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quase em sua integralidade, pelo patrocínio de nossos parceiros).
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Mais do que isto: hoje, este instrumento poderoso de comunicação

agrega valor político à imagem da ADPERGS e é efetivamente utilizado como multiplicador dos feitos das Defensoras e Defensores
Públicos Gaúchos. Ainda, como base afirmativa da excelência
do trabalho feito a fundamentar os pleitos de crescimento.
Bom exemplo disto é o registro da Campanha Nacional comemorativa ao
Dia da Defensoria Pública, que mereceu importante destaque não só por ter
sido a primeira vez que o Rio Grande do Sul teve a oportunidade de sediá-la,
mas também porque sinaliza interna e externa corporis que temos funções
institucionais que vão muito além do ajuizamento de demandas; que trabalhamos pela emancipação humana, política, social e também econômica dos
usuários dos nossos serviços, e que isto fundamenta, sim, nossa necessidade de crescimento e manutenção do patamar remuneratório digno.
A parte dedicada aos aposentados demonstra quão exitoso foi o trabalho
desenvolvido pelo seu Departamento, e que a prática da aproximação
democrática em âmbito associativo só traz bons frutos: Genice Selaimen,
cujo trabalho de excelência retratado também neste Informativo ninguém
contesta, foi eleita por seus pares (sem que sequer nos conhecêssemos
pessoalmente!) e executou com maestria a política de valorização que pretendíamos implantar (e implantamos) na ADPERGS.
Aliás, o espaço dedicado de forma igualitária às duas chapas que concorrem à Diretoria da nossa Associação é mais um demonstrativo da postura
democrática e agregadora que procuramos solidificar nos últimos dois anos.
Agregadora entre os colegas e também externamente. Entre os colegas
gaúchos, através do trabalho diário de apoio (que não é noticiado), por meio
do Encontro Estadual, realizado em parceria com a Administração da Defensoria Pública, das palestras, dos eventos “festivos” como almoços, passeios
e recentemente, o jantar comemorativo ao nosso dia.
Não poderia deixar de registrar a interlocução com colegas de fora do Estado proporcionada pela ADPERGS: desde o orgulho de ver a competente
Naira Sanches como palestrante de honra nas comemorações do nosso dia
no longínquo Piauí, até a oportunidade de assistirmos a palestras proferidas
pelos colegas paulistas Gustavo Reis (cuja capacidade acadêmica é respeitada nacionalmente) e Antonio Maffezoli (Defensor Público Interamericano).
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Externamente, demonstrada pelo Prêmio ADPERGS de Jornalismo, cuja
credibilidade trouxe inscritos de todo o país, em número crescente e expressivo quantitativa e qualitativamente - o que repercute muito positivamente
em nossas lutas por solidificação institucional.
Apreciem e, mais do que isto, dividam, multipliquem este Informativo na sua
comunidade. Utilizem este instrumento como a exteriorização dos atributos
que nos fazem uma Defensoria Pública conhecida nacionalmente por sua excelência e, sobretudo, como forma de demonstrar por que ainda precisamos
crescer (cada vez mais e sempre)!
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DESTAQUE
Detentas do Madre Pelletier
são estrelas no lançamento da
Campanha Nacional Defensores Públicos
Pelo Direito de Recomeçar

C

erca de 200 pessoas, entre autoridades, imprensa
e detentas, participaram no dia 17 de maio, do
lançamento oficial da Campanha Nacional Defensores Públicos Pelo Direito de Recomeçar, que este ano
aconteceu pela primeira vez em Porto Alegre, marcado
por um desfile de moda na Penitenciária Feminina Madre
Pelletier. Prestigiaram a solenidade, realizada em parceria entre ADPERGS e ANADEP, além da presidente
das duas entidades, Patrícia Kettermann, o presidente
do Conselho Nacional de Defensores Públicos Gerais
(CONDEGE), Nilton Leonel Arnecke Maria, a corregedorageral da Defensoria Pública do RS, Maria de Fátima
Záchia Paludo, e o ministro do Superior Tribunal de
Justiça (STJ), Sebastião Reis, servidores, agentes penitenciários e empresários.

Na ocasião, as presas tiveram um dia de celebridade, apresentando o fruto de seu trabalho na passarela – vestidos,
camisas, acessórios feitos de saquinhos de fermento, caixas
de leite, fiação elétrica, entre outros. Ainda durante o lançamento, algumas alunas da escola da própria penitenciária
receberam certificado de conclusão do ensino fundamental, leram poesia e fizeram apresentações. “A execução da
Campanha demonstrou que o papel do Defensor Público na
garantia dos direitos dos destinatários dos nossos serviços
vai muito além da atuação nos processos: buscamos também seu empoderamento e dignidade enquanto cidadãos,
inclusive na esfera extrajudicial. Conseguimos mostrar à
sociedade que quando as pessoas privadas de liberdade
têm efetivamente o Direito de Recomeçar, os resultados
são sempre muito satisfatórios para todos, inclusive para
a própria sociedade”, avaliou Patrícia.
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Durante o desfile, que reuniu jornalistas da esmagadora
maioria dos grandes veículos de imprensa do Estado, a
plateia era só entusiamo. As presas que assistiam às colegas de cela, gritavam e aplaudiam de pé. O empresário
Asdrobaldo Rodrigues parou tudo que estava fazendo na
hora do almoço e foi para o presídio. Ele representa uma
empresa responsável pela contratação de 200 presos
do sistema penitenciário gaúcho. Além de emocionado,
estava orgulhoso de suas funcionárias que participaram
do desfile. “A realidade dentro da cadeia não é fácil. Temos que ajudar essas pessoas, para que elas não saiam
piores daqui. Muitas delas são abandonadas pela família.
A nossa proposta é ajudar”. Segundo ele, as presas tem
um grande senso de motivação.

