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Carlos Augusto Arruda Guerra de Holanda
Seguir Avançando

Charles Hamilton Santos Lima
Todos Juntos por um MPPE Unido e Atuante

Francisco Dirceu Barros
Coragem para Avançar

José Paulo Cavalcanti Xavier Filho
Renova MPPE

Júlio César Soares Lira
Unidos Somos Fortes

Maviael de Souza Silva
Avança MPPE

Rosemary Souto Maior de Almeida
Compromisso, luta e resistência

"É preciso construirmos um novo tempo no MPPE, cujo futuro passa pela liderança e compromisso 
do gestor na adoção de ações exequíveis e sintonizadas com as necessidades do órgão e expectativas 
de seus membros. Para tanto, nosso programa de gestão contempla medidas capazes de superar 
as dificuldades atuais, garantir respeito e fortalecimento institucional, implementar modelo 
gerencial proativo e democrático, valorizando experiências, preservando conquistas e renovando 
o espírito de luta dos que fazem o MPPE. Venham conosco!"

José Elias Dubard de Moura Rocha

“O resgate do Estado Democrático de Direito, a reordenação das Promotorias e Circunscrições e o 
redimensionamento do MPPE com a ampla participação de Membros e Servidores são os pilares do 
enfrentamento de 2017/2018, a serem construídos durante a gestão e não, apenas, nos períodos 
eleitorais, cientes de que se queremos consertar o Brasil que comecemos por nossa Casa.”

“Conduzirei o MPPE de forma parcimoniosa e conciliadora, todavia, com altivez,  imbuído do sentimento 
de recuperar a autoestima de membros e servidores, interna e externamente. Manterei canal de diálogo 
permanente com todos e serei um gestor racional, que guiará a execução orçamentária de perto, elegendo 
prioridades estratégicas consentâneas com o interesse público e de modo a permitir avanços em todas 
as áreas de atividade do MPPE."

“O momento extremamente delicado que atravessa a sociedade brasileira, com reflexos 
no Ministério Público, nos leva a sair da zona de conforto para nos lançar em desafios muito mais 
ousados do que costumeiramente somos instados a alçar. Imbuído desse propósito, colocamos 
o nosso nome ao julgamento dos colegas para o honroso cargo de PGJ, de forma a servir como 
instrumento de consolidação dos ideários de justiça, democracia, respeito, igualdade e honradez.”

"Colega: pense e vote em quem tem compromisso, luta e resistência institucional!"

"Seguir avançando! Não foi fácil esse primeiro ciclo de gestão, podem acreditar. 
Com muita humildade e espírito público, priorizando o essencial, fizemos o que foi possível. 
Agora, com a experiência adquirida e alguns ajustes, estamos animados a continuar nossa missão. 
Contamos com o apoio do seu voto e de sua participação na construção da instituição que idealizamos, 
ainda mais forte e democrática, transformadora da realidade social."

"Nossa gestão será pautada num constante diálogo com os integrantes da instituição e reconstrução 
coletiva da credibilidade e gestão financeira do MPPE. Acreditamos na força e capacidade técnica 
dessa instituição, mas reconhecemos a necessidade urgente de implementação de medidas para 
uma gestão político-administrativa compatível com a dimensão do papel social dessa instituição, 
e eficiente, ainda que contextualizada numa crise política e financeira."

"Nossas propostas estão pautadas numa análise profunda da realidade institucional e dos desafios que 
precisamos superar, na perspectiva de garantir e aprimorar o serviço prestado ao povo pernambucano. 
Trata-se do resultado de um intenso e produtivo diálogo mantido com os colegas do MP estadual 
e nacional, ao longo dos últimos anos, que permanece aberto a novas sugestões e aperfeiçoamentos. 
Imbuído do solene propósito de construir um Ministério Público forte, unido e democrático, 
com uma gestão moderna que valorize a carreira, contamos com a sua confiança e apoio."
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