
 

Prezados!  

 

A ABRAME, a fim de contribuir para a busca de uma Justiça mais plena e  

espiritualizada, tem a satisfação de convidá-lo a participar da oitava edição do seu  

tradicional Congresso, que tem como temática central “A VISÃO MATERIALISTA E A  

VISÃO ESPÍRITA EM TORNO DA VIDA”, conforme a programação abaixo.  

 

Temos certeza de que a participação de Magistrados, membros do Ministério Público,  

Advogados, Defensores Públicos, Médicos, Servidores do Poder Judiciário,  

Acadêmicos de Direito e de Medicina, enriquecerá muito o evento e nos proporcionará  

uma profícua troca de experiências.  

Esperamos, portanto, a participação de todos nesse Congresso! 

Kéops Vasconcelos  

Presidente  

 

PROGRAMAÇÃO PREVISTA  

 

Dia 25 de setembro, sexta-feira  

19h30 → Solenidade de Abertura  

20h → Palestra de Abertura 

A Palestra “A Visão Materialista e a Visão Espírita em Torno da Vida”  

Palestrante: Hélio Ribeiro Loureiro (Advogado e Orador Espírita - RJ) 

Divaldo Pereira Franco (BA) confirmado para o Congresso comparecerá somente 

mediante melhora de saúde. 

 

Dia 26 de setembro, sábado  

Manhã Livre 

 

14h → Palestra “Perdão e Conciliação” 

Palestrante: Pablo Stolze Gagliano (Juiz de Direito - BA) 

 



 

15h → Palestra “A Criminologia e a Doutrina Espírita - O debate atual entre determinismo 

e livre arbítrio” 

Palestrante: René Ariel Dotti (Jurista - PR) 

 

16h →Coffee break 

 

16h30 → Palestra “O Exercício da Magistratura na Dimensão Extrafísica - Colônias 

Espirituais e Umbral” 

Palestrantes: Ricardo Di Bernardi (Médico – SC) e Giovana Rosa (Advogada – SC) 

 

17h30 – Lançamento de Livros 

 

18h → Palestra “Em busca da caridade perdida - Fundamentos da verdadeira caridade” 

Palestrante: Pedro Aujor Furtado Júnior (Juiz de Direito – SC) 

 

19h → Palestra de encerramento “Que mundo nós temos e que mundo nós queremos?” 

Palestrante: Rossandro Klinjey (Psicólogo – PB) 

 

27 de setembro, domingo  

08h30 → Assembleia Geral Ordinária - ABRAME  

11h30 → Check-out e traslado aeroporto  

 

INSCRIÇÕES: Via site da AMC  

www.amc.org.br   

Fone: (48) 3231-3011  

*R$ 300,00 para associados e não-associados - até 31.07.2015  

*(associado com direito a um (a) acompanhante) 

R$ 350,00 para associados e não-associados - a partir de 1º.08.2015 

*(associado com direito a um (a) acompanhante) 

R$ 100,00 para estudantes, em qualquer época 

 

DADOS PARA DEPÓSITO 

Banco do Brasil 

Agência: 3477-0 

Conta Corrente: 49230-2 

Favorecido: ABRAME 

http://www.amc.org.br/


 

CNPJ: 03.721.678/0001-51 

 www.abrame.org.br 

(61) 3344-0567 ou 3326-0573 

 

HOSPEDAGEM  

Os pacotes de hospedagem e traslado aeroporto – hotel, podem ser adquiridos 

através da JÔ CINTRA EVENTOS E CONCIERGE via telefone (48) 3131-8100 ou e-

mail eventos@jocintraviagens.com.br  

A diária com pensão completa (café da manhã, almoço e jantar) por pessoa, em 

apartamento duplo/casal custa R$ 377,50 + 6,5% de taxas, e pode ser quitada em seis 

parcelas no cartão de crédito.  

 

ALIMENTAÇÃO PARA NÃO HÓSPEDES  

Participantes inscritos no evento sem hospedagem que queiram almoçar e/ou jantar 

no restaurante do Costão do Santinho, podem retirar o seu cartão de consumo na 

recepção do hotel mediante documento com foto, com o valor da refeição avulsa a R$ 

85,00 + bebidas.  

 

Informações adicionais: via telefone (48) 3231-3011 ou (48) 9921-3200 ou via e-mail 

eventos@amc.org.br c/Andréa na Associação dos Magistrados Catarinenses (AMC) 

http://www.abrame.org.br/