Já nos bastidores, a euforia tomava conta de todas as
mulheres, que faziam cabelo, maquiagem e realizavam
a última prova de roupa. Apesar de organizado em uma
penitenciária, o evento contou com todos os elementos
presentes nos grandes eventos de moda mundo afora:
muitos flashes, tapete vermelho e aplausos. Na hora de
pisar na passarela, todas fizeram questão de entrar com
fitas negras presas no braço, em luto pelo falecimento
de uma colega na noite anterior, vítima de um ataque
cardíaco.
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Evento destacou exemplo positivo
da Madre Pelletier

DESTAQUE

D

ivulgar a necessidade da criação de mecanismos de reinserção social para pessoas privadas
de liberdade, tendo como princípio a educação e
geração de emprego ainda durante o cumprimento da
pena é um dos objetivos da Campanha Nacional deste
ano. Além disso, a ideia é apresentar iniciativas positivas
e casos de ex-detentos que, através de oportunidades de
trabalho e educação (formação), reconquistaram seu espaço, quebrando o ciclo da reincidência. “A remissão da
pena é o que mais motiva, pois significa um dia a menos
longe da família, dos amigos e dos filhos. Minha maior motivação é ver que posso ainda aprender”, constata Aline,
presa por associação ao tráfico. Para ela, poder trabalhar e estudar dentro do presídio é uma oportunidade
jamais imaginada. “Elas se sentem valorizadas. Voltam
a se sentir úteis”, destaca a diretora do presídio, Marília
dos Santos Simões.
De acordo com o Sistema de Informações Penitenciárias
do Ministério da Justiça (Infopen 2011), a taxa de encarceramento no Brasil triplicou nos últimos 15 anos, e a
população carcerária já ultrapassa meio milhão de pessoas (513.802) – um universo em que 93% são homens e
48% possuem menos de 30 anos de idade. Atualmente,
apenas 94.816 presos trabalham, dos quais 79.030 realizam atividades dentro dos estabelecimentos penais e
15.786 atuam externamente. Somente 8% das pessoas
presas estudam. Sem a possibilidade de estudo ou trabalho, sem a perspectiva de construir uma nova vida, 70%
dos egressos voltam a cometer crimes.
No Rio Grande do Sul, há hoje, conforme números da Superintendência dos Serviços Penitenciários (Susepe), 29.172
detentos. Destes, 55,56% estão sem trabalhar. No Presídio Feminino Madre Pelletier, onde ocorreu o lançamento, a realidade é diferente: há 241detentas, das quais 189 trabalham, um índice de quase 80%.

Cartilha mostra como a sociedade
pode participar

D

urante o lançamento da Campanha foram distribuídas cartilhas que, de forma dinâmica e com
várias ilustrações, contam em 30 páginas como a
sociedade pode ajudar na reinserção social de ex-presidiários. A publicação informa ainda como funciona o
sistema progressivo de cumprimento de penas (regimes
fechado, aberto e semiaberto) e explica como é a atuação
do defensor público na área de execução penal.
Um dos destaques da cartilha é a presença de depoimentos de ex-detentos, que contam como conseguiram
mudar de vida e como o apoio de outras pessoas neste
processo é fundamental. No final, a publicação especial
traz também um “tire suas dúvidas” com informações
acerca da legislação trabalhista e qual a maneira mais
fácil de ajudar um egresso do sistema prisional.
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Voluntários deram alma a uma ideia
aparentemente ousada demais

N

o início era apenas uma ideia, que parecia muito
ousada, difícil até, mas que foi crescendo e acabou
do tamanho da criatividade de um grupo de voluntários que se apaixonaram por ela. Além do suporte fundamental da administração da penitenciária, da receptividade da diretora Marília Simões e de toda a equipe do
Departamento de Tratamento Penitenciário da Susepe,
houve um grupo de pessoas que deu vida ao que era apenas uma proposta aparentemente muito difícil de concretizar. “Foi um imenso desafio para a diretoria da ADPERGS
realizar, em conjunto com a ANADEP, este ousado evento
de lançamento e ter os olhos do Brasil inteiro voltados
para cá, neste momento. Um desafio que começou com
uma ideia tímida e com muitos receios de que não desse
certo, e que se transformou em uma grande demonstração para sociedade, através da ampla cobertura obtida
junto à imprensa, da diferença que faz oferecer oportunidades a quem está privado de liberdade”, afirmou a diretora de Comunicação da ADPERGS Lisiane Zanette Alves.
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“Tu gostaria de produzir um desfile no presídio feminino
Madre Pelletier? - Não lembro qual, exatamente, foi minha
primeira reação ao ouvir essa pergunta, mas posso garantir que foi uma mistura de “nossa, que legal” com “ai, que
responsabilidade”. No entanto, movida pela curiosidade
e por acreditar que a moda tem o poder de transformar
vidas, topei o desafio”, lembra a designer e produtora de
moda Patrícia Cuozzo, responsável pela idealização e
construção de todas as peças desfiladas pelas meninas.

DESTAQUE
Quando ela chegou à penitenciária, as embalagens de fermento eram apenas papel, a fiação apenas material de trabalho
e as caixas de leite não passavam de lixo reciclável. “Bolei ideias e criei croquis com os materiais que são utilizados pelas
presas em suas oficinas. Num processo que durou pouco menos de um mês, disquetes, imãs de geladeira, componentes
eletrônicos, saquinhos de fermento e tempero, artesanato, retalhos de tecidos, garrafas PET’s, caixinhas de leite e aventais
hospitalares foram transformados em vestidos”, conta.
Mas nem tudo foi assim tão fácil. Se durante a apresentação do conceito do desfile para as detentas o ânimo entre
elas não foi dos melhores – “eu que não vou usar essa
roupa feia”, diziam -, com o processo da montagem das
peças foi melhorando e, entre insights e trocas de ideias,
as peças foram construídas a muitas mãos. “A cada pitaco
dado em relação às peças, sentia aquela pontinha de
alegria em ver que elas estavam realmente se engajando
e criando, sonhando e imaginando além daquela realidade
momentânea. Não vou negar que durante alguns breves
momentos, durante o projeto, cheguei a pensar “ih, o que
que eu fui inventar…”, mas ao ver a alegria e realização
das apenadas na passarela, desfilando seu rostos iluminados no tapete vermelho, me senti completamente em
êxtase, com aquela sensação de dever cumprido.”

