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PROJETOS

ADPERGS na Estrada:
diretoria vai ao encontro de
defensores em cinco cidades

Almoços, encontros no ﬁnal
da tarde, jantares e visitas às
sedes da Defensoria marcaram
as já tradicionais reuniões com
os colegas do interior, realizadas
com o projeto ADPERGS na Estrada
de abril a julho deste ano. Nos dias
15 e 16 de abril, a diretoria da
ADPERGS foi a Santa Maria, onde
Cachoeira do Sul
recebeu dos associados demandas
rela vas à execução do plantão e à existência de um
convênio com universidade par cular local. Essas
questões resultaram em um documento com sugestões
para qualiﬁcar a a vidade, encaminhado dois dias depois
da visita à administração superior. O conteúdo está
disponível aos associados no Espaço do Defensor do site
da Associação.
No dia 3 de junho foi a vez de os associados da Região
Noroeste do estado receberem os dirigentes da en dade,
em encontros que ocorreram em Erechim, para o almoço, e

Santa Maria

Passo Fundo

em Passo Fundo, durante um jantar. Em 8 de julho, a
diretoria foi à Santa Cruz, onde foi organizado um almoço
com os associados. Na mesma data, os dirigentes visitaram
a Defensoria de Cachoeira do Sul.
Iniciado em dezembro de 2010, o projeto ADPERGS na
Estrada tem como obje vo aproximar a en dade dos
defensores públicos impossibilitados de comparecer à
capital devido à distância ou à demanda crescente de
trabalho, através de encontros realizados em municípios
de fácil acesso.

Erechim

ADPERGS Visita leva encontros para a Região Metopolitana
Realizar encontros periódicos com defensores
da Região Metropolitana da Capital para veriﬁcar
as condições e dinâmica de trabalho de cada local
e ouvir de perto as demandas dos associados:
este é o obje vo do projeto ADPERGS Visita,
iniciado em 28 de abril pela Associação. Nesta
data a diretoria esteve na sede da Defensoria
Pública de Viamão.
O segundo encontro ocorreu no dia 22 de
junho, quando a diretoria realizou uma visita à
sede da Defensoria Pública de Canoas e um
almoço com os defensores associados.
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Canoas

Viamão

EVENTOS

ADPERGS celebra a posse do novo
defensor público-geral do Estado

Foto: Art Imagem

Após a cerimônia oﬁcial de posse, realizada em 11 de
abril, no auditório Romildo Bolzan do Tribunal de Contas do
Estado (TCE), o novo defensor público-geral, Cris ano
Vieira Heerdt, foi recepcionado em um jantar comemora vo promovido pela ADPERGS, que reuniu cerca de 250
pessoas na Sociedade Germânia, em Porto Alegre. Além de
colegas defensores, pres giaram a celebração o procurador-geral do Estado, Euzébio Ruschel, representando o
governador José Ivo Sartori, o diretor do Foro Central da
Capital, Amadeo Henrique Bu elli, representando o
Tribunal de Jus ça do Estado, o defensor público federal
Daniel Godoy, representando a Defensoria Pública da
União, o defensor público-geral do Paraná, Sergio Parigot
de Souza, representando o Condege, a vice-presidente
ins tucional da ANADEP, Marta Zanchi, o assessor jurídico
do Tribunal de Contas do Estado, Bruno Pinto de Freitas, e
também o deputado estadual João Reinelli (PV), além de
dirigentes de en dades congêneres.
O presidente da ADPERGS, Felipe Lavarda, deu início à
celebração agradecendo a presença de todos na já tradicional homenagem que a en dade presta ao novo chefe
ins tucional, imediatamente após sua posse oﬁcial. Ele
destacou a postura imparcial da Associação ao longo do
processo eleitoral para a administração superior, jus ﬁcada na necessária independência da en dade para o bom
andamento dos pleitos da classe que representa. “Vamos
manter nosso trabalho de parceria com a necessária
autonomia. Seguiremos uma instância na qual não existem
hierarquias. Somos todos defensores e estamos no mesmo
plano horizontal de importância, mantendo a Associação

