação. 

“Foi, sem dúvida, uma conquista importante e um reconhecimento de que nossa a�vidade 
é, de fato, de risco”, completou o presidente da AESMP, Adélcion Caliman.

A CONAMP enviou ao CNMP um estudo técnico em defesa da classificação administra�va 
da a�vidade de risco com argumentos e informações sobre membros ameaçados. 

Expediente

Presidente - Adélcion Caliman
1º Vice-Presidente - Lélio Marcarini
2º Vice-Presidente - Carla Mendonça de Miranda Barreto
1º Diretor Administra�vo - Pedro Ivo de Sousa
2º Diretora Administra�vo - Célia Lúcia Vaz de Araújo
1º Diretor Financeiro - Maxwel Miranda Araújo
2º Diretora Financeira - Arlinda Maria Barros Monjardim

DIRETORIA

CONSELHO FISCAL

Euclésio Ribeiro da Silva
Patrícia Calmon Rangel
Veraldo Macedo Miranda
Maria Alice Murad Mello
Claudeval França Quin�liano

CONSELHO DELIBERATIVO

Lauanda Abdala Brandão da Costa
Gustavo Senna Miranda
Tiago Boucault Pinhal
Delano Oliveira Bersan
Wagner Eduardo Vasconcellos

Uma importante conquista alcançada 
em Brasília, graças aos esforços da 
CONAMP e das demais Associações 
Estaduais dos Membros do MP, foi 
tomada pelo Plenário do Conselho 
Nacional do Ministério Público (CNMP), 
que, na sessão do dia 27 de setembro, 
reconheceu a função exercida pelos 
membros do Ministério Público como 
uma a�vidade de risco.

Uma publicação da Associação Espírito-Santense do Ministério Público (AESMP).

JORNALISTA RESPONSÁVEL:

Elimar Côrtes
Registro Profissional: 412/1988.

DIAGRAMAÇÃO E ARTE:

Wilson Teruya



03

AESMP se faz presente em Brasília na defesa dos 
direitos e novas conquistas para os Membros do MP

Membro do Conselho Delibera�vo da CONAMP, a Presidência da Associação Espírito-
Santense do Ministério Público (AESMP) par�cipa de todas as reuniões da Associação 
Nacional dos Membros do MP em Brasília e em outros Estados. Os encontros têm o 
obje�vo de discu�r assuntos de interesse dos membros do Ministério Público.

No Congresso Nacional, em Brasília, a Presidência da AESMP, junto com outros 
dirigentes da CONAMP, par�cipou a�vamente das discussões da lei que vai possibilitar 
a permuta entre membros do Ministério Público de Estados diferentes.

Na Câmara Federal e no Senado, acompanha a tramitação das PEC 257/16; PEC 
555/06; PEC 63/13; PEC 47/13; PEC 65/12; PEC 412/09; PL 3123/15; PLS 233/15; PLC 
07/16. A Presidência também par�cipa de perto das reuniões das comissões que 
estudam alterações no Código de Processo Penal; a Capacidade Eleitoral Passiva pelos 
Membros do MP; Poder Inves�gatório do MP; 10 Medidas Contra a Corrupção; 
Recomposição do Subsídio do Supremo Tribunal Federal; dentre outros temas. 



04

CONAMP e demais Associações conseguem alterar 
texto do PLP das dívidas dos estados

Ar�culações das Associações Estaduais do Ministério Público e da CONAMP sensibilizaram a 
Câmara dos Deputados na hora da votação do Projeto de Lei e Outras Proposições (PLP) 
257/16, que trata da renegociação das dívidas dos estados. Foram 296 deputados 
favoráveis, apenas 12 contrários e três abstenções.

Do jeito que foi aprovado pelo Plenário da Câmara, na sessão do dia 20 de dezembro, o texto 
não ameaça a estrutura e a con�nuidade das a�vidades dos MP's em todo o País. A AESMP, a 
CONAMP e demais en�dades acompanharam a medida desde o início da tramitação.

Em agosto de 2016, o texto do projeto foi alterado e a versão aprovada pela Câmara não 
previa modificações da Lei de Responsabilidade Fiscal que colocassem em risco a 
con�nuidade das a�vidades do Ministério Público.

No entanto, com as mudanças no texto apreciado pelo Senado Federal, a Câmara voltou a 
reanalisar o projeto. Assim, a CONAMP e demais associações  man�veram a mobilização 
para garan�r pontos aprovados pela Câmara em agosto que protegiam a segurança 
orçamentária do Ministério Público a fim de evitar demissões em massa e a suspensão de 
inves�gações contra a corrupção.

Representantes das Associações do Ministério Público e da CONAMP acompanharam, na 
Câmara Federal, a votação do  PLP 257/16. Também não houve alteração na contribuição 
previdenciária dos aposentados para 14%, prevista anteriormente na proposta.
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AESMP lidera manifestações contra corrupção e 
impunidade

Numa clara demonstração de coesão e firmeza na defesa intransigente do Estado 
Democrá�co de Direito, membros do Ministério Público do Estado do Espírito Santo e da 
Magistratura saíram às ruas de Vila Velha e Vitória, por dois dias, para protestar contra a 
corrupção e a impunidade no País. Ao mesmo tempo, pediram e conquistaram o apoio da 
população ao MP e à Jus�ça.

O primeiro ato aconteceu na tarde do dia 4 de dezembro,  num domingo. Quando 
adentraram na Praça do Papa, por volta das 16h30, promotores, procuradores de Jus�ça e 
magistrados foram recebidos com aplausos e um "viva o Ministério Público” por uma 
mul�dão de mais de 3 mil pessoas. O povo também gritou: "Ninguém vai calar o Ministério 
Público.” 

Naquele domingo, os Membros do MP se concentraram na portaria da sede da Procuradoria-
Geral de Jus�ça, no bairro Santa Helena. Um carro de som, contratado pela Associação 
Espírito-Santense do Ministério Público (AESMP), serviu para animar a manifestação e 
conduzir as pessoas até a Praça do Papa. Sob chuva, por volta das 15 horas os manifestantes 
deixaram a sede da PGJ, pela rua Procurador Antônio Benedicto Amancio Pereira, e saíram 
em direção à Praça do Papa, passando pela avenida Nossa Senhora dos Navegantes. Por onde 
passavam, eram saudados por buzinaço.

O ato se repe�u na tarde do dia 6 de dezembro, numa terça-feira. Novamente Membros do 
Ministério Público e da Magistratura voltaram a protestar contra a corrupção e a 
impunidade. Desta vez o ato foi em frente ao Palácio da Jus�ça, na Enseada do Suá, em 
Vitória, onde, sob um forte calor, procuradores, promotores de Jus�ça, procuradores da 
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República, desembargadores e juízes estaduais, federais e do Trabalho promoveram um 
abraço simbólico à sede do Judiciário capixaba e cantaram o Hino Nacional e o Hino do 
Espírito Santo.

O obje�vo foi manifestar indignação com as alterações no pacote an�corrupção, que passou 
a incluir punição a membros do Ministério Público e do Judiciário. As mudanças limitam e 
enfraquecem a atuação das ins�tuições, e abrem possibilidade de que promotores de 
Jus�ça e magistrados passem a responder por crime de abuso de autoridade.

