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Ofício circular nº282/2017/AMB/SG                         

                                                                       Brasília, 27 de julho de 2017                                                           

A Sua Excelência o Senhor 

Ricardo Alexandre da Silva Costa 

Presidente da Associação Cearense de Magistrados 

 

Assunto: Secretaria Cultural – VIII Jogos Nacionais da Magistratura 

 

Senhor Presidente, 

Vimos por meio deste informar a Vossa Excelência que a Diretoria 

da AMB aprovou um Projeto Cultural a ser implementado com variadas 

atividades de âmbito nacional e local. Dentre essas atividades, está a 

apresentação artística, das mais variadas modalidades, com magistrados do 

Estado do Ceará, por ocasião da realização dos VIII Jogos Nacionais da 

Magistratura, promovidos pela AMB em parceria com a ACM, a se realizar em 

Fortaleza/CE, nos dias 25 a 29.10.2017.  

O Projeto Cultural da AMB, nesse ponto, foi assim aprovado: 

3. AÇÕES DE ÂMBITO REGIONAL/LOCAL  

3.1. Apresentação artística nos VIII Jogos Nacionais da Magistratura  

 

A regionalização da exposição das atividades artísticas dos 

magistrados é salutar e implica maior valorização dessa expressão artística no 

âmbito local. A iniciativa, além de prestigiar a chamada "prata da casa", nos 

locais onde se realizarem os Jogos Nacionais da Magistratura, implica redução 

de custos, pois já se aproveita toda a estrutura e organização do evento 

esportivo para a inserção de atividades artístico-culturais.  

Propomos, então, a reserva de espaço na programação dos VIII 

Jogos Nacionais da Magistratura, que se realizarão na cidade de Fortaleza/CE, 

para a apresentação artística dos magistrados cearenses, nas mais variadas 

modalidades, em especial música, fotografia e pintura. 

 Assim, para a implementação desse Projeto, solicitamos a Vossa 

Excelência que encaminhe o presente ofício aos magistrados cearenses, 

buscando a adesão necessária para que se possa formatar a apresentação 

ao longo da programação do evento esportivo nesse Estado.  

Atenciosamente, 

 

Jayme Martins de Oliveira Neto 

              Presidente da AMB 