como um fórum permanente de debates, sugestões e
crí cas constru vas”, garan u Lavarda.
Cris ano Vieira Heerdt adiantou o rumo que pretende
dar na condução da ins tuição durante o biênio, reforçando que a gestão será pautada por seu programa de gestão.
“Nossas principais metas serão a valorização ins tucional e
a melhoria do atendimento à população. Ainda, é necessário aprimorar sensivelmente a relação entre a administração superior, agentes e servidores”, avaliou. Ele falou
também sobre as carências e demandas da Defensoria,
tocando na necessidade do cumprimento ao comando
cons tucional de prover todas as comarcas com defensores públicos. “Hoje há 164 comarcas no estado, sendo que
em aproximadamente 40 delas o serviço da Defensoria é
insuﬁciente, pois atendemos através de deslocamentos
semanais. Temos o grande desaﬁo de prover os cargos
vagos, que totalizam 91”, anunciou.
Por ﬁm, Heerdt assumiu o compromisso de estabelecer
um amplo e transparente diálogo com Execu vo e
Legisla vo estaduais, Poder Judiciário, Ministério Público
e Tribunal de Contas. E encerrou sua fala renovando os
agradecimentos à ADPERGS, pela homenagem. “Tenho
uma relação muito carinhosa com a nossa en dade de
classe. Nunca deixarei de reconhecer o papel protagonista que a Associação sempre desempenhou na construção
de uma Defensoria forte, independente e autônoma.
Temos papéis diferentes, mas o obje vo é um só. Somos
agentes públicos com a responsabilidade de servir à
população, sempre pautados pela é ca e pela moral”,
concluiu.
Revista da ADPERGS
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Ciclo de palestras resgata fatos e histórias
do período da ditadura militar no Brasil

