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NOVOS ASSOCIADOS AMPID

AMPID
Associação Nacional de Membros do Ministério Público de Defesa Dos 
Direitos dos Idosos e Pessoas com Deficiência                     

O que faz a AMPID?

A AMPID - Associação Nacional do Ministério Público de Defesa dos Direitos dos Idosos e
Pessoas com Deficiência é inscrita junto à ONU e à OEA; emite várias notas públicas na defesa
dos direitos das pessoas idosas e pessoas com deficiência; tem assento nos conselhos
nacionais CONADE e CNDI; procura desenvolver um trabalho junto aos Ministérios Públicos
visando à criação e o fortalecimento das Promotorias Especializadas na área da Pessoa com
Deficiência e Idosas; realiza várias campanhas nacionais, tais como, de valorização positiva da
velhice, de combate à violência contra a pessoa idosa, de divulgação da Convenção
Interamericana(OEA) e em prol da educação inclusiva e de divulgação da LBI.

Vantagens de se tornar um Associado:

• a possibilidade de intercâmbio entre os associados, através de grupos e redes sociais, 
visando a troca de experiências, materiais e ideias sobre os direitos das pessoas idosas e 
pessoas com deficiência;

• o recebimento de informações atualizadas sobre legislação, jusrisprudência dos tribunais e 
decisões internas do Ministério Público referente à matéria de interesse;

• a possibilidade de participar dos conselhos nacionais de direito (CONADE e CNDI) como 
representante da AMPID;

• a possibilidade de ajudar a construir uma nova forma de pensamento junto à sociedade civil e 
as organizações governamentais e não-governamentais;

• a possibilidade da AMPID em ingressar com ações ou participar como amicus curiae em 
assuntos de interesse;

• a possibilidade de associados participarem de grupos de trabalho; e

• a possibilidade dos associados serem convidados a escreverem artigos para publicações;

Nos escreva já confirmando o seu interesse e 
enviaremos maiores informações: ampidgrupo@yahoo.com.br

Aguardamos você! Alexandre de Oliveira Alcântara  
Presidente

Se você é membro do Ministério Público, ativo ou aposentado, 
torne-se agora um Associado AMPID e contribua na defesa dos Direitos dos Idosos e 

Pessoas com Deficiência
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