O ato foi promovido pela Associação Espírito-Santense do Ministério Público (AESMP), 
Associação dos Magistrados do Espírito Santo e Associação dos Magistrados do Trabalho  
(AMATRA/17ª Região/ES). Também contou com a par�cipação dos procuradores do 
Ministério Público Federal e MP do Trabalho.

A votação que desfigura o pacote an�corrupção, construído ao longo de pouco mais de três 
meses de trabalho, durou cerca de oito horas, aconteceu na calada da madrugada de 30 de 
novembro, na Câmara Federal, em Brasília. Durante todo o processo de votação, os 
deputados aprovaram as modificações as quais o texto original, com dez medidas, foi 
subme�do. Das dez medidas originais, somente quatro passaram, ainda assim 
parcialmente.
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Comissão Permanente de Defesa das Prerrogativas 
tem atuação rme e efetiva

A Comissão Permanente de Defesa das Prerroga�vas da Associação Espírito-Santense do 
Ministério Público (AESMP) tem �do uma atuação firme e efe�va na defesa dos direitos de 
todos os associados, com a apresentação de demandas administra�vas e judiciais, quando 
necessárias.

O Colegiado é formado pelos associados Maria Da Penha De Ma�os Saudino, Jerson Ramos 
de Souza, Franklin Gustavo Botelho Pereira, Marcelo Paiva Pedra, Bruno Araújo Guimarães, 
Arthur de Carvalho Meirelles Neto, Jéssika Lima da Luz, Fabíula de Paula Secchin e Sandra 
Maria Ferreira de Souza.

As manifestações realizadas pela Diretoria da AESMP em favor de membros do Ministério 
Público quando um deles é atacado por setores da sociedade tornam-se públicas depois de 
passar pelo crive dos integrantes da Comissão Permanente de Defesa das Prerroga�vas. 
Cabe a eles analisarem cada caso e produzir textualmente as reações. 

Neste biênio, a Presidência da AESMP tem promovido reuniões mensais com a Diretoria e 
demais Departamentos e Comissões da Associação para discu�r e defender os direitos dos 
Membros do MPES  que se encontram na A�va e também os Ina�vos.

PGJ atende pleito da AESMP e amplia para 20 dias a 
licença-paternidade

Atendendo a um pleito da Associação Espírito-Santense do Ministério Público (AESMP), a 
Procuradora-Geral de Jus�ça, Elda Márcia Moraes Spedo, publicou no Diário Oficial do 
Estado do dia 23 de novembro a Portaria nº 9.139, de 22 de novembro de 2016, que amplia 
para 20 dias a licença-paternidade para Membros e Servidores do Ministério Público 
Estadual. A ampliação de 15 dias da licença-paternidade é para os casos de nascimento, 
adoção ou obtenção de guarda judicial para fins de adoção. 

Na Portaria nº 9.139, a doutora Elda Márcia Spedo ressalta que a proteção à criança é 
prioridade absoluta da família, da sociedade e do Estado, conforme preconiza o ar�go 227, 
da Cons�tuição Federal. Salienta que a Cons�tuição Federal garante a todos os 
trabalhadores urbanos e rurais a licença paternidade.

Ela ressalta ainda a Lei nº 13.257, de 8 de março de 2016, que dispõe sobre Polí�cas Públicas 
para a Primeira Infância, alterou a Lei nº 11.770, de 09 de setembro de 2008, acrescentando 
o inciso II ao seu art. 1º, a fim de prorrogar a duração da licença-paternidade por 15 (quinze) 
dias, para além dos cinco dias estabelecidos pelo § 1º do art. 10 do Ato das Disposições 
Transitórias da Cons�tuição Federal.

Existe ainda a Recomendação nº 38, de 26 de julho de 2016, do Conselho Nacional do 
Ministério Público, publicada no DECNMP de 12 de agosto de 2016, orientando a todas as 
unidades ministeriais que, mediante ato próprio, ins�tuam programa de prorrogação da 
licença-paternidade a seus membros e servidores, limitada a 20 dias. 
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Serviço de remoção de saúde agora é direito de todos 
associados

Unimed. O serviço não tem qualquer ônus adicional para o usuário. Os adesivos contêm o 
número dos telefones do SOS Unimed. Podem ser afixados no veículo, carteirinha da 
Unimed e em lugar visível dentro de sua residência – como geladeira, por exemplo.

Em caso de urgência e ou emergência, a pessoa mais próxima de quem es�ver necessitando 
de cuidados médicos possa telefonar para o SOS Unimed, pode, por meio de contato 
telefônico, fazer a solicitação do transporte e ouvir orientações médicas.

Outra importante conquista no campo da saúde é que a AESMP consegui redução do prazo 
de aprovação para a realização de exames e cirurgias complexas junto à Unimed. Antes, a 
operadora seguia à risca o que determinava a Agência Nacional de Saúde (ANS), que era o de 
levar até 21 dias para aprovar determinados procedimentos médicos. Com a insistência da 
Presidência e da Comissão de Saúde da AESMP, a Unimed reduziu o prazo de atendimento 
imediatamente, que agora não passa de sete dias.

Desde setembro de 2016, o Serviço de 
Remoção  do  P lano  de  Saúde  da 
Unimed/Vitória passou a ser um direito 
de todos os associados da Associação 
Espírito-Santense do Ministério Público 
(AESMP) e seus dependentes. Para 
facilitar o contato com  o serviço de 
r e m o ç ã o,  a  A E S M P  e  a  U n i m e d 
confeccionaram três modelos de 
adesivos com os telefones do SOS 

Aditivo mantém direito das pensionistas e 
dependentes ao Plano de Saúde

Em setembro de 2016, a  Comissão de Saúde da Associação Espírito-Santense do Ministério 
Público (AESMP) conquistou  mais um direito em prol de seus associados e familiares, que 
consiste na manutenção das pensionistas e dependentes sob a cobertura do plano de saúde 
quando do falecimento do sócio �tular, fator este que não exis�a até então. 

Numa reunião realizada no dia 2 de setembro, foi aprovada a minuta do 11º Termo Adi�vo ao 
Contrato e Condições Gerais de Plano Cole�vo Empresarial de Assistência à Saúde junto à 
Unimed/Vitória. A Comissão de Saúde, em postura alinhada com a Presidência da 
Associação, entende que a AESMP deve lutar pela manutenção  da cobertura médica das 
pensionistas e seus dependentes. 

A reunião teve a par�cipação dos seguintes membros da Comissão de Saúde: Luiz Flávio 
Valen�m, Cláudia Torres Sasso e Sandra Lengruber da Silva. Também esteve presente o 
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Débito automático para pagamento de boleto de 
telefone celular já é uma realidade

atendimento e redução de custos. Atendendo pedido dos usuários dos diversos planos de 
telefonia celular, a AESMP conseguiu junto à Axoon a contratação, por parte da empresa, do 
serviço de débito automá�co com o Banestes.

Foi um processo burocrá�co e lento – len�dão esta impulsionada também pela greve dos 
bancários, que a�ngiu o Banestes –, até que, em meados de novembro, a parceria 
AESMP/Axoon tornou possível a entrada em vigor do programa. Desde então, para a 
comodidade e segurança dos associados da AESMP detentores de plano de telefonia celular, 
passou a ficar disponível a opção de pagamento via débito automá�co.