Diferentes olhares para um mesmo tema, um
encontro de narra vas e depoimentos colhidos em
regiões dis ntas, em períodos de tempo diversos, mas
que convergem para um mesmo obje vo: trazer à tona
fatos encobertos pela sombra de um período dramá co da história brasileira. Esta foi a tônica do ciclo de debates
1964 – recuperando histórias para a democracia, promovido
no dia 29 de abril pela ADPERGS, com apoio da Assembleia
Legisla va, no Plenarinho da casa. O evento contou com
palestras do defensor público Carlos Frederico Guazzelli, que
presidiu a Comissão Estadual da Verdade, da ouvidora-geral
da Defensoria Pública, Denise Dora, e da jornalista e escritora Daniela Arbex.
Além de defensores públicos, estudantes e representantes de movimentos sociais, pres giaram os debates o
deputado estadual Tarcísio Zimmermann (PT), o presidente
da APERGS, Luiz Fernando Barboza dos Santos, o presidente
do CEAPE Sindicato, Josué Mar ns, e o desembargador
aposentado Sérgio Gischkow Pereira, representando a
AJURIS. Também compareceram ao encontro o conselheiro
superior da DPERS, Miguel Seadi Jr., o subdefensor-geral
para assuntos jurídicos da ins tuição, Tiago Rodrigo dos
Santos, e as dirigentes dos núcleos de Direitos Humanos,
Mariana Py Muniz Cappellari e Penal, Ta ana Kosby Boeira.
O presidente da ADPERGS, Felipe Lavarda, abriu as
palestras agradecendo a presença de todos e destacando o
caráter histórico do evento. “Acreditamos que o papel de
uma associação vai muito além das questões classistas.
Precisamos difundir ideias, ins gar reﬂexões. Por conta
disso promovemos este ciclo de palestras, visando celebrar
a democracia e o quanto ela se mostra importante em
tempos incertos”, aﬁrmou.
Na sequência, Guazzelli falou sobre o papel da Comissão
Estadual da Verdade, a qual presidiu, relatou passos dos
trabalhos desenvolvidos pelo grupo e registrou a importância de contar com advogados criminais e o olhar técnico de
defensores públicos para o material que foi apurado. “Por
não termos feito uma jus ça de transição, por termos
ingressado deste período de ditadura em uma democracia
sem isso, muitas caracterís cas se man veram. Por isso, nós
não futricamos o passado. Nós estamos, na realidade,
futricando o presente”, completou. Segundo ele, embora a
Comissão não tenha o papel de punir, seus resultados
podem e devem ser usados para a responsabilização
criminal dos envolvidos. A palestra do defensor foi detalhada, ainda, em aspectos históricos, abordando o contexto
nacional em 1964, todo o processo do desenvolvimento do
golpe, a repressão aos militares legalistas e aos grupos
ligados ao presidente João Goulart, em uma primeira fase,
e, na sequência, com foco nos estudantes.
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Autora da dissertação in tulada Advocacia em tempos
di ceis, a ouvidora-geral da DPERS, Denise Dora, deu
seguimento às palavras de Guazzelli enfa zando a legislação
imposta ao longo dos anos de chumbo no país, com a
transferência de atribuições da jus ça comum para a jus ça
militar. “Um dos movimentos mais importantes que a
ditadura fez foi o de equipar a jus ça militar para lidar com
processos considerados crimes polí cos. Isso aconteceu no
país inteiro”, lembrou. A par r desta observação, Denise
retratou as estratégias dos advogados que atuavam na
defesa das pessoas presas pelo regime, como a formação de
redes de comunicação e inicia vas para driblar as diﬁculdades impostas pelo Ato Ins tucional nº 5, por exemplo, que
suspendeu os habeas corpus e a comunicação entre preso e
advogado por pelo menos 10 dias. “A estratégia era pe cionar a todas as ins tuições: marinha, aeronáu ca, polícia
civil, DOPS. Esses pedidos funcionavam como um GPS, para
localizar onde a pessoa estava. No momento em que um
deles respondesse que o preso não teria direito a habeas
corpus, já se sabia onde ele estava. Então o primeiro passo
era esse: preservar a vida, localizando a pessoa. Em seguida,
quebrar a incomunicabilidade, o que poderia ser também a
diferença entre a vida e a morte, e, por ﬁm, preparar a defesa
sabendo que ela poderia ter sucesso. Cerca de 54% dos
casos resultaram em absolvição – depois de três anos em
cadeia, depois de torturados, sem prova alguma, os indivíduos eram absolvidos”, descreveu.
O encontro foi encerrado com painel da jornalista Daniela
Arbex, sobre a inves gação a respeito do desaparecimento
do corpo de um jovem militante, que culminou na publicação
do livro Cova 312. O gaúcho Milton Soares de Castro era o
único civil e considerado o menos preparado no grupo que
empreendeu a guerrilha na Serra do Caparaó - entre o
Espírito Santo e Minas Gerais, em 1966 e 1967. Ele foi o
úl mo a deixar o posto, e só saiu da Serra preso pela Polícia
Militar mineira e levado para a Penitenciária de Linhares.
“Iden ﬁcamos documentos que acabaram colocando em
xeque a versão de suicídio. Eu, que acreditava que ao localizar
a sepultura de Milton havia terminado o meu trabalho,
percebi que, ao contrário, era ali que ele começava”, concluiu.