Cabelos e maquiagem ficaram por conta da equipe do
Cubo – salão de beleza conceito, um coletivo criativo na
área de cabelos e moda que já emplacou ensaios, editoriais, coleções de corte de cabelos em diversas publicações e até uma mostra exposta em galerias de arte.
O pessoal se entusiasmou muito com a proposta e contribuiu voluntariamente com toda a produção das meninas. Artur Lopes, Bruna Rossato e Emmanuele Ribeiro
criaram os penteados. Bianca Duarte foi a responsável
pela maquiagem que surpreendeu as detentas. Muitas
não tinham mais nenhuma intimidade com o espelho,
e ficaram, assim como a plateia, realmente impressionadas com o resultado.
Colaboração: Karyne Graziane, jornalista da ANADEP
Genice Selaimen acompanhou toda a produção dos vestidos de perto, auxiliando a filha, Patrícia Cuozzo, na construção da maioria das peças. Sua atuação foi fundamental para que o evento se concretizasse, acompanhando em
visitas diárias o trabalho junto às detentas e todo o processo de organização do desfile. Como se ainda não bastasse,
registrou cada momento com sua câmera.
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10º Encontro Estadual reuniu mais
de 300 profissionais no Dia do Defensor

Encontro estadual promovido pela Defensoria Pública gaúcha contou ainda com palestras dos subdefensores públicos-gerais, recentemente empossados.

C

erca de 300 Defensores Públicos participaram, no
dia 17 de maio, do 10º Encontro dos Defensores
Públicos, evento realizado pela Defensoria Pública
do Estado em conjunto com a ADPERGS, no Hotel Embaixador, na capital. Durante a abertura, o defensor público-geral do Estado, Nilton Arnecke Maria, falou sobre
os avanços da Defensoria Pública, registrando seu contentamento por celebrar a passagem do Dia do Defensor Público com uma grande integração e capacitação
de agentes. “Temos avançado e nossas propostas estão
sendo acolhidas. Uma Instituição que vem crescendo e
ganhando respeito a nível nacional”, afirmou.
A presidente da ADPERGS, Patrícia Kettermann, presente na mesa de abertura do encontro, registrou o lançamento da Campanha Nacional Defensores Públicos pelo
Direito de Recomeçar, e também destacou a importância da figura do Defensor Público no cenário atual. “É
muito gratificante fazer parte de um grupo tão determinado, aguerrido e inovador como os defensores públicos
gaúchos. Hoje, é um momento especial não só para a
Defensoria Pública, mas para todos os defensores públicos que trabalham todos os dias para o acesso à Justiça”,
afirmou a presidente.
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Ao lado do defensor interamericano Antonio Maffezoli, Patrícia destacou
a importância dos profissionais gaúchos.

Entre os painelistas, o encontro contou com a presença
do Defensor Público interamericano e diretor de assuntos legislativos da ANADEP , Antonio Maffezoli, que falou sobre “O Manejo dos Instrumentos Internacionais de
Proteção dos Direitos Humanos”, ressaltando sua atuação perante a Corte Interamericana na defesa legal de
vítimas carentes. Também abordou a importância da Defensoria Pública no acesso à Justiça. “O defensor público
tem que manter essa capacidade de se indignar sempre
para que ele possa defender aquelas pessoas que tem
seus direitos violados”, pontuou. Ele também chamou

Parlamentares, defensores e autoridades acompanharam lançamento de documentário e cartilha sobre execução penal.

Após a exibição do documentário, os Defensores Públicos Alessandra Quines e o Dirigente do Núcleo de Defesa
em Execução Penal (Nudep), Irvan Antunes Vieira Filho,
participaram de um debate junto com o representante
da Associação dos Juízes do Rio Grande do Sul, Gilberto Scheffer. Também foi lançada a cartilha “Manual
da Liberdade”, com informações para os apenados que
cumprem pena em casas prisionais.

Entre as autoridades, marcou presença o presidente da ALRS, Pedro Westphalen.

a atenção para o prazo demasiadamente longo entre o
início da denúncia na Corte Interamericana de Direitos
Humanos até a efetiva entrada na pauta de julgamento.
“São aproximadamente seis anos a contar da violação de
direitos”, disse.
Durante o evento foi lançado, ainda, o documentário
Maria Esperança, que aborda a atuação da DPERS nas
Casas Prisionais. O vídeo faz parte do projeto de Assistência Jurídica Integral ao Preso e aos Familiares,
coordenado pela Defensora Pública Alessandra Quines.

O evento foi encerrado pelo ministro do Superior Tribunal
de Justiça (STJ) Sebastião dos Reis, em painel coordenado pelos defensores com atuação junto aos Tribunais
Superiores Josane Heerdt e Rafael Raphaelli. O ministro
falou sobre as práticas recursais no STJ. Com longa experiência em atuação nas cortes superiores, Reis Júnior
destacou que grande parte dos recursos que chegam ao
STJ, especialmente ao Supremo Tribunal Federal (STF),
em geral, são questões já pacificadas em súmulas, jurisprudência e, “em muitas vezes, são apenas o resultado de
uma satisfação que o defensor precisa prestar à parte”.
Para ele, é fundamental que haja um movimento para a
desjudicialização. “E, neste ponto, a Defensoria Pública
tem tido um papel fundamental”, disse o Ministro. “São
os Defensores Públicos que estão na vanguarda das experiências extrajudiciais em todo o Brasil”, completou.
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ADPERGS recebe novos defensores e convidados
em mais uma edição de jantar com palestras

Autoridades da DPE prestigiaram a recepção aos novos colegas.

C

erca de 30 defensores públicos, empossados no
cargo a partir de outubro do ano passado, foram
recepcionados, ao lado de seus convidados, pela
ADPERGS em um jantar, no dia 12 de abril, no Restaurante Épico do Grêmio Náutico União, em Porto Alegre.
A exemplo do encontro realizado em outubro de 2012,
para acolher outros 70 aprovados no terceiro concurso, a
recepção, que reuniu mais de 100 convidados, teve como
objetivo não apenas homenagear os novos colegas, mas
trazer a eles temas de interesse relacionados à prática
cotidiana, expressos através do olhar e da experiência
de profissionais que são efetivamente reconhecidos pela
excelência no exercício de suas funções: os defensores
Regina Célia Rizzon Borges, que atua há oito anos em
Vacaria, e o defensor paulista Gustavo Reis, conhecido
pensador da Defensoria Pública Nacional, com atuação
com viés acadêmico.