Para aderir ao programa, o usuário só precisa preencher um formulário, que já foi enviado 
para todos os associados através de email e WhatsApp. A Axoon também oferece a 
possibilidade de o pagamento do boleto ser efetuado por meio do cartão de crédito, no 
sistema conhecido como “PayPal”.

A Axoon ainda disponibilizou um setor para Atendimento Exclusivo aos associados da 
AESMP portadores de telefonia celular. O usuário de telefonia celular da AESMP pode usar o 
setor de atendimento para solucionar problemas, readequar seu plano, bloquear ou 
desbloquear serviços entre outros. Os associados que ainda não possuem plano de 
telefonia móvel celular podem aproveitar todas as vantagens. Basta entrar em contato com 
o Setor de Gestão de Telefonia da AESMP, que teremos o maior prazer em atender sua 
solicitação.

A atual administração do plano telefônico possibilitou a aquisição de novas linhas, o que era 
impossível quando o contrato de prestação de serviços estava ligado diretamente à 
Operadora Vivo. Também possibilita ao associado cancelar ou suspender serviços que 
considera desnecessários. Está sendo, portanto, solucionado um problema que vinha se 
arrastando há vários anos. 

No início de 2016, a Associação Espírito-Santense do Ministério Público 
(AESMP) celebrou contrato com a Axonn Comércio, Consultoria e 
Serviços em Telecomunicações S/A, com o obje�vo de simplificar o 
processo de gestão de telefonia móvel com os associados. Problemas 
foram enfrentados e deba�dos entre a Diretoria da AESMP e os 
execu�vos da empresa, visando, sobretudo, a melhoria no 

presidente da AESMP, Adélcion Caliman. 

O promotor de Jus�ça Luiz Flávio salientou que a decisão da AESMP salvaguarda não só o 
direito das pensionistas e seus dependentes, “como também atrai aqueles ao vínculo 
associa�vo com esta Associação, uma vez que uma das condicionantes para ter acesso ao 
bene�cio é o do pensionista ascender a condição de sócio contribuinte.”



10

A AESMP atendeu, assim, uma an�ga reivindicação dos associados e dependentes 
amantes do futebol. 

A Diretoria promoveu também serviço de manutenção na pousada, nas redes elétrica e 
hidráulica da Sede Social, além de outros reparos para melhor atender os associados neste 
verão.
N a  S e d e  A d m i n i s t r a � v a , 
localizada no bairro Bento 
F e r r e i r a ,  e m  V i t ó r i a ,  o 
Consultório Odontológico teve 
seu atendimento melhorado. 
Funciona de 8 às 17 horas, tendo 
à frente as doutoras Juliana 
Barboza Cou�nho e Henrie�e Schneider Ruy Merçon. Elas realizam tratamento de 
limpeza, restauração e de urgência, de segunda a sexta-feira. O consultório realizou mais 
de 2.000 atendimentos em 2016.

O terreno campestre da AESMP fica na localidade de Valão de São Pedro, ao lado do 
Fazenda Clube de Santa Teresa. A propriedade, de 20 mil metros quadrados, está a 1.000 
de al�tude, tendo uma visão panorâmica privilegiada, bem no alto de Santa Teresa.

Recentemente, a AESMP podou árvores existentes na propriedade, com autorização e 
orientação dos órgãos públicos do meio ambiente. Foi feita uma limpeza em todo o 
terreno, onde, no futuro, será construída uma área de lazer.

Reforma do campo de futebol, melhoria do Consultório 
Odontológico e limpeza na propriedade de Santa 
Teresa

A Diretoria da Associação Espírito-Santense do Ministério Público (AESMP) não mediu 
esforços para manter sempre em excelente estado de conservação as dependências de sua 
Sede Social, localizada no bairro Interlagos, em Vila Velha.

Ao mesmo tempo, promoveu limpeza na propriedade pertencente aos associados da 
AESMP, localizada em Santa Teresa, Região Serrana do Estado, e melhorou o atendimento 
no Consultório Odontológico da Sede Administra�va.

Em 2016, a AESMP reformou totalmente o gramado do campo de futebol society da Sede 
Social. Foi feito um nivelamento e revitalização do gramado, permi�ndo que as par�das de 
futebol ganhassem em qualidade.
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Associado classica como profícua a atuação do 
Departamento de Inativos em 2016

 com carinho e respeito”. Para Euclésio Ribeiro, 2016 foi um ano de grandes realizações:

“Conseguimos junto à Procuradora-Geral de Jus�ça, doutora Elda Márcia, a criação de um 
portal na internet somente para os membros Ina�vos, para que possamos ter acesso ao 
nosso dossiê funcional; conseguimos trazer de volta para a Associação as pensionistas”, 
pontou o dirigente. 

Euclésio Ribeiro da Silva considerou “sensacional” o ano de 2016: “Tivemos um ano com 
muitas dificuldades por conta da crise que o País atravessa, mas avançamos em vários temas 
e demandas. A atual Presidência da AESMP está sendo responsável por uma maior abertura 
e evolução. Por isso, só tenho a agradecer o apoio de todos.”

O associado Euclésio Ribeiro da Silva classificou como 
pro�cua a atuação do Departamento de Ina�vos da 
Associação Espírito-Santense do Ministério Público  em 
2016. Ao fazer um balanço posi�vo do setor, ele 
agradeceu a toda Diretoria da AESMP pelas realizações 
em prol dos Membros Ina�vos do MPES.

“Agradeço colegas que integram o Departamento de 
Ina�vos, assim como a Presidência e toda Diretoria da 
AESMP. O apoio de todos foi fundamental para que 
pudéssemos realizar ações em favor dos Ina�vos e 
Pensionistas. Esse apoio nos possibilitou a ter mais um 
ano de trabalho pro�cuo”, destacou o doutor Euclésio 
Ribeiro da Silva. Segundo ele, a Presidência da 
Associação “não mediu esforços para nos tratar 

Reuniões constantes com a Administração Superior

A Presidência e demais membros da Diretoria da Associação Espírito-Santense do Ministério 
Público (AESMP) par�cipam de reuniões periódicas com a Administração Superior do 
Ministério Público Estadual.

Foi assim nos dois anos da atual gestão, tanto com a administração do ex-procurador-geral 
de Jus�ça,  Eder Pontes da Silva, quanto com a atual Procuradora-Geral, Elda Márcia Spedo. 
A Presidência da AESMP acompanha as sessões judiciais e administra�vas do Colégio de 
Procuradores e do Conselho Superior do MPES.

“Nas reuniões com a Administração Superior, tratamos de assuntos relacionados aos 
direitos e prerroga�vas dos Membros do MP e de outras ações para melhoria das a�vidades 
ins�tucionais”, salientou. 



Associados são agraciados com a Comenda “Medalha 
do Mérito do Ministério Público do Estado do Espírito 
Santo”

Em sessão extraordinária do Colégio de 
Procuradores realizada na tarde de 16 de 
dezembro, oito associados da Associação 
Espírito-Santense do Ministério Público 
(AESMP) foram agraciados com a Comenda 
“Medalha do Mérito do Ministério Público do 
Estado do Espírito Santo”. 