EVENTOS

Toma posse nova diretoria da FESDEP

Uma pres giada solenidade realizada na sede da Defensoria Pública do Estado, no dia 24 de junho, deu posse à
nova diretoria da Fundação Escola Superior da Defensoria
Pública (FESDEP). As defensoras Bárbara Lenzi e Itagira
Alves Rigon assumiram os cargos de diretora-presidente e
diretora-tesoureira da escola. A cerimônia foi conduzida
pelo defensor público-geral do Estado, Cris ano Heerdt, e
contou com a presença do presidente da ADPERGS, Felipe
Lavarda, e da vice-presidente da ANADEP, Marta Beatriz
Tedesco Zanchi. Também acompanharam a posse a exdefensora pública-geral Maria de Fá ma Záchia Paludo,
demais integrantes da administração superior, além de
colegas, amigos e familiares das novas diretoras.
Ao despedir-se do cargo de diretor-presidente, o defen-

sor público Lisandro Wo rich lembrou a emoção de
assumir a FESDEP em 2010 e destacou a evolução da escola ao longo dos úl mos anos. “Enquanto algumas outras
escolas foram a ngidas pela crise, diminuindo o número
de alunos, nós conseguimos nos manter. Dos 81 aprovados no úl mo concurso, 51 passaram pela FESDEP, tendo
aulas com muitos defensores. Tenho certeza de que a
escola só vai crescer e se abrilhantar com as novas dirigentes”, aﬁrmou.
Bárbara agradeceu ao defensor público-geral e ao presidente da ADPERGS pelo apoio e por não medirem esforços em prol da escola. “Sabemos das diﬁculdades que
temos pela frente, mas formamos um me forte para
enfrentá-las. Nosso obje vo é fazer com que a escola
esteja mais perto dos defensores. É preciso, também, chamar os defensores para integrá-la”, reforçou.
O defensor público-geral, Cris ano Heerdt, encerrou a
solenidade desejando sucesso às diretoras empossadas,
garan ndo todo o suporte da ins tuição para que a escola
siga sólida, mesmo em um período de crise. “Acredito em
um vér ce formado pelo tripé ADPERGS, FESDEP e Defensoria. Terei a responsabilidade, serenidade e compromisso de
presidir o Conselho Delibera vo da escola tendo como
meta manter sua integridade. E a Defensoria será parceira”,
anunciou. Ao ﬁnal da cerimônia, a ADPERGS ofereceu um
coquetel aos presentes.
Revista da ADPERGS
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ADPERGS prestigia
posse de sete novos
defensores públicos

O presidente, Felipe Lavarda, ao lado da vice, Silvia
Brum, e da tesoureira, Jimenes Chimeli, par cipou da
posse de sete novos defensores públicos realizada no
dia 15 de julho, na sede da Defensoria Pública do Estado
(DPERS). A solenidade contou com a presença de familiares
dos empossados, membros da ins tuição e autoridades,
que lotaram o auditório 19 de maio.
Bruno Neves Ferreira Pacheco, Gizane Mendina Rodrigues,
Lucas Appel Mazo, Marco Antônio Vieira e Sá, Rafael Pedro
Magagnin, Ricardo Soriano Fay e Thiago Góes Cavalcan de
Araújo tomaram posse no cargo de defensor público estadual após aprovação do IV Concurso da Ins tuição. Quatro dos
novos defensores são gaúchos, dois são do Rio de Janeiro e
um de Pernambuco. Com a sua chegada, o Rio Grande do Sul
contabiliza 375 defensores atuando em 164 comarcas.
Em sua manifestação na solenidade, o defensor públicogeral do Estado, Cris ano Heerdt, reaﬁrmou o compromisso
de trabalhar pela nomeação de todos os aprovados no IV
Concurso. “Estamos dando o primeiro passo hoje para
superar um déﬁcit de 20% de cargos vagos, respeitando a
disponibilidade ﬁnanceira e orçamentária, mas também
respeitando e buscando soluções às demandas diárias
trazidas pela população gaúcha”, declarou, anunciando a

