
 

 
 

COMUNICADO  
 
A Associação Sul-Mato-Grossense dos Membros do Ministério Público - ASMMP, por           
meio de sua Diretoria Executiva, diante da recomendação de órgãos como a Organização             
Mundial de Saúde (OMS), Conselho Nacional do Ministério Público (CNMP) e Ministério            
Público do Estado de Mato Grosso do Sul (MPMS), comunica a todos a a adoção de                
medidas temporárias a partir desta sexta-feira (20), visando reduzir a propagação do            
vírus e proteger os nossos associados, colaboradores e parceiros, sem prejuízo da            
continuidade dos serviços. 
 
Isto posto, fica estabelecido que: 
 
1 - Fica suspenso o atendimento presencial pelos colaboradores nas sedes administrativa            
e campo da Associação durante o período em que houver restrições relacionadas à             
pandemia. O atendimento será feito de forma remota, em seu horário normal de             
funcionamento (segunda a sexta-feira, das 8h às 11h30 e das 13h às 18h), por meio dos                
telefones: (67) 9985-2289 - Laura (Secretaria Geral e Financeiro); e (67) 99166-2224 -             
Ana Lucia (Departamento de Comunicação). O presidente da instituição, Romão Ávila           
Milhan Junior, está à disposição a qualquer momento para atendimento por telefone,            
whatsapp e presencial, podendo ser contactado pelo número (67) 99941-7123.  
 
2 - Ficam suspensos os eventos coletivos que seriam promovidas pela Associação, como             
o curso de tiro e treinamento de defesa pessoal (krav magá), entre outros, assim como               
encontros e reuniões presenciais, que devem ser realizados de forma remota, se            
necessário. 
 
3 - Fica suspensa a cessão dos espaços para realização de eventos privados de              
associados, como clube social, cantina, quiosques e piscina. Eventuais reservas já           
realizadas ficam desde já canceladas.  
 
4 - O Hotel de Trânsito funcionará até a segunda-feira (23/03), tendo suas atividades              
suspensas a partir da terça-feira (24/03). 
 
5 - As medidas adotadas vigorarão pelo tempo que se julgar necessário, e serão              
amplamente comunicadas aos associados, assim como o retorno à normalidade do           
atendimento, que esperamos que seja breve. 
 
A ASMMP agradece, desde já, a compreensão de seus associados e lamenta eventuais             
transtornos provocadas por tais medidas. A Associação continuará seguindo as          
recomendações dos órgãos de saúde, assim como seus conselhos e associações           
nacionais e também do MPMS. 
 
Campo Grande, 19 de março de 2020. 
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