Os associados laureados pela Procuradoria-
Geral de Jus�ça com a Comenda são: Eder 
Pontes da Silva, que foi o procurador-geral de 
Jus�ça nos biênios 2012/2014 e 2014/2016; 
José Marçal de Ataíde Assi; Mariela Santos 
Neves Siqueira; Eloiza Helena Chiabai; Maria 
Elizabeth de Moraes Amancio Pereira; Sérgio 
Dário Machado; Maria da Penha de Ma�os 
Saudino; e Licea Maria de Moraes Carvalho.  
Todos são procuradores de Jus�ça e, com 
exceção de Eder Pontes, foram para a 
Ina�vidade em 2016.

Também foram agraciados com a Comenda o 
presidente do Tribunal de Jus�ça do Estado do 
Espírito Santo, desembargador Annibal de 
Rezende Lima; o procurador-geral do Estado, 
Rodrigo Rabello Vieira; os conselheiros do 
Conselheiro Nacional do Ministério Público 
Antônio Pereira Duarte e Sérgio Ricardo de 
Souza; e o presidente da Assembleia 
Legisla�va do Estado, Theodorico de Assis 
Ferraço.

A cerimônia foi aberta pela procuradora-geral 
de Jus�ça, Elda Márcia Moraes Spedo.

Ela lamentou o fato de parte do Congresso 
Nacional estar impondo leis que têm o 
obje�vo de enfraquecer inves�gações 
promovidas pelo Ministério Público, como a 
possibilidade de criminalização por abuso 
de autoridades a magistrados e membros do 
Ministério Público:

 "O Ministério Público não vai se curvar 
diante de in�midações e ameaças de 
tolhimento de sua atuação.  Vamos 
con�nuar defendendo o exercício pleno de 
nosso dever, conferido pela Cons�tuição 
Federal. Neste momento de discussões 
legisla�vas que caminham para a provação 
de emendas cons�tucionais e de leis que 
visam enfraquecer o MP, temos confiança 
nos parlamentares que pelo País afora 
também têm zelado pela Cons�tuição”, 
afirmou Elda Márcia Spedo. 

Depois que a procuradora-geral de Jus�ça, 
Elda Márcia Spedo, deu por encerrada a 
sessão extraordinária do Colégio de 
Procuradores, a Associação Espírito-
Santense do Ministério Público e demais 
associados da AESMP mostraram aos 
presentes uma faixa com a seguinte 
inscrição: "Ministério Público forte. 
S o c i e d a d e  p r o t e g i d a .”  F o i  u m a 
demonstração de apoio as a�vidades do MP 
e da Magistratura de todo Brasil.
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Projetos do Ministério Público Estadual conquistam 
Prêmio CNMP/2016

Dois programas executados pelo Ministério Público do Estado do Espírito Santo foram 
premiados entre os 27 projetos finalistas do Prêmio CNMP/2016. 

pelo Conselho Nacional do Ministério Público (CNMP).

Os projetos selecionados do Ministério Público do Estado do Espírito Santo �veram origem 
nos Colegiados de Estudos e Atuação Estratégica (CEATES), bem como no Programa de 
Modernização da ins�tuição e todos estão incluídos no Planejamento Estratégico 2015-
2025. Os projetos capixabas vitoriosos foram o aplica�vo “MPES Cidadão”, desenvolvido 
pela Coordenação de Informá�ca (CINF) – conquistou o primeiro lugar na categoria 
Tecnologia da Informação –, e o “Capacitação de Policiais sobre Violência de Gênero e a Lei 
11.340/2006 – Lei Maria da Penha”, do Núcleo de Enfrentamento da Violência Domés�ca 
contra a Mulher (NEVID), que ficou em segundo lugar na categoria Defesa dos Direitos 
Fundamentais. 

O aplica�vo “MPES Cidadão”, para celulares e tablets, tem o obje�vo de facilitar o diálogo do 
cidadão com o MPES por meio da internet, fortalecendo o exercício da cidadania. Com a 
nova ferramenta, tornou-se possível fazer denúncias, consultar processos, localizar a 
Promotoria de Jus�ça mais próxima, dentre outras funcionalidades. 

Já o projeto do NEVID compreende os cursos de capacitação para policiais militares e civis 
atuantes em todo o Espírito Santo, que são realizados desde outubro de 2012, com o 
obje�vo de aprimorar a rede de atendimento às ví�mas e sensibilizar o olhar do agente 
público. A capacitação é dividida pelos temas Gênero e Violência contra a Mulher, 
Orientações sobre a Lei 11.340/06 e Atuação em Rede no Enfrentamento à Violência contra 
a Mulher. 

Também foram a Brasília para receber a premiação a procuradora de Jus�ça Catarina Cecin 
Gazele, que foi coordenadora Estadual do NEVID de 2012 a 2016; a atual coordenadora do 
Núcleo, a promotora de Jus�ça Cláudia Regina dos Santos de Albuquerque Garcia; e o 
promotor de Jus�ça Rafael Calhau Bastos, da Coordenação de Informá�ca do MPES. 

Foram selecionados por 
uma comissão julgadora 
e n t r e  7 8 2  p r á � c a s 
i n s c r i t a s  n o  B a n c o 
Nacional de Projetos. A 
entrega da premiação 
aconteceu durante  a 
abertura do 7º Congresso 
Brasileiro de Gestão do 
Ministério Público, no dia 
21 de setembro de 2016, 
numa cerimônia no Hotel 
Royal Tulip, em Brasília. O 
Congresso é promovido 
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Emoção marca primeiro Chá das Pensionistas na 
Sede Administrativa da AESMP

Ao saudar e cumprimentar as pensionistas, a Presidência da AESMP destacou que o obje�vo 
do encontro foi o de resgatar a família ministerial da qual elas e seus dependentes sempre 
fizeram parte. “Vocês sempre fizeram parte da história de luta e de batalha do Ministério 
Público”, disse o presidente. 

Em seguida, a saudação foi feita pelo presidente da Comissão de Ina�vos da AESMP, Euclésio 
Ribeiro da Silva. Ele deu informações a respeito de demandas administra�vas e judiciais em 
favor dos membros do MPES e das pensionistas, garan�ndo que a Associação luta pelos 
direitos de todos os seus associados. 

Em sua fala, o associado Euclésio Ribeiro da Silva ressaltou a importância da Comissão de 
Ina�vos, que conta hoje com nove membros. “Nosso estatuto já estabelecia a criação da 
Comissão de Ina�vos, mas só foi efe�vada na gestão atual. Graças a gestões da AESMP, a 
CONAMP (Associação Nacional dos Membros do Ministério Público) também está criando 
uma Comissão de Ina�vos”, informou o dirigente. 

Compareceram ao Chá das Pensionistas o diretor Financeiro da AESMP, o promotor de 
Jus�ça Maxwell Miranda Araújo; a 2ª diretora Administra�va, a procuradora de Jus�ça Célia 
Lúcia Vaz de Araújo; o procurador de Jus�ça Gabriel de Souza Cardoso; e as promotoras de 
Jus�ça Cláudia Torres Sasso e Gabriella Cândido Cardoso. 