prorrogação da validade do certame por mais um ano.
Lucas Appel Mazo, orador do grupo de empossados,
lembrou, em seu discurso, que a história do povo gaúcho foi
construída pelas mãos de gente simples, brava e plural,
gerando uma memória de lutas, glórias, mas também
injus ças. “Infelizmente, os mesmos homens que outrora
foram colocados nas linhas de frente dos pelotões farroupilha, obrigados a sen rem o verdadeiro peso da guerra,
ainda hoje são os primeiros a sofrer com os abalos econômicos e com as mazelas sociais da nossa terra”, lembrou,
jus ﬁcando a escolha pela atuação como defensor público
em uma única palavra: vocação. “E não falo aqui em
vocação no sen do meramente poé co ou que vincula
des nos. A verdadeira vocação é sinônimo de força interna,
movimento que faz o indivíduo direcionar ações, esforços e
renúncias em prol de um obje vo. Talvez sem perceber, a
pessoa volta atenções para um norte que, ao ﬁm e ao cabo,
sempre foi des no certo, caminho há muito traçado pela
alma”, completou.

Novos defensores são recepcionados
na sede da Associação
Os sete novos defensores públicos foram recebidos, na semana seguinte à
posse, pela diretoria da ADPERGS, na sede da en dade, para uma pequena
confraternização. Além celebrar a chegada do grupo à carreira, o encontro,
realizado no dia 19, teve como obje vo proporcionar, já de imediato, uma
aproximação dos novos colegas com a sua en dade representa va.
Recebidos pelo presidente, Felipe Facin Lavarda, ao lado da vice, Genice
Selaimen da Silva, da tesoureira, Jimenes Chimeli, do secretário execu vo, Tito
José Torres, e do conselheiro, Marcelo Turela, os novos defensores conheceram
um pouco da ro na da Associação, seu funcionamento, convênios e funcionárias. Todos os sete aproveitaram a ocasião para já assinar sua ﬁliação à en dade.
“A diretoria ﬁca muito feliz com a pronta adesão dos novos colegas, o que muito
fortalece o espírito associa vo e legi ma ainda mais a nossa atuação”,
comemorou Lavarda.
Ao lado do defensor público-geral, Cris ano Heerdt, representantes da
administração superior também ﬁzeram questão de pres giar o encontro.
Par ciparam o chefe de gabinete, Rodrigo Gomes Pinho, o subdefensor
público-geral para Assuntos Jurídicos, Tiago Rodrigo dos Santos, o defensor público assessor administra vo, Rogério
Souza Couto, o defensor público assessor ins tucional, Saulo Brum Leal Júnior, e a presidente da FESDEP, Bárbara Lenzi.
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Discurso de posse do IV Concurso para
Defensor Público do Rio Grande do Sul
A história deste Estado foi construída pelas mãos de um
povo simples, bravo e plural. Do lavrador da campanha, ao
índio missioneiro; do urbano metropolitano, ao laçador
fronteiro, nossa memória desenhou lutas, glórias, mas
também injus ças.
O poeta gaúcho Francisco Alves, com perspicácia e
maestria peculiares, esboçou em palavras o sen mento da
maior parcela do nosso povo sobre a Revolução
Farroupilha. Assim, dando voz um verdadeiro soldado
farrapo, cantou: “Sabe moço, fui guerreiro como tantos,
que andaram nos quatro cantos sempre seguindo um
clarim, e o que restou? Ah! sim! No peito em vez de medalhas, cicatrizes de batalhas, foi o que sobrou pra mim”.
Infelizmente, os mesmos homens que outrora foram
colocados nas linhas de frente dos pelotões farroupilha,
obrigados a sen rem o verdadeiro peso da guerra, ainda
hoje são os primeiros a sofrer com os abalos econômicos e
com as mazelas sociais da nossa terra.
As diﬁculdades e a escassez de recursos batem antes - e
mais forte - naqueles que muito dão e pouco recebem, que
não vivem, apenas sobrevivem, e que personiﬁcam a
realidade brasileira numa ro na que se resume enganar a
morte, bem descrita por João Cabral de Melo Neto, como
“a morte - de que se morre. De velhice antes dos trinta. De
emboscada antes dos vinte. E de fome -- um pouco por dia”.
Por que, então, dedicar uma vida de trabalho a tão di cil
realidade? Que mo vos e sonhos movem as pessoas que,
decididas a encarar tal quadro, negam a cegueira social, o
véu do co diano, e agem, com todas as forças, em prol da
mudança da nossa sociedade? Por que escolher, diante de
tamanha dedicação aos estudos, ser defensor público?
Apenas uma palavra vem à mente: VOCAÇÃO. Como
disse o Ministro Carlos Ayres Brito, “a opção que se fez pela
Defensoria foi vocacional, porque própria de pessoas que
fazem do Direito mais do que um meio de vida, talvez a mais
bela razão de viver”.
E não falo aqui em vocação no sen do meramente
poé co ou que vincula des nos. A verdadeira vocação é
sinônimo de força interna, movimento que faz o indivíduo
direcionar ações, esforços e renúncias em prol de um
obje vo. Talvez sem perceber, a pessoa volta atenções para
um norte que, ao ﬁm e ao cabo, sempre foi des no certo,
caminho há muito traçado pela alma.
Por isso, não apenas os hoje empossados fazem jus este
nobre cargo, mas também os demais colegas aprovados
que ainda aguardam nomeação. Para vocês, meus queridos, cito o gaúcho João Chagas Leite que canta: “Ave não
chora pois se agora somos só dois, vai ver depois seremos
mil. Ave não chora que sem demora, em um segundo
conquista o mundo nosso assovio”.