Jantar com palestras reuniu mais de 100 convidados no Restaurante Épico.
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Aposentados sempre presentes nos encontros de acolhida aos novos defensores.

“Queremos, com estas falas destes especiais colegas
com perfis tão diferenciados, mostrar aos colegas que
precisam se conectar com suas essências para encontrar
seu verdadeiro caminho dentro da Defensoria Pública.
Nosso compromisso é apontar alguns dos caminhos que
existem, provocá-los a descobrir outros ainda não trilhados, mas acima de tudo transmitir nossa experiência e
decorrente dela a certeza de que nada pode ser feito na
Defensoria Pública (nem na vida), se não for com paixão
e com a visão muito clara de que somos apenas instrumentos de algo muito maior que é garantir direitos aos
nossos usuários”, afirmou a diretora do departamento
de Comunicação da ADPERGS, Lisiane Alves, que apresentou o evento.

DESTAQUE

Novos defensores aproveitaram a noite de homenagem para confraternizar com colegas.

Ao se apresentar aos novos defensores, Regina falou
sobre sua experiência desde o início da carreira de defensora, lembrando as diferentes áreas de atuação
da Defensoria. Destacou, entre elas, a atuação junto à
mulher vítima de violência. “Não vou fazer aqui um discurso de gênero, mas não posso deixar de registrar que
muito me preocupa esta problemática. O modo como
a faixa da população que é assistida da Defensoria resolve seus conflitos é preocupante, porque não é pontuada pelo diálogo”, completou. Regina falou também
sobre o projeto Pai Presente, e sua implantação em
Vacaria, divulgando os resultados positivos já obtidos
com tão pouco tempo de operação. “Já encaminhamos
exames para duas crianças e em um mês de funcionamento seis vidas já podem tomar novos rumos com a
nossa atuação”, finalizou.
Regina lembrou o início da carreira e trouxe novidades
sobre o projeto Pai presente.

Gustavo falou sobre a história da Defensoria no Brasil
e sobre sua paixão pelo ofício.

O defensor Gustavo deu as boas vindas aos novos defensores relembrando, também, seu início na carreira.
Ingresso na Defensoria em 2007, ele se apaixonou pelo
ofício logo no primeiro contato. “Entrei na carreira pensando que ela seria passageira. E essa ideia começou a
mudar já logo nos primeiros dias, pouco antes da posse,
quando comecei a participar de eventos e ações da
Defensoria, de curioso. Ali, já fiquei surpreso com as
Audiências públicas e essa nova cara do acesso à justiça
que a Defensoria proporciona”, relatou. Gustavo relembrou, ainda, um pouco da história da Defensoria Pública
no Brasil, lembrando sua implantação e a busca pelo
fortalecimento ao longo dos anos. “Hoje nossa geração
lida com uma Defensoria pública consolidada. Vivemos
agora um momento em que nunca houve tanta atenção
para a Defensoria, que necessita ainda de autonomia e
crescimento”, avaliou.
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Tomam posse três subdefensores
públicos-gerais na DPE/RS

Novos subdefensores ocupam postos criados em decorrência da modernização administrativa da Instituição.

O

s subdefensores públicos-gerais Marcelo Dadalt
(Assuntos Institucionais), Luciana Kern (Assuntos
Administrativos) e Felipe Kirchner (Assuntos Jurídicos) tomaram posse no dia 12 de abril, em cerimônia
realizada na sede da Defensoria Pública, na Capital. Criados pela Lei 14.130, sancionada pelo governador Tarso
Genro no final do ano passado, os novos cargos fazem
parte da modernização administrativa da Instituição.
“Estamos consolidando uma nova estrutura administrativa e institucional”, afirmou o defensor público-geral,
Nilton Arnecke Maria, durante a saudação aos novos
subdefensores. Segundo ele, o que a Defensoria possuía,
antes da legislação que criou os cargos, era ótimo para
a Instituição de vinte anos atrás. “A Defensoria Pública
cresceu muito nestas últimas duas décadas, e precisava
desta adequação”., completou.
Falando em nome dos sudefensores empossados, Dadalt
destacou a importância da nova estrutura administrativa
e institucional para a sociedade gaúcha. “O projeto transforma a Defensoria Pública em uma Instituição moderna
12 | INFORMATIVO

e complexa, para atender a modernidade e a complexidade apresentada pela sociedade”, comparou o subdefensor para Assuntos Institucionais.
Participaram do evento o procurador-geral do Estado,
Carlos Henrique Kaipper, o desembargador Genaro Barone Borges, o procurador-geral de Justiça, José Barroco de Vasconcelos, a corregedora-geral da DPE, Maria
de Fátima Záchia Paludo, o defensor público-chefe da
Defensoria Pública da União, Alexandre Vargas Aguiar, a
presidente da Comissão da Advocacia Pública da Ordem
dos Advogados do Brasil e vice-presidente da Associação
dos Procuradores, Fabiana Barth, o ex-defensor públicogeral do Estado e presidente da Comissão Estadual da
Verdade, Frederico Guazzelli, a subcorregedora-geral da
DPE, Rafaela Consalter, o delegado Anderson Spier, o
auditor do Tribunal de Contas do Estado, Eduardo Borba,
a professora do Instituto Metodista, Doutora Simone Cardoso, o ouvidor-geral da DPE, Bruno Pinto de Freitas, o
diretor-geral da Instituição, Flávio Fulginiti, e o titular do
Registro de Imóveis da 1ª. Zona de Porto Alegre, João
Lamana Paiva.