Para sanar dúvidas das pensionistas, dois servidores do  Ins�tuto de Previdência do Estado 
(IPAJM) par�ciparam da reunião a convite da AESMP: o presidente-execu�vo em exercício 
Paulo Renato da Cunha e o subgerente da Folha de Bene�cios, Luciomélio Simonassi. 

Eles foram ques�onados pela Presidência da AESMP quanto à emissão de cer�dão de 
aposentadoria e indicaram à Associação nomes de servidores do IPAJM que poderão 
atender de maneira mais célere os associados da AESMP. 

Uma forte emoção marcou o 
encontro da Associação 
E s p í r i t o - S a n t e n s e  d o 
Ministério Público (AESMP) 
c o m  u m  g r u p o  d e 
pensionistas, em sua Sede 
Administra�va, em Bento 
Ferreira, Vitória, na tarde do 
dia 7 de outubro de 2016. 
Elas foram recebidas para um 
chá,  que contou com a 
presença de diversos outros 
associados.
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Aos 84 anos, a professora aposentada Yara Vello Correa, viúva do procurador de Jus�ça José 
Luiz Cláudio Correa, elogiou o encontro das pensionistas com a Diretoria da AESMP. Dona 
Yara é mãe do procurador de Jus�ça Fábio Vello Correa, da promotora de Jus�ça Jane Maria 
Vello Correa de Castro e da juíza de Direito Inês Vello Correa. 

“É muito interessante que nós, pensionistas, par�cipemos das a�vidades sociais da AESMP. 
Na minha família, respiramos Ministério Público e Judiciário. Quero par�cipar mais desses 
encontros”, disse dona Yara, que foi professora de Inglês. 

A pensionista Maria de Lourdes Caiado de Athayde, viúva do promotor de Jus�ça José 
Athayde, não pôde comparecer. Foi representada por sua filha Maria Amélia, que gostou do 
encontro: “Foi (o encontro) muito proveitoso para que eu pudesse sanar algumas dúvidas 
administra�vas e jurídicas”, explicou.

Também professora aposentada, dona Marly Machado de Almeida, viúva do promotor de 
Jus�ça Antônio Roberto Dalla de Almeida, compareceu ao Chá das Pensionistas 
acompanhada do filho, Luciano. Ambos agradeceram à Diretoria da AESMP pelo convite e 
chamaram de “excelente” a inicia�va da Associação. 

A pensionista Eleonor Borgo Cypriano Machado destacou a importância do encontro de 
sexta-feira: “Posso garan�r que foi altamente produ�vo. A Diretoria da AESMP está de 
parabéns por essa inicia�va”, pontuou Eleonor, viúva do promotor de Jus�ça Edson 
Machado. 
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Catarina Cecin e Ulysses Gusman lançam livros 
durante evento na AESMP

O auditório da Sede Administra�va 
da Associação Espírito-Santense do 
Ministério Público (AESMP), em 
Bento Ferreira,  Vitória, foi palco 
para o lançamento de livros de dois 
associados. O primeiro lançamento 
ocorreu no dia 25 de novembro de 
2016,  tendo como autora  a 
p r o c u r a d o r a  d e  J u s � ç a  e 
historiadora Catarina Cecin Gazele. 
Trata-se do livro "Estatuto da 

O "Estatuto da Mulher 
Casada: Um marco na 
conquista dos direitos 
femininos no Brasi l”, 
segundo Catarina Cecin, 
d á  à  s o c i e d a d e  a 
dimensão da luta pelos 
d i r e i t o s  c i v i s  d a s 
m u l h e r e s  n o  B ra s i l . 
“Embora eu não escreva 
sobre violência contra 

Mulher Casada: Um marco na conquista dos direitos femininos no Brasil”

Já o dia 16 de dezembro foi reservado para o lançamento do livro "Trajetória de Uma Vida”, 
cujo autor é o procurador de Jus�ça Ulysses Gusman, que completou 78 anos 10 dias antes. 
O associado Ulysses Gusman se encontra na Ina�vidade. 

Ao relatar esta que foi uma das maiores conquistas do feminismo no Brasil, que é o Estatuto 
da Mulher Casada, sancionado pela Presidência da República em 1962, Catarina Cecin 
aborda temas como o direito e o feminismo; a condição jurídica da mulher antes da 
aprovação do Estatuto da Mulher Casada; e a luta por mudanças e a construção da 
cidadania da mulher.

"A emoção, sem dúvida, tomou conta de mim. Foi uma enorme felicidade realizar este 
sonho. Não se trata apenas da realização de um projeto, mas lançar o livro ao lado de 
amigos foi superimportante”, pontuou Catarina Cecin.

Nas duas ocasiões, Catarina Cecin e Ulysses Gusman 
receberam amigos, colegas,  familiares e admiradores para 
autógrafos.

elas, a pesquisa jus�fica esse enfrentamento. Espero 
contribuir para essa reflexão”, diz a historiadora e 
procuradora de Jus�ça.
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Associados e dependentes participaram da Campanha 
de Vacinação da AESMP

Preocupada com a saúde de seus associados 
e dependentes e funcionários e familiares, a 
Associação Espírito-Santense do Ministério 
Público (AESMP) realizou, em sua Sede 
Administra�va no mês de abril de 2016, a 
Campanha de Vacinação, Mais de 700 
pessoas foram imunizadas com a Vacina 
An�gripal Tetravalente, que combate, 
principalmente, o vírus H1N1.

Foram vacinados bebês de colo, crianças, 
adolescentes, adultos e pessoas da terceira idade. São associados e seus familiares – 
esposas, maridos, filhos, netos. Funcionários da AESMP também foram beneficiados com a 
vacinação.

Durante todo o dia, os associados e seus familiares foram recepcionados pelos funcionários 
e presidente da AESMP. A en�dade disponibilizou dois espaços para a aplicação da vacina: na 
Sala de Convivência, no andar térreo, e no auditório, que fica no segundo andar da sede e 
onde funciona a Escola de Estudos Superiores do Ministério Público (EESMP).

Foi aí que surgiu a figura do cidadão Gerles Gama em nosso caminho. Ele era presidente da 
Câmara de Vereadores de Linhares e propôs ao legisla�vo a criação de um projeto de lei para 
que os vencimentos de meu pai fossem transformados em pensão para minha mãe. 

A Câmara aprovou e o prefeito Joaquim Calmon transformou em lei. Sou grato a esses 
cidadãos e também a outros tantos, como os médicos que cuidaram de minha enfermidade 
quando fiquei internado”, relembra o doutor Ulysses Gusman.

 O "Trajetória de Uma Vida” retrata a história desse 
cidadão que é um dos baluartes do "Parquet” 
capixaba. Filiado à AESMP, o doutor Ulysses 
Gusman dedicou exatos 38 anos e três meses ao 
Ministério Público Estadual. Decidiu escrever o livro 
como forma de gra�dão às pessoas que ajudaram, 
sobretudo a sua família, na sua formação como 
cidadão e jurista:

"Quando meu pai, o servidor público municipal de 
Linhares Miguel Gusman Júnior, morreu em julho 
de 1953, minha mãe (Corina Tristão Gusman) 
enfrentou dificuldades para cuidar dos filhos. Ela 
�nha apenas um pequeno salário de professora do 
interior.
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AESMP agradece associados e funcionários pelo 
sucesso das festas de m de ano

Um dia depois, a AESMP atendeu crianças e adolescentes abrigadas em Casas de 
Acolhimento do Estado, num evento promovido em parceria com as Promotoras de Jus�ça 
que atuam as Promotorias da Infância e da Juventude do Ministério Público do Estado do 
Espírito Santo. Houve distribuição de presentes para aquelas crianças e jovens, além de um 
almoço.

