Santarém-FIT/UNAMA
apoia
Campanha
em
Combate
a
Corrupção no Brasil
(Foto Ilustrativa /Internet)A FIT/UNAMA apoia a Campanha “Dez
Medidas no Combate a Corrupção”, que tem como objetivo
alcançar o máximo de assinaturas para proposta de projeto de
lei de iniciativa popular que tornará mais rígidas as
penalidades contra a corrupção. A campanha ocorre no Brasil e
é conduzida pelo Ministério Público Federal (MPF), em conjunto
com o Ministério Público Estadual (MPE).
No Pará, a
Públicos e
Corrupção”,
propositura

FIT/UNAMA se une ao trabalho dos Ministérios
da Diocese de Santarém, no projeto: “Fé contra
para a coleta de assinaturas necessárias para a
da Lei. O projeto é tema do Círio Social de 2015.
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A mobilização vai contribuir com a busca do total de 1,5
milhões de assinaturas, necessárias em todo País e já começou
no prédio sede da FIT/UNAMA. Tomará as ruas de Santarém no
dia 22 de novembro ao longo de todo o percurso do Círio de
Nossa Senhora da Conceição, envolvendo os colaboradores e
alunos do curso de Direito da Instituição, que estarão
devidamente identificados coletando as assinaturas.
O lançamento do projeto “Fé contra Corrupção” será no dia 16
de novembro, a partir das 18h30, no auditório central da
FIT/UNAMA e marca uma série de ações conjuntas dos Ministérios
Públicos, da Instituição e da Diocese de Santarém. As ações se

estenderão durante todos os dias da festividade de Nossa
Senhora da Conceição, até 9 de dezembro, que será o dia “D” de
Combate a Corrupção no baixo Amazonas.
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Dois pontos principais de coleta estarão disponíveis no dia do
Círio, um na saída da procissão na Praça de São Sebastião e
outro na Avenida Cuiabá, em frente ao prédio sede do
Ministério Público Federal. Entretanto, durante todo o
percurso, as pessoas poderão assinar o formulário de apoio ao
Projeto de Lei de “Combate a Corrupção” com os acadêmicos de
Direito da FIT/UNAMA, que estarão divididos em várias equipes.
“Foi a determinação e o exemplo de cidadania dos nossos alunos
de Direito e de nossos colaboradores, que nos inspirou a
transformar esta união, no Projeto: “Fé contra Corrupção”. A
FIT/UNAMA sente-se honrada em abraçar esta árdua missão
desencadeada pelo Ministério Público e de total relevância
para a sociedade” – ressaltou o Professor Peter Hage,
coordenador do curso de Direito da FIT/UNAMA.
generic prozac, purchase prozac (fluoxetine) online overseas,
80mg of prozac, buy prozac (prozac) how much does prozac cost
in puppy prozac cost
Fontes:
advair diskus price walgreens generic of advair diskus buy
fluticasone
Mikhail Carvalho/ aluno do curso de Direito da FIT/Unam
Ministério Público Federal
Publicado por Folha do Progresso fone para contato Cel. TIM:
93-981171217 / (093) WhatsApp (93) 984046835 (Claro) Fixo:
9335281839
*e-mail
para
contato:

folhadoprogresso@folhadoprogresso.com.br