DESTAQUE

Defensora gaúcha representa ANADEP
em debate sobre reinserção social no Piauí

À

s vésperas do Dia Nacional da Defensoria Pública
a Associação Piauiense dos Defensores Públicos
(APIDEP) realizou uma série de ações dentro das
penitenciárias Major César, Irmão Guido e Feminina. O
objetivo foi apresentar aos apenados os diversos serviços
e maneiras de acesso à assistência jurídica da Defensoria Pública. Na oportunidade os presos tiveram acesso a
orientações processuais e tomaram conhecimento sobre
os direitos que possuem, inclusive relativos à garantia de
integração ao mercado de trabalho e geração de renda.
Esta visita aos presídios contou com a presença da defensora do Núcleo de Execução Penal do Rio Grande
do Sul, Naira Sanches, que representou a ANADEP nas
atividades da Campanha Nacional no Piauí. “É preciso ter
em mente que não basta o apoio que a Defensoria oferece
dentro do cárcere. É necessário que se haja também a formação para que os detentos não saiam na mesma situação
que entraram”, destacou a defensora durante sua fala.
Para Naira, a participação como palestrante somente
engrandeceu a parceria entre as instituições que têm
como atribuição a execução penal. “Área tão sensível de
atuação neste momento nacional, quando todos os atores
envolvidos, inclusive o Supremo Tribunal Federal, buscam
alternativas para que a pena seja executada nos termos da
Lei nº 7210/84 e os direitos dos presos e apenados não retirados /suspensos pela decisão judicial sejam resguardados”, afirmou. Para ela, a oportunidade foi magnífica, já
que coincidiu com a celebração do dia do defensor público.
“E, ao mesmo tempo, foi lançada a campanha nacional da
ANADEP de incentivo ao direito de recomeço do egresso”,
completou.

Naira palestrou sobre acesso à justiça a detentos no estado do Piauí.

Para o presidente da APIDEP, Arilson Malaquias a ação teve a proposta de fortalecer a atenção ao apenado, bem como
os mecanismos de inserção social. “Durante o cumprimento da pena, ele tem o direito e o Estado tem o dever de fornecer
trabalho e formação escolar. Essa qualificação vai ajudar no seu retorno à sociedade e minimizar as causas que o levaram à
marginalização. Se o Estado e a sociedade acolhe o preso, ele vai ficar menos vulnerável de ser acolhido pelas organizações
criminosas”, destacou.
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Fotos: Diogo Sallaberry

Entrega do 2º Prêmio ADPERGS
de Jornalismo marca celebração do
Dia Nacional do Defensor Público

Jornalistas vencedores nas cinco categorias do prêmio também foram destaque na festa que marcou a passagem do dia nacional da Defensoria Pública.

I

nserida nas atividades que marcaram o lançamento da
Campanha Nacional Defensores Públicos Pelo Direito de
Recomeçar, uma grande celebração realizada na noite
de 17 de maio, no Salão São José do Centro de Eventos do
Hotel Plaza São Rafael, na Capital, reuniu defensores e imprensa para festejar, em grande estilo, a passagem do Dia
Nacional do Defensor Público. Durante a celebração foi realizada a entrega do Prêmio ADPERGS de Jornalismo, que,
em sua segunda edição, selecionou 15 finalistas distribuídos
em cinco categorias para receber o reconhecimento por trabalhos voltados para o tema Defensoria Pública, Acesso à
Justiça e Sistema Prisional.
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Confira os vencedores
e suas classificações:
TELEVISÃO
1º lugar: O Pior lugar do mundo (Roberta Salinet – RBSTV/RS)
2º lugar: Defensoria Pública no Brasil (Ana Pessoa e
Marcelo Canellas – Programa Fantástico Rede Globo)
3º lugar: Carentes de Justiça (Richeli Bezerra – TV Tambaú/SBT Paraíba)
FOTOJORNALISMO
1º lugar: Preso por engano: A luta de uma mãe para
libertar o filho (Mateus Bruxel – Diário Gaúcho/RS)
2º lugar: Depósito humano (Jefferson Bottega – Jornal
Zero Hora/RS)
3º lugar: Sede (Angela Maria Peres da Silva Paiva –
Agência de Notícias do Acre)
NOVAS MÍDIAS
1º lugar: Um mês sem Defensoria (Paola Bello – Diário
Catarinense online http://diariocatarinense.clicrbs.com.
br/sc/ Santa Catarina)
2º lugar: Brasil e Haiti, um mundo de histórias (Angela
Maria Peres da Silva Paiva – Agência de Notícias do Acre
www.agencia.ac.gov.br)
3º lugar: Dependentes químicos têm tratamento psiquiátrico assegurado pela Justiça (Marigleide Moura –
Primeira Edição www.primeiraedicao.com.br – Alagoas)
RÁDIO
1º lugar: Anjos sem asas (Wendell Rodrigues da Silva –
Jovem Pan/Paraíba)
2º lugar: Bandida (José Renato Ribeiro – Rádio Gazeta AM/RS)
3º lugar: Filhos do crack (Leandro Staudt – Rádio Gaúcha/RS)
IMPRESSO
1º lugar: Histórias que assustam a ONU (Nathalia Ziemkiewicz de Carvalho, Revista Isto É)
2º lugar: Prazo esgotado (Letícia Barbieri Flores, Jornal
Metro – Grupo Bandeirantes/RS)
3º lugar: Defensoria Pública especializada em Direitos
Humanos coletivos e socioambientais completa uma
década de extensa atividade (Diego Alvarenga Rosa –
Revista da Associação dos Defensores Públicos de Minas
Gerais)
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O evento contou com a presença do defensor público-geral
Nilton Leonel Arnecke Maria, da ex-defensora públicageral, atual corregedora-geral da DPE, Maria de Fátima
Záchia Paludo, do ouvidor-geral Bruno Pinto de Freitas,
e diretores da instituição. Também estiveram presentes
o ministro do Superior Tribunal de Justiça (STJ), Sebastião Reis, a diretora da Penitenciária Feminina Madre
Pelletier, Marília Simões, o presidente do Sindicato dos
Jornalistas, José Nunes, o presidente da Associação dos
Repórteres Fotográficos e Cinematográficos do Estado
(Arfoc/RS) Itamar Aguiar, o presidente do Conselho Deliberativo da Associação Riograndense de Imprensa, Ercy
Torma, além de representantes de veículos de comunicação regionais e de âmbito nacional.
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Para a presidente da ADPERGS, Patrícia Kettermann, a
noite foi prioritariamente de reconhecimento aos profissionais das duas categorias. “Quero parabenizar as
Defensoras e os Defensores Públicos do Estado do Rio
Grande do Sul, que são paradigma nacional na compreensão de que a cidadania deve ser uma experiência vivenciada pelos nossos usuários e não mero “status legal”, de
que somos atores políticos fundamentais na luta contra a
erradicação da pobreza e de que os Princípios Constitucionais da Solidariedade e do Acesso à Justiça têm força
vinculante”, exclamou a presidente.
Patrícia enalteceu, ainda, o trabalho dos profissionais de
imprensa inscritos nesta edição do prêmio. “O teor das
matérias apresentadas e premiadas - umbilicalmente

