
MPD EVENTOS

MPD MARCA PRESENÇA NA FACULDADE DE DIREITO DA USP

O MPD marcou presença na semana de recepção aos 
calouros da tradicional Faculdade de Direito da USP 
(Fadusp), no Largo de São Francisco, em São Paulo. O 
presidente da ONG, Roberto Livianu, compareceu à fa-
culdade, em 27/2, para falar aos alunos sobre a carreira 
jurídica do Ministério Público e, também, sobre o Movi-
mento do Ministério Público Democrático. 

Sobre a carreira no MP, Livianu lembrou aos calouros 
de direito que nem sempre deve ser confundida com o 
que aparece nos jornais e na televisão. “O que está na 
mídia nem sempre corresponde à realidade”, disse. Ele 
acrescentou que o marco divisório para o Ministério 
Público foi o advento da Constituição Federal de 1988, 
quando o promotor passou a cuidar não somente de as-
suntos criminais, mas de interesses difusos e coletivos. 

“Toda vez que houver interesse público e coletivo, 
o promotor deve intervir”, afirmou Livianu. E alertou: 
“O promotor tem obrigação de atender o público em 
seu gabinete”.

Ao final da palestra, o promotor revelou aos calouros 
que atualmente é presidente do MPD e fez um breve 
histórico do associativismo entre juristas europeus, res-
saltando a importância das associações democráticas 
que congregam juízes, promotores e outros operado-
res do direito. “Trata-se de um modo de se aproximar 
da comunidade”, concluiu. Ou seja, é uma maneira de 
promover cidadania real e concreta. 

Outros que falaram aos novos universitários foram Pau-
lo Borba Casella, professor da Fadusp, Cláudio Lembo, 
ex-governador de São Paulo, que falou sobre a carreira 
política, Carlos Alberto Carmona, professor da Fadusp, e 
José Roberto dos Santos Bedaque, professor da Fadusp.

Livianu (à esq.) durante a recepção aos calouros da Faculdade
de Direito da USP

AGENTES DA CIDADANIA EM 2008

O projeto Agentes da Cidadania continua a todo
vapor em 2008. Em 12/4, terá início o curso no Cen-
tro de Integração de Cidadania (CIC) de Francisco
Morato (SP). “Nosso objetivo maior é que os alunos
consigam começar a se enxergar como cidadãos e
se unam para lutar por seus direitos”, afirma Maria 
Izabel do Amaral Sampaio Castro, associada do MPD 
e coordenadora do curso. O Agentes da Cidadania
é uma parceria do MPD com a Secretaria de Justiça 
do Estado de São Paulo. As aulas sobre cidadania, 
direito à saúde, entre outras, serão aos sábados, das
9 às 12h. Confira as novidades sobre esse e outros
projetos do MPD em www.mpd.org.br. 
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PROMOTORAS LEGAIS EM
ANGOLA

O PLP, Promotoras Legais Populares, está prestes 
a expandir seus limites continentais. O projeto, par-
ceria entre União de Mulheres, MPD e Ibap, poderá 
ser implantado em Angola. 

Amelinha Teles, responsável pelo PLP na União de 
Mulheres, lembra que a idéia surgiu após uma via-
gem a Portugal, para conhecer o Centro de Estudos
Sociais, da Universidade de Coimbra, capitaneado 
pelo sociólogo Boaventura de Sousa Santos. 

“As africanas que participam desse grupo de estu-
do sugeriram levar o PLP para outros países de lín-
gua portuguesa que precisavam se apropriar dessa
metodologia”, lembra Amelinha. O encaminhamen-
to do projeto, em Angola, está sendo feito pela co-
ordenadora do programa de intercâmbio da ONG
Open Society, a advogada Fernanda Fernandes. 

“É muito gratificante ver que a semente lança-
da em São Paulo, há quase 15 anos, se frutificou. E 
agora o curso está se expandindo, e isso é motivo
de orgulho para nós”, afirma o presidente do MPD, 
Roberto Livianu. O PLP capacita mulheres de todas
as idades, para que conheçam seus direitos, desde
1995. Já se diplomaram no PLP mais de 3,5 mil mu-
lheres em cidades de todo o Brasil. 


