
 

  
 

  
 
    

 

 

 

 Curta!   Siga-nos! 

ACONTECEU 

Fique por dentro dos eventos e cursos que ocorreram. 

 
 

Evento sobre pagamentos por serviços ambientais lota auditório da Escola 

 

 

 
 

“A escala de produção em que a economia global chegou sufoca a capacidade de o planeta 
absorver os resíduos e de continuar fornecendo matéria-prima”, afirmou Larissa Ambrosano 
Packer, mestre pela UFPR, durante o evento “Pagamento por Serviços Ambientais e as 
Inconstitucionalidades do Novo Código Florestal” que ocorreu no dia 5 de fevereiro na Escola 
Superior do Ministério Público. 

O evento, realizado em conjunto com a Fundação Heinrich Böll Brasil, foi o primeiro de 2015 e 
reuniu aproximadamente 130 pessoas que lotaram o auditório da sede da ESMP. 

 
 

[ESCOLA.ENTREVISTA] 

Assista aos vídeos especialmente produzidos pela equipe de comunicação da Escola. 

 

 

 

http://www.facebook.com/esmpsp
https://twitter.com/esmp_mpsp
http://bit.ly/19cNTbR
http://www.esmp.mpsp.mp.br
http://www.facebook.com/esmpsp
https://twitter.com/esmp_mpsp
http://bit.ly/19cNTbR


 

[VÍDEO] Reforma política: o poder econômico nas eleições 

 

 

  

O professor Francisco César Pinto da Fonseca, doutor 
em História pela USP, será um dos palestrantes do 1° 
encontro sobre reforma política. Ele concedeu entrevista 
à Escola para iniciar o debate sobre o assunto. O evento 
acontece no dia 24 de fevereiro, às 19h. (mais 
informações abaixo). 

De acordo com o professor, "há uma crise de 
representação política no Brasil que vem ocorrendo 
desde o processo de redemocratização que houve ao final da ditadura militar. Ter muitos partidos 
políticos é algo natural para a democracia, mas há um problema: o sistema partidário pode se 
tornar um balcão de negócios e não propriamente um sistema representativo".  

Clique na imagem para assistir a entrevista na íntegra. 

Clique aqui para ver o vídeo na intranet do MP.  

 

 

 

PROGRAME-SE 

Fique atento aos cursos e eventos que acontecem na Escola Superior do MP. Participe! 

 
 

ESMP promove curso de extensão sobre o novo CPC 

 

 

 
 

O projeto do novo Código de Processo Civil, que traz 
uma série de mudanças na tramitação dos processos 
na Justiça, já foi aprovado pelo Congresso Nacional e 
aguarda a sanção presidencial. Nesse contexto, com a 
finalidade de promover a capacitação dos agentes 
políticos e administrativos da instituição, a ESMP vai 
oferecer o curso de extensão “O novo Código de 
Processo Civil” com início das aulas já no mês de 
março.  

 

 
 
 

 

Minicurso "A tutela do patrimônio público e social: aspectos práticos" 

A ESMP, em conjunto com o 6° Núcleo Regional (baixada Santista) e com a UNISANTA 
(Universidade de Santa Cecília), vai realizar o minicurso “A Tutela do Patrimônio Público e Social: 
aspectos práticos”. O evento ocorre nos dias 26 e 27 de fevereiro no município de Santos. 

O minicurso é destinado aos membros, analistas de promotoria, servidores e estagiários do 
Ministério Público do Estado de São Paulo. O expositor será o promotor de justiça de Mogi Mirim, 
Ernani Menezes Vilhena Junior. Ele também é integrante do projeto especial de tutela coletiva 
(área do patrimônio público) da Procuradoria-Geral de Justiça e especialista em direito 
constitucional. As inscrições são feitas exclusivamente pelo e-mail joaodiegues@mpsp.mp.br. 

 
 
 
 

 

http://bit.ly/1ATddjh
mms://media.mp.sp.gov.br/escola/MP-ReformaPolitica.wmv
http://bit.ly/1ChoZS1
http://bit.ly/1Br1UP0
http://bit.ly/1ATddjh
http://bit.ly/1ChoZS1


 

Reforma política em debate: o poder econômico nas eleições 

 

 

  

O poder econômico nas eleições é o tema do 
primeiro encontro do ciclo de debates sobre 
reforma política. No dia 24 de fevereiro, às 19h, 
acontece o “I Encontro sobre reforma política em 
debate: democratizando a democracia” na sede da 
ESMP. As inscrições estão abertas e o evento é 
aberto ao público. 

Os expositores serão Francisco César Pinto da 
Fonseca, professor da FGV/SP, mestre em Ciência 
Política, doutor em História e Luciano Caparroz 
Pereira dos Santos, advogado, especialista em Direito Eleitoral, membro do MCCE (Movimento 
de Combate à Corrupção Eleitoral). 

Clique aqui para fazer sua inscrição! 

 
 

Crise hídrica: alternativas e soluções em debate 

  A crise da água alcançou um ponto crítico no estado de São Paulo e também em outras 
regiões do país. Para buscar alternativas e soluções efetivas é necessário a união de esforços 
entres as instituições públicas que visem medidas não apenas emergenciais, mas também a 
longo prazo. 

Para debater esse assunto, a Escola Superior do Ministério Público da União (ESMPU), a Escola 
da Defensoria Pública (EDEPE) e a Escola Superior do Ministério Público (ESMP), promovem o 
seminário “Crise hídrica: alternativas e soluções” na Procuradoria Regional da República, nos 
dias 25 e 26 de fevereiro. As inscrições são gratuitas. 

Clique aqui para fazer sua inscrição! 

 
 

ESMP promove seminário para 

debater publicidade nas escolas 

O seminário "Publicidade nas escolas" 
acontece no dia 10 de março, das 9h às 
12h30, na sede da ESMP. O evento é uma 
realização da Escola Superior do MP, do 
Centro de Apoio Operacional de Consumidor 
e Cível e do Instituto Alana. As inscrições 
estarão abertas a partir de segunda-feira 
(23/02) por meio do link eventos do site 
www.esmp.mpsp.mp.br. O evento é aberto ao 
público em geral. 

  

 

Confira a programação dos cursos 

do primeiro semestre 

Foi divulgada a lista dos cursos do primeiro 
semestre de 2015 na modalidade de Ensino a 
Distância (EAD). A lista com os temas e datas 
pode auxiliar o aluno a se programar melhor. 

Serão oferecidos oito cursos com temáticas 
diversas. As aulas são destinadas a 
servidores e estagiários do MP. Alguns cursos 
exigem formação jurídica para serem 
realizados. 

   

 

     

 

Este é o boletim de notícias do Centro de Estudos e Aperfeiçoamento Funcional 
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Tel.: (11) 3017-7755  

      

 
 

 

http://bit.ly/1uvGBJM
http://bit.ly/1zS3gk1
http://bit.ly/17hLE5P
http://bit.ly/16ZoVLf
http://bit.ly/18L3OxQ
http://bit.ly/18L3OxQ
http://bit.ly/1uvGBJM