Se nos tornamos amigos em razão
do companheirismo e da lealdade,
logo seremos colegas, Defensores
Públicos, pois ﬁzemos - todos - por Lucas Appel Mazo
merecer.
E o que dizer quando, conhecendo a vida e os esforços de
cada um dos hoje empossados, constato que, realmente,
aqui estão por vocação? Bem, colegas, deﬁni vamente há
sen mentos que a palavra não aprendeu a expressar. Hoje,
descor nam-se aqui sete diferentes histórias de vida, cada
qual com seus valores, caracterís cas e peculiaridades.
Que di cil missão a minha. Aplaudir seus feitos e
encorajar lhes ao futuro. Para isso, peço que retomem a si
todo o esforço que este momento lhes cobrou, somem isto
ao des no incerto que os acompanhava nos estudos diários,
a angús a dos familiares, a compreensão dos amigos pelas
nossas abnegações e a persistência daqueles que sabiam
que para aqui estar, não lhes era permi do parar.
E não parem! Mesmo diante de derrotas futuras (e a vida
proﬁssional forçará perdas) não parem! A Defensoria é, por
seus defensores e servidores, a úl ma chama de esperança na
vida de muitos. Na guerra dos que fogem e correm, o Defensor
é o soldado que, de joelhos, ousa carregar o irmão aba do,
desaﬁando a matemá ca de o que vale mais: vida ou valor.
E levem consigo a mensagem que nos foi direcionada por
Amilton Bueno de Carvalho após a aprovação neste
concurso. Disse ele: “E isso não-é-ﬁm, mas apenas começo
de uma nova era: eis o momento de mostrarem a dignidade
que exige todo o atuar de um defensor público!”.
Percebam que a vida é um eterno encontro com o
desconhecido. E por isso, para nós todo processo é único,
ninguém é apenas número e toda vida é singular. Ecoem a
voz dos vulneráveis e deem rosto aos invisíveis. Não
esqueçam que nossa a vidade pode restaurar sonhos e
redeﬁnir futuros. Orgulhem-se da escolha feita e do esforço
empregado, lembrem-se da frase de Celso Antônio
Bandeira de Mello , que já com certa idade concluiu: “Se me
voltassem os anos, eu seria defensor público” e saibam que
ﬁzeram uma bela escolha de vida mas que não representa
“fórmula de felicidade”. A vida, meus queridos, não comporta fórmulas, e assim o faz para que busquemos momentos felizes como este até o úl mo de nossos suspiros.
Por ﬁm, saibam que a alegria do defensor normalmente
aﬂora no silêncio da solidão, na lembrança do olhar do
assis do e no orgulho de saber que dedicamos a nossa vida
por uma sociedade mais justa e igualitária. Por isso, não
esperem recompensas ou sucesso. A vitória do Defensor
decorre do seu esforço na luta por direitos. “Ah sim! No
peito em vez de medalhas, cicatrizes de batalhas, foi o que
ESCOLHI pra mim”.
Revista da ADPERGS
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Campanha Nacional:
mutirão orienta mais
de 200 pessoas em
Porto Alegre