ligadas ao tema da Campanha Nacional dos Defensores
Públicos lançada hoje à tarde no Madre Pelletier - demonstram, para além do aumento qualitativo e quantitativo de
reportagens tratando da Defensoria Pública, que os jornalistas do nosso país compreendem sua missão política
e social de serem, tanto quanto nós, Defensores Públicos,
agentes transformadores da sociedade”, completou.
Jornalistas de rádio, TV, jornal e internet de 10 estados
brasileiros e mais o Distrito Federal encaminharam 76
trabalhos para concorrer nas categorias TV, Rádio, Impresso, Novas Mídias e Fotojornalismo, nesta segunda
edição do Prêmio ADPERGS de Jornalismo, que teve os
finalistas divulgados no último dia 13 de maio.
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DESTAQUE

Almoço dos Aposentados reúne
associados ativos e inativos

Mais uma edição de sucesso do já tradicional
almoço dos aposentados aconteceu no último dia
23 de maio, no Restaurante El Fuego, localizado
no Moinhos Shopping, em Porto Alegre. Associados
inativos e também colegas da ativa compareceram
ao encontro mais uma vez primoroso na sua
organização, o que já virou marca registrada
da diretora do departamento da ADPERGS,
Genice Selaimen da Silva.
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ELEIÇÕES

Eleições ADPERGS
Conheça as chapas inscritas e
os candidatos aos Conselhos
No próximo dia 21 de junho, haverá mais um processo eleitoral para definir quem conduzirá
a Associação nos próximos dois anos. Respeitando o processo democrático e buscando
oportunizar aos associados uma escolha fundamentada, a ADPERGS publica, a seguir,
material encaminhado pelos concorrentes, retratando suas propostas.
O espaço para fotos, textos e logomarcas foi rigorosamente equilibrado respeitando
o limite máximo de 3 mil caracteres para cada chapa. Foi oferecido, ainda, espaço para uma
foto e uma logomarca, todas aplicadas de igual maneira nos dois casos. Para os concorrentes
aos conselhos Superior e Fiscal foi oferecido espaço de 500 caracteres e uma foto. Os textos
foram redigidos pelos próprios representantes dos grupos e candidatos, não sofrendo absolutamente nenhuma interferência da equipe de comunicação da Associação.
Confira a seguir as propostas, ideias e projetos das chapas e candidatos inscritos.
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Foto: Divulgação Chapa 1

CHAPA 1

A CHAPA 1, ADPERGS SIM, tem por compromisso dar continuidade e amplitude às conquistas realizadas.
Nosso propósito, como grupo, é a valorização do(a) Defensor(a) Público(a), como agente político, e da Defensoria
Pública como Instituição autônoma, em paridade com o
Poder Judiciário e Ministério Público. Nesse sentido, ações
como a Representação ao Sistema Interamericano contra
violações aos direitos humanos no Presídio Central e a ADI
4774, que trata da incompetência das Varas da Infância da
Capital para o julgamento de crimes contra crianças e adolescentes, e que tem como Amicus Curiae a OAB Nacional,
nos trouxeram, além de visibilidade, maior respeitabilidade
junto aos três poderes e demais Instituições.
Acreditamos no êxito da adoção de um perfil técnico e nos
orgulhamos do nosso reconhecimento em nível nacional.
Tal reconhecimento nos trouxe fundamental capital político,
o que auxiliou no encaminhamento das aprovações de diversos projetos de lei, dentre os quais, o PL 15, que assegurou
reajuste do subsídio por três anos consecutivos de forma
idêntica a dos Ministros do STF, inclusive com relação às
datas.
Quanto ao ajuizamento de ações coletivas, entendemos
necessária uma análise pontual e aprofundada para judicialização de ações que afetem interesses dos associados.
Sempre agiremos com cautela e responsabilidade.
Nosso compromisso com os(as) colegas aposentados(as) é
com seu fortalecimento. Acreditamos nos pleitos do Departamento de Aposentados, em razão da importância que todos
tiveram na criação e solidificação da Associação e da Defensoria Pública.
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Vote SIM para responsabilidade financeira. Estamos concluindo a nossa gestão com a duplicação do valor em caixa,
ao mesmo tempo em que ampliamos nossos espaços na mídia, o que resultou na valorização da imagem da ADPERGS.
No que diz respeito a nossa atuação na defesa individual
do(a) associado(a) - principal fundamento associativo - entendemos que deva ser combativa, efetiva, mas sempre
discreta, afinal, é meio de preservação do(a) Defensor(a)
Público(a) e não de marketing associativo. O permanente
diálogo e a postura independente devem pautar a relação
harmônica com a Administração da DPE.
Propomos a interiorização da Associação por meio de reuniões nas diversas regiões do Estado, com o propósito de coletar anseios, ouvir demandas, colher e divulgar as vitórias
de nossos(as) Associados(as).
A ADPERGS SIM é situação, e uma situação respeitada
pelo trabalho que desenvolve, pela combatividade de quem
a compõe. Não por outra razão ocupamos a Presidência
e uma Diretoria na ANADEP, além de contarmos com um
membro e uma suplência no Conselho Fiscal.
Vote SIM à transparência, responsabilidade e efetividade.
Vote SIM para um espaço de todos os associados, sem dicotomias ou radicalismos!
Nós sabemos que podemos mais e, com o teu voto, faremos mais! Dia 21 vote CHAPA 1! Visite nosso site: http://
adpergssim.wix.com/chapa1.