A Diretoria da Associação Espírito-
Santense do Ministério Público (AESMP) 
agradeceu a todos os associados que 
par�ciparam do nosso tradicional Almoço 
Natalino e do já consagrado Coquetel 
Dançante,  marcas registradas das 
fes�vidades de fim de ano da AESMP. Ao 
mesmo tempo, agradeceu também aos 
funcionários da Associação que, por mais 
um ano, dedicaram seu profissionalismo à 
en�dade e ao seu quadro de associados.

O Almoço Natalino/2016 aconteceu no dia 
3 de dezembro, na Sede Social de 
Interlagos, em Vila Velha.

com a presença de magistrados, como o presidente da Associação dos Magistrados do 
Estado do Espírito Santo (Amages), Ezequiel Turíbio; do conselheiro do Conselho Nacional 
do Ministério Público, Sérgio Ricardo de Souza, e sua esposa, a juíza Gisele Souza de Oliveira. 

A Presidência e a Diretoria da AESMP agradeceram a presença dos promotores, promotoras, 
procuradores e procuradoras de Jus�ça que, ao lado de seus familiares, abrilhantaram ainda 
mais as duas fes�vidades de fim de ano.

Também agradeceram e ressaltaram a importância dos funcionários da Associação que não 
mediram esforços para atender, da melhor forma possível, os anseios e demandas dos 
membros do Ministério Público e de seus familiares neste ano que se finda.

Já  o  Coquete l  Dançante 
começou na noite do dia 9 de 
dezembro (sexta-feira) e se 
e n c e r r o u  s o m e n t e  n a 
madrugada de sábado. O 
C o q u e t e l  m a r c o u  a s 
homenagens da AESMP ao Dia 
N a c i o n a l  d o  M i n i s t é r i o 
Público, comemorado no dia 
14 de dezembro. Além de 
associados, o evento contou 
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Futebol Society da AESMP faz bonito em Santa 
Catarina

Mais uma vez, associados da Associação Espírito-Santense do Ministério Público (AESMP) 
marcaram presença em um evento nacional, ao lado de seus familiares, que puderam ver de 
perto o desempenho das equipes Master e Super Master da AESMP. Trata-se do XV Torneio 
de Futebol Society do Ministério Público, realizado entre 26 e 29 de maio de 2016, em 
Florianópolis, com a par�cipação de 22 delegações, mais de mil pessoas envolvidas, 
incluindo os 694 atletas que correram atrás da bola.

A AESMP foi representada por 31 atletas, membros do Ministério Público Estadual: “Em 
nome de toda Diretoria da Associação, quero agradecer e parabenizar os atletas capixabas 
que disputaram o torneio em Santa Catarina. Também agradeço aos familiares de nossos 
associados, que acompanharam a delegação e incen�varam os jogos de nossas equipes”, 
disse o presidente da AESMP.

A abertura do XV Torneio de Futebol Society do MP teve o pontapé inicial do ex-craque 
Oberdan Nazareno Vilain, que é catarinense. Ele atuou ao lado de Pelé, no Santos, e jogou 
ainda no Cori�ba, Grêmio e Fluminense. Oberdan foi um dos homenageados pela 
coordenação do Torneio. 

A AESMP disputou o  XV Torneio de Futebol Society do MP em duas categorias: Master e 
Super Master. Na primeira fase, ficou em primeiro lugar do grupo 'E' e chegou às quartas-de-
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final, onde, após um jogo emocionante, foi eliminada por Minas Gerais, que se sagrou 
campeão – Goiás e Ceará conquistaram a segunda e terceira colocação, respec�vamente. Já 
no Super Master, o �me da AESMP ficou na 11ª colocação, tendo perdido na primeira fase 
para Minas e Rio de Janeiro em duas par�das muito disputadas, em que os atletas capixabas 
se empenharam bastante para representar bem o Espírito Santo. Nesta categoria, a 
Associação de Minas foi a campeã. 

O Departamento de Esportes da AESMP acredita que a cada ano o desempenho dos atletas 
que compõem suas equipes de futebol society estará cada vez mais qualificado para disputar 
novos torneios, como o que acontecerá dos dias 2 a 5 de novembro de 2017 em Fortaleza. A 
AESMP reforça o entendimento de que em Florianópolis, os atletas capixabas mais uma vez 
par�ciparam com afinco, demonstrando que o importante no esporte é a agregação e a 
confraternização. 

Dois atletas capixabas foram eleitos destaques e receberam Cer�ficado da organização do 
XV Torneio Nacional de Futebol Society: os associados Marcelo Lemos Vieira e Leonardo 
Augusto de Andrade Cezar Santos. O primeiro foi eleito destaque na par�da do Espírito 
Santo contra o Rio de Janeiro, pela primeira fase da categoria Super Master. Já Leonardo 
Augusto foi o melhor no jogo da AESMP contra o Piauí, em que os capixabas saíram 
vencedores por 1 a 0, na categoria Master. Por sinal, o gol do Espírito Santo foi dele, numa 
linda cabeçada.

O �me da AESMP se prepara agora para o Torneio Nordeste de Futebol Society a ser 
disputado em março deste ano, em Salvador. Os jogos serão disputados no CT onde a 
Seleção da Croácia treinou para a Copa do Mundo de 2014. O torneio é promovido pela 
Associação Baiana do Ministério Público.
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1º Passeio Ciclístico da AESMP reuniu associados
e familiares

A Associação Espírito-Santense do Ministério Público realizou no dia 27 de fevereiro o seu 1º 
Passeio Ciclís�co. Associados e familiares saíram da Praça do Ciclista, no final da Praia de 
Itaparica, até a Sede Social da AESMP, no bairro Interlagos, em Vila Velha. O passeio, pela orla 
e por estradas e trilhas de zona rural de Vila Velha, teve o patrocínio da Unimed Vitória, 
Damásio de Jesus Educacional e Benevix.

A promotora de Jus�ça Fabiana Saad  Gonçalves, que atua na Promotoria Criminal de Vitória, 
sinte�zou assim o pensamento geral dos par�cipantes do evento, que abriu o calendário 
espor�vo de 2016 da AESMP: “Achei maravilhoso o passeio. Super prazeroso, pois nos 
proporcionou reencontrar colegas. O 'Passeio' foi muito bem organizado, sem falar do 
percurso, que misturou belas paisagens, como as praias e o ambiente rural”.

A maior parte do percurso de ida até a Sede Social foi em estrada de chão. Os ciclistas saíram 
da Praia de Itaparica e passaram por fora da Rodovia do Sol, tendo como trajeto a Ponte da 
Madalena. Depois, pedalaram num pequeno trecho da Rodovia do Sol, até o trevo de acesso 
ao Re�ro do Congo. Voltaram a pedalar por mais três quilômetros em estrada de chão, onde 
enfrentaram subidas, até chegar a Interlagos.