ELEIÇÕES

Foto: Divulgação Chapa 2

CHAPA 2

Prezados Colegas,
Estamos convictos do papel fundamental que a ADPERGS
deve ter na vida dos Defensores Públicos (tanto aposentados, como em atuação) e da Instituição, como braço do
poder do Estado e como corpo a congregar a todos, órgãos
de execução que somos. A essa convicção se agrega a crença de que a ADPERGS pode, e deve, fazer mais, pelo Defensor, pela Instituição e, inclusive, pelo Estado-sociedade.
Dessas crenças e convicções surge essa proposta de crescimento e unidade que queremos apresentar a todos, a qual
tem diretrizes, metas e projetos, muito claros. Uma proposta que pretende crescer e efetivar-se com a participação
de todos. Queremos fazer de todos efetivos membros desse
crescimento que consideramos podemos fazer.
Democracia e dignidade são duas palavras já bastante comuns nos discursos. Há muito por fazer, todavia, para darlhes um sentido concreto, que faça parte de nossa vida de
associados e para que passe a, efetivamente, interferir, nos
rumos da Administração da DPE. Ambas, ADPERGS e DPE,
são instituições que devemos ser todos nós.
Desse pensamento, surgem as diretrizes, as metas e os
projetos que pensamos para a ADPERGS, como entidade
efetivamente coesa e, por isso, forte, para defesa dos interesses institucionais e, especialmente, dos interesses dos
Defensores Públicos. E essa é a proposta que submetemos
aos colegas, cujas diretrizes são as seguintes:
- Unidade entre os Defensores: a desunião favorece a quem
governa, nunca, a quem é governado. Retomemos a união
entre os colegas, sem facções, pré-juízos, ou rótulos. Não
há como congregar com as resistências artificialmente
criadas hoje existentes.

- Democratização e transparência. Duas palavras dependentes uma da outra. Isso necessariamente exige portas
abertas. Não há unidade sem diálogo e respeito. Democratização que deve se materializar em troca de ideias, de
compartilhamento de espaços, de construção conjunta de
projetos.
- Pensamento institucional: para longe das divergências
políticas, um pensamento que seja coerente com a posição
político-institucional que o cargo que ocupamos merece e
exige.
- Independência em relação aos diferentes órgãos da Administração (Conselho Superior, Corregedoria, Gabinete),
sem o quê a ADPERGS é mero apêndice ou longa manus da
Administração da DPE.
- Valorização do Defensor Público, em suas esferas institucional e pessoal, com projetos que se preocupem em lhes
dar amparo institucional e facilidades em sua vida pessoal.
- Proatividade, combatividade e protagonismo: Uma postura institucional proativa e combativa, nas esferas institucionais interna e externa pode levar a ADPERGS a uma
situação de protagonismo perante a sociedade, capaz de
impulsionar o crescimento da própria DPE e da figura do
Defensor Público na sociedade.
Conheça a íntegra de nossa proposta consultando o site:
http//defensoremprimeirolugar.com.br
Precisamos do teu voto. No dia 21, vote chapa 2 e coloque o
Defensor em 1º lugar!
CHAPA 2 - DEFENSOR PÚBLICO EM PRIMEIRO LUGAR

| 25

ELEIÇÕES
CONSELHO SUPERIOR
Liliane Paz Deble

Alisson de Lara Romani
Sou Defensor Público há cinco anos
(classe inicial), atualmente desenvolvendo minhas atividades profissionais
na Primeira Defensoria Pública de
Novo Hamburgo. Durante meu período
como Defensor Público atuei nas Comarcas de Cachoeira do Sul, São Francisco de Paula e
Estância Velha.
Neste pleito, sou candidato ao Conselho Superior. Gostaria de contar com o apoio e o voto de vocês.

Estou lançando minha candidatura ao
Conselho Superior da ADPERGS. Integro a nossa Instituição desde 22 de
maio de 2002, motivo que me orgulha
muito. Tendo atuado nas Comarcas
de Santiago, Bagé, Viamão, Esteio, Porto Alegre e atualmente classificada na cidade de Bagé, minha terra natal.
Sempre contribui, tanto com Administração como com a
ADPERGS, mas sempre nos bastidores. Acredito que
chegou a hora de atuar de forma mais efetiva na defesa
da nossa classe, tão prestigiada. Pretendo continuar o
caminho já trilhado, buscando sempre o fortalecimento
da Defensoria Pública!

Lucianne Barreto Bortowski

Arion Escorsin de Godoy
Na condição de Defensor Público desde maio de 2012, pretendo integrar o
Conselho Superior da ADPERGS para
propor e apoiar boas práticas associativas, na promoção do efetivo fortalecimento institucional junto a seus
próprios integrantes e diante da sociedade. Como eixo de trabalho, defendo políticas que
prestigiem, em especial, os colegas do interior, evitem a
oneração dos associados e contribuam para o aperfeiçoamento da Defensoria Pública, notadamente nos incidentes que mais interessam aos Defensores Públicos, como
remoções e promoções.

Danton Meana Donatelli
Prezados colegas Associados da
ADPERGS
Eu Danton! Estou submetendo meu
nome ao Conselho Superior, contando
com o voto de vocês, embasado nos feitos e passagens anteriores tanto pela Defensoria quanto
pela ADPERGS. Meu propósito consiste em auxiliar e zelar
pela continuidade dos trabalhos já realizados, bem como
melhorá-los no que for possível em benefício Sempre do
Associado. Pretendo também implantar um objetivo empreendedor na ADPERGS, buscando uma sede campestre
de lazer e descanso ao associado.
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Caros Colegas:
Estou há 10 anos na Instituição, atuei
em São Borja, Encantado, Guaporé e,
há cinco anos, atuo em Cachoeira do
Sul. Integrei, em 2008, a Comissão
para Criação do Quadro Funcional da DPE; fui eleita
Conselheira, em 2010, ao Conselho Superior da Defensoria Pública, além de compor o Conselho Superior da
ADPERGS de 2007 a 2012. Sempre atuei com responsabilidade e transparência. Com esse histórico, que muito me
honra, sou candidata ao Conselho Superior da ADPERGS.
Conto com teu apoio e teu voto.
Forte abraço.

Marília Aparecida Oliveira
Para ser Conselheira de todos Defensores Públicos, Ativos e Inativos, decidi concorrer ao Conselho Superior.
Defensora Pública da Classe Especial,
estou aposentada desde 2012. Exerci
minhas funções em 11 Comarcas,
como titular. Ao final, fui removida para a 4ª DP Criminal
de 2ª Grau. Passei por todas as administrações da DPE/
RS, exceção a atual. Coloco ao dispor dos colegas a experiência de 39 anos. Defenderei os interesses de todos
os DP, sejam inativos como eu ou ativos como minha filha,
Marília Gabriela Oliveira.
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Nilda Maria Fernandes Maurmann
Sou Defensora Pública inativa e exerci
atividades em Guaíba e em Porto
Alegre junto ao núcleo das Casas Prisionais, bem como atuei como coordenadora deste. Na ADPERGS fui
membro do Conselho Fiscal. O fortalecimento da ADPERGS e sua atuação de forma independente são minhas principais metas. Acredito que somente
uma entidade de classe una e independente, poderá defender os interesses de seus associados de forma efetiva.
Defendo a independência e a renovação, para que novas
ideias sejam agregadas e fortaleçam nossa Associação.

Paulo Carrard
Colegas,
A ideia de integrar o Conselho Superior acompanha intento de participar
de maneira mais ativa em nossa Associação e, ao mesmo tempo, de receber
melhores informações sobre nossos assuntos institucionais, tudo com o propósito de fundo de analisar a viabilidade de incentivar uma atual ação associativa mais ainda voltada aos seguintes objetivos: a defesa de nossos
interesses independentemente de serem os mesmos dos
órgãos de administração superior da DPE/RS, a melhora
de nossas condições pessoais de atuação e o incentivo ao
aprimoramento de nossos conhecimentos jurídicos.

Rodrigo Gomes Pinho
Defensor egresso do 3º concurso,
classificado na 2ª DPE do Alegrete.
Peço a confiança dos colegas para
ocupar cargo no Conselho Superior
da ADPERGS e atuar em benefício de
toda classe. Embora considere que a
ADPERGS seja de todos e para todos, não devendo haver
distinção entre grupos, em virtude da maior afinidade hoje
existente, peço especial confiança dos colegas do 3º Concurso para ser o necessário elo entre estes e a ADPERGS,
a fim de aumentar a representatividade destes na nossa
associação.
Virginia Izabel de Albuquerque
e Souza Ghisleni
Defensora Pública inativa exerceu
suas funções no TJRS, Núcleo Penal,
onde atuou também como Coordenadora e na Corregedoria. Na ADPERGS,
foi eleita conselheira para o Conselho
Fiscal. Agora, no Conselho Superior pretende priorizar a
igualdade, entre ativos e inativos, a defesa dos interesses
coletivos e individuais dos associados perante a DPE e,
especialmente, garantir que a ADPERGS atue de forma
independente, séria e propositiva visando o próprio fortalecimento.

CONSELHO FISCAL
Antônio David Ebert
Após ter exercidos mais de 44 anos
de serviço público, ter intensamente
trabalhado pela criação de Fundação
Escola Superior da Defensoria Pública, com muitos prejuízos financeiros e
familiares, de ter coordenado a nossa
instituição no núcleo do interior no mandato do Dr. Schütz,
exercida a função em todas as áreas, família, júri, execução criminal, pela primeira vez, coloco meu nome à
disposição para exercer cargo como conselheiro fiscal em
nossa instituição, penso estar apto para a função pelo fato
de ter exercido a contabilidade pública e particular por
mais de vinte anos.

Jimenes Mary Rosa de Araújo Chimeli
Sou candidata ao Conselho Fiscal. Ingressei na Defensoria Pública no ano
de 2003, atuando nas Comarcas de
Santo Ângelo, Viamão, Santa Maria,
Sapiranga, Alvorada e atualmente, em
Porto Alegre. No último biênio, exerci o cargo de Conselheira Fiscal da ADPERGS, como suplente, momento em
que pude constatar a excelência de tal função. Dessa forma, Colegas, no dia 21 de junho, conto com o apoio e os
votos de vocês.
Laura Silva Dias
Caros colegas
Sou Defensora Pública egressa do 3º
Concurso e, atualmente, atuo nas Comarcas de Ibirubá e Não-Me-Toque.
Neste momento, proponho-me a ocupar uma vaga no Conselho Fiscal da ADPERGS, a fim de
assegurar a participação efetiva de todos os associados,
mas, principalmente, dos colegas oriundos do último certame, que merecem representatividade proporcional ao
seu expressivo número no quadro da Defensoria Pública
do Estado.
Conto com seu voto!
Rosângela de Toledo Rodrigues

A candidata encaminhou apenas imagem para publicação.
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Inscrições abertas para o XI Congresso
Nacional de Defensores Públicos

D

e 13 a 16 de novembro, a ANADEP, em parceria
com a Associação dos Defensores Públicos do Estado do Espírito Santo (ADEPES) promoverá o XI
Congresso Nacional de Defensores Públicos, em Vitória
(ES). Com o tema, “Defensoria Pública e seus novos desafios”, o evento visa reunir defensores públicos, juristas, estudantes e representantes da sociedade civil para
participar do maior evento da Defensoria Pública nacional. A ideia é debater os principais temas relacionados à
Instituição e seu papel na sociedade. O Congresso será
realizado no Centro de Convenções da capital capixaba.
Inscrições – Os interessados em participar podem entrar
na página oficial do Congresso (www.congressoanadep.
org.br) e clicar na aba direita do site. Assessores de comunicação das Associações Estaduais e Defensorias
Públicas não pagam inscrição.
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