“O balanço que faço do 1º Passeio Ciclís�co é excelente. Foi um evento agradável, que nos 
proporcionou uma confraternização entre membros do Ministério Público, amigos e 
familiares. Bela inicia�va do Departamento de Esportes da AESMP”, avaliou a promotora de 
Jus�ça Valéria Barros de Morais.

Os ciclistas puderam “cur�r” belas paisagens durante o trajeto, pois o passeio misturou 
natureza, ginás�ca e lindas trilhas. 
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de qualquer a�vidade espor�va. Estão todos de parabéns”, comentou Josias Valia�.

Antes do retorno ao ponto de par�da, o presidente da AESMP, Adélcion Caliman, agradeceu 
a par�cipação de todos no 1º Passeio Ciclís�co. Frisou que o evento foi possível graças aos 
dirigentes do Departamento de Esportes da en�dade. Falou também da importância e do 
desempenho dos funcionários da AESMP para a realização do 'Passeio', sobretudo pela 
organização dispensada ao acontecimento. Agradeceu ainda a Polícia Militar, que 
disponibilizou dois policiais, que estavam em motos para garan�r a segurança dos 
par�cipantes.

A maioria dos par�cipantes 
voltou também pedalando para a 
Praça do Ciclista, na Praia de 
Itaparica. Tanto na ida quanto na 
volta do percurso, associados, 
associadas e demais par�cipantes 
foram orientados pelo ciclista 
Josias Domingos Valia�, fundador 
do Grupo Pedal Saúde. “Posso 
garan�r que a turma foi muito 
bem no Passeio Ciclís�co. Os 
associados demonstraram  muita 
disposição �sica e um senso de 
disciplina essencial à prá�ca

Diretoria parabeniza associados e dependentes pelo 
sucesso do IV Torneio de Tênis da AESMP/2016

O Departamento de Esportes da Associação Espírito-Santense do Ministério Público 
(AESMP) agradece a todos os associados e dependentes que par�ciparam e garan�ram o 
sucesso do IV Torneio de Tênis da AESMP, realizado entre os dias 29 de abril a 1º de maio de 
2016, na Academia de Tênis de Jardim Camburi. 

O torneio foi vencido pelo associado Fábio Langa Dias (promotor de Jus�ça), na disputa final 
com Michiel Pedroza Bassul, esposo da associada Ká�a Teresa Gujanwski (promotora de 
Jus�ça). Em terceiro lugar ficou o presidente da AESMP, Adélcion Caliman, seguido de perto 
por seu filho, o estudante João Vitor Babilone. O árbitro geral do torneio foi o professor e 
técnico de Tênis Pedro Pascual, responsável pela Academia de Jardim Camburi. 

Segundo colocado do IV Torneio de Tênis da AESMP, Michiel Bassul disse ter sido muito bem 
acolhido pela Associação: “Eu me sen� es�mulado a par�cipar de outros eventos 
espor�vos da Associação. A organização foi excelente. Fomos muito bem recebidos. O que 
valeu, sobretudo, foi o espírito de confraternização”, pontuou Bassul.
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“Gostaria de parabenizar e agradecer a todos que par�ciparam do nosso IV Torneio de 
Tênis, tanto os associados, nossos colegas promotores de Jus�ça, bem como seus 
dependentes, como esposos e filhos. Também quero agradecer ao Pedro Pascual pela 
acolhida em sua Academia”, ressaltou.

Doze atletas disputaram a compe�ção, dividida em quatro chaves. Os grupos foram 
formados por: Fábio Langa Dias, Breno Baliero Diniz e Luísa Gasparini e Silva; Adélcion 
Caliman, Fabrício Admiral Souza e Hermes Zane� Júnior; Estêvão Gasparini e Silva, João 
Vitor Babilone e Edson Dias Júnior; e Angela Babilone, Michiel Pedroza Bassul e Álvaro 
Rogério Fajardo. Houve distribuição de troféus para os primeiros quatro colocados, mas 
todos estão de parabéns e dignificaram a compe�ção. 

Álvaro Fajardo também ficou 
bastante feliz em ter par�cipado 
d o  to r n e i o :  “ Pa ra b e n i zo  a 
D i r e t o r i a  d a  A E S M P  p e l a 
organização do Torneio de Tênis. 
Foi muito gra�ficante par�cipar 
da compe�ção.”

A Presidência da AESMP destacou 
a  i m p o r t â n c i a  d o  e v e n t o 
e s p o r � v o  c o m o  f o r m a  d e 
proporcionar momentos de 
c o n f rate r n i za ç ã o  e n t re  o s 
associados e os familiares:
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Associados e familiares dão apoio total às Corridas da 
AESMP

Pelo segundo ano consecu�vo, a Associação Espírito-Santense do Ministério Público 
(AESMP) realizou sua tradicional Corrida, com a par�cipação de associados e dependentes. 
Ambas as corridas aconteceram nas dependências do Quartel do 38º Batalhão de Infantaria, 
em Vila Velha, e foram marcadas por desafios e emoção.

Em 2015, a 1ª Corrida da AESMP ocorreu no dia 25 de outubro. Antes mesmo das 7 horas da 
manhã daquele domingo ensolarado, a equipe de apoio da AESMP já havia preparado toda a 
estrutura para o evento, com a ajuda de oficiais e praças do Exército. 

Já a 2ª Corrida da AESMP foi realizada em 23 de  outubro de 2016. Na ocasião, atletas 
driblaram dificuldades e o cansaço �sico, mas todos fizeram questão de completar os 5,5 
quilômetros do circuito, dando seis voltas.  Desta vez, os atletas correram com chip no tênis, 
para marcar com precisão o tempo de cada um deles. Houve distribuição de troféus para os 
seis primeiros colocados em cada categoria.

Integrante do Departamento de Esportes da AESMP, o promotor de Jus�ça Luiz Antônio de 
Souza Silva ressaltou a importância da par�cipação de todos nas duas Corridas e assegurou 
que, em 2017, o evento será ampliado, com a inclusão de categorias para atender pessoas 
com deficiência, dentre outras.

Depois da entrega das medalhas e troféus, o presidente da AESMP, Adélcion Caliman, 
agradeceu a presença de todos os corredores e parabenizou o grupo pela disputa saudável e 
sadia. “Mais uma vez, vocês demonstraram espírito espor�vo, companheirismo e 
solidariedade. A presença de todos aqui engradece e enobrece nossa associação. 
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Agradeço a atenção dada pelos diretores de nosso Departamento de Esportes, que foram 
incansáveis na preparação, planejamento e execução do projeto da corrida. Agradeço 
também aos funcionários da Associação, que se dedicaram com afinco para este 
acontecimento”.

Ele destacou ainda a parceria com o Banco do Estado do Espírito Santo (Banestes), que 
acreditou no projeto e deu apoio publicitário à 2ª Corrida da AESMP. 

"Quero de público agradecer ao Departamento de Marke�ng do Banestes, que acreditou no 
projeto e deu apoio publicitário ao nosso evento.” Também agradeceu à Unimed Vitória, que 
disponibilizou uma ambulância com dois paramédicos em caso de necessidade – o que 
acabou não ocorrendo.

A Presidência da AESMP agradeceu aos Oficiais e Praças do 38º Batalhão de Infantaria do 
Exército, por meio do comandante da unidade, o coronel Edson Massayuki Hiroshi: 
“Novamente o coronel Hiroshi, seus Oficiais e Praças abriram as portas do quartel para um 
evento de nossa Associação. Mui�ssimo obrigado!”
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Tanto que uma das mais empolgadas nadadoras, a promotora de Jus�ça Ana Carolina 
Gonçalves de Oliveira foi para a disputa ao lado do filho Domenico, que na época �nha de 8 
meses, do marido, Leonardo Perim, e da mãe, dona Miriam Nascimento Gonçalves. Ana 
Carolina disputou várias provas e obteve três medalhas, frutos das boas colocações na 
disputa. Ela elogiou a compe�ção:

"Esse 1º Campeonato da Natação da AESMP foi maneiro demais.  Foi mais uma forma que a 
Associação encontrou para promover a confraternização entre os associados e seus 
familiares. É um modo importante de trazermos para eventos espor�vos as novas gerações”, 
pontuou a associada Ana Carolina, que, aliás, também é surfista.

O promotor de Jus�ça Vitor Anhoque  Cavalcan� voltou no tempo ao chegar à Piscina 
Olímpica do Álvares Cabral. Recordou que foi no clube cabralista que ele, desde criança, 
aprendeu a nadar, compe�r e a conquistar �tulos mundo afora. Entretanto, na ocasião, 
assegurou que antes de ser uma compe�ção, o 1º Campeonato de Natação da AESMP foi 
uma oportunidade para reencontrar colegas do Ministério Público Estadual:

"Foi muito prazeroso  estar ao lado de colegas, amigos e familiares. Um domingo 
sensacional. Pelo lado pessoal, também foi legal nadar novamente no Álvares Cabral,  clube 
onde iniciei na natação aos 3 anos de idade”, disse Vitor Anhoque Cavalcan�, que já quebrou 
vários recordes capixabas e nacionais, foi vice-campeão Brasileiro nos 50 metros Livre e no 
Revezamento, além de ter treinado nos Estados Unidos. Ele recebeu uma das medalhas das 
mãos da esposa, Milena Borini Freire Cavalcan�.

O campeonato foi organizado pelo técnico de Natação Marcos de Castro Guimarães, que é 
diretor da Federação Aquá�ca do Espírito Santo e elogiou o nível técnico dos compe�dores: 
"Posso garan�r que o nível técnico dos nadadores é ó�mo. Foi uma brincadeira sadia, com 
demonstração de grande espírito  espor�vo e olímpico”, assegurou.

1º Campeonato de Natação da AESMP foi mais uma 
demonstração de confraternização

P e l a  p r i m e i r a  v e z , 
associados e dependentes 
p a r � c i p a r a m  d e  u m 
campeonato de natação 
promovido pela Associação 
E s p í r i t o - S a n t e n s e  d o 
Ministério Público (AESMP), 
Ocorreu na manhã de um 
domingo, em 13 de março 
de 2016, na Piscina Olímpica 
do Clube Álvares Cabral, em 
Vitória. Foram disputadas 
17 provas. Mais importante 
do que os �tulos, foi a 
confraternização.
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Melhorias feitas na Escola de Estudos Superiores do 
Ministério Público

A Escola de Estudos Superiores do Ministério Público, fundada em 1991 e é um 
Departamento da Associação Espírito-Santense do Ministério Público (AESMP), recebeu 
uma série de melhorias. Tendo à frente os associados Pedro Ivo de Sousa e Gustavo Senna 
Miranda, a EESMP criou uma Comissão de Docentes, responsável pelas diretrizes dos cursos 
de pós-graduação oferecidos à comunidade capixaba.

A Escola estruturou a Biblioteca, adquiriu materiais audiovisuais e ainda  reformulou o seu 
Projeto Polí�co-Pedagógico. A EESMP também realizou a 1ª Semana Jurídica da Escola.

No mês de dezembro de 2016, a Escola de Estudos Superiores do MPES concluiu mais um 
curso de Pós-Graduação: Defesa da Ordem Jurídica.

Neste ano de 2016, a EESMP teve par�cipação efe�va na Escola Nacional do Ministério 
Público. Inclusive, dois associados da AESMP, Pedro Ivo de Sousa e Sabrina Coelho Machado 
Fajardo, integram a Diretoria da ENAMP. 

Em novembro de 2015, aconteceu a 1ª Semana Jurídica da EESMP, com a realização de 
palestras proferidas por renomados juristas. Foi mais uma importante ação no intuito de 
fortalecer a Escola, que é vinculada à Associação Espírito-Santense do Ministério Público 
(AESMP). O evento teve como público estudantes do curso de pós-graduação da própria 
EESMP, membros do MPES, além de estudantes e demais operadores do Direito. Ao final do 
evento, o diretor da EESMP, Dr. Pedro Ivo de Sousa, avaliou o encontro e agradeceu a 
par�cipação do público em geral: 
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“O evento foi um grande sucesso e tem ajudado muito na construção de uma escola mais 
forte. Agradeço muito a presença de todas as pessoas, especialmente a dos palestrantes e 
debatedores. Minha gra�dão ainda à equipe da Escola Superior do Ministério Público 
(EESMP), especialmente a Vera Lúcia, que auxiliou na realização desse evento. Por fim, a 
EESMP se sen�u muito pres�giada com todo o apoio dado pelo presidente da AESMP, 
Adélcion Caliman, que esteve presente durante todos os dias da Semana Jurídica, 
par�cipando a�vamente das discussões realizadas. Para 2017, a EESMP está propondo a 
realização de dois cursos de pós-graduação. Contamos com o apoio de todos”.

A Escola de Estudos Superiores do Ministério Público 
(EESMP), criada em 1991, vai oferecer agora em 
2017 mais um curso de Pós-Graduação Lato Sensu. 
Estão abertas inscrições para o curso de Cidadania e 
Ministério Público e Defesa da Ordem Jurídica e 
Ministério Público, com aulas semanais – terça, 
quarta e quinta-feira –, sempre das 19 às 22h30.

A Escola oferece sala de aula ampla e professores 
qualificados. A direção acadêmica é dos doutores 
Pedro Ivo de Sousa e Gustavo Senna Miranda. 
Maiores informações pelo telefone (27)3223-7555.

A EESMP foi criada no dia 18 de fevereiro de 1991, pela Resolução nº 01/91, na gestão do 
então presidente da Associação Espírito-Santense do Ministério Público, Luiz Carlos Nunes. 
Sua finalidade é preparar candidatos à carreira do Ministério Público. As aulas são 
ministradas por juízes, promotores e procuradores de Jus�ça.

Entre as a�vidades oferecidas pela escola estão seminários, congressos, simpósios, ciclos 
de estudos, cursos de extensão, conferências e palestras, entre diversas outras que 
contribuam para o aprimoramento cultural e funcional dos membros do MP, servidores 
públicos e profissionais de outras carreiras e funções semelhantes. Além disso, promove 
também cursos de atualização, aperfeiçoamento e especialização - visando ao 
desenvolvimento da ciência do Direito, incen�vando a pesquisa, o debate jurídico e a 
interpretação das leis. 

Escola abre inscrição para curso de Pós-Graduação
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