Em parceria com a Defensoria Pública do Estado
(DPERS), a ADPERGS promoveu, no dia 14 de
maio, um mu rão de orientação jurídica e divulgação da
atuação do defensor público voltada para o acesso à saúde,
tema da Campanha Nacional desenvolvida pela ANADEP
este ano. A a vidade ocorreu das 9h às 15h no Parque
Farroupilha, em Porto Alegre, e foi parte da programação
alusiva à semana do defensor. Mais de duas centenas de
pessoas foram atendidas pela equipe, que contou com a
par cipação das vice-presidentes da Associação, Genice
Selaimen da Silva e Silvia Pinheiro de Brum. Além da distribuição das car lhas informa vas sobre como o defensor
público pode auxiliar o cidadão nas demandas de saúde,
foram oferecidas orientações em outras áreas, como direitos do consumidor, moradia e família.
Ainda como parte da programação alusiva à semana do
defensor, a ADPERGS lançou a 5ª edição do seu Prêmio de
Jornalismo, que este ano tem como tema Defensoria Pública
e acesso à saúde, acompanhando a temá ca abordada pela
Associação Nacional de Defensores Públicos (ANADEP) para
a campanha em todo o território nacional, em 2016. O 5º
Prêmio ADPERGS de Jornalismo receberá inscrições de jornalistas e universitários de todo o país até o dia 6 de setembro, contando com apoio e efe va par cipação no julga-

mento de reportagens e fotograﬁas, de representantes da
Associação Riograndense de Imprensa (ARI), Associação dos
Repórteres Fotográﬁcos e Cinematográﬁcos do Rio Grande
do Sul (ARFOC) e Sindicato dos Jornalistas Proﬁssionais do
Rio Grande do Sul. A solenidade de entrega está prevista
para o dia 30 de setembro.

civil e representantes das Defensorias Públicas dos
Estados e da União. "Se nós fortalecemos a Defensoria,
nós fortaleceremos as pessoas em situação de vulnerabilidade", aﬁrmou o senador Paulo Paim (PT/RS).

inicia va da ANADEP, colocada em prá ca através
Maio Verde deUma
uma parceria com as associações e Defensorias dos
estados, deixou vários pontos turís cos e principais monumentos de cidades em
todo o país iluminados de verde. O chamado maio verde é uma das ações coordenadas da Campanha Nacional. Em Porto Alegre, o Monumento ao Expedicionário se
coloriu para marcar a data.

Foto: Ascom DPERS

Para lançar nacionalmente a campanha deste ano, a
ANADEP promoveu, em parceria com a Associação dos
Defensores Públicos do Distrito Federal (ADEP/DF) e
Defensoria Pública local, um mu rão de atendimento
voltado especiﬁcamente para a área da saúde, no dia 5 de
maio. Foram realizados mais de 200 atendimentos ao
longo do dia, no pá o da Câmara Legisla va do DF. Ainda
entre as a vidades que marcaram a passagem da data, foi
promovida uma audiência pública, no Senado Federal, no
dia 19 de maio. Alusiva ao dia nacional do defensor, a
audiência foi um espaço para a Associação Nacional
apresentar o trabalho feito pelos defensores em todo o
país. O evento reuniu deputados, senadores, sociedade

Foto: Ascom ANADEP

Lançamento nacional
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ESPECIAL

#ograndebaileanual: um evento para car na his

Uma noite de celebração, de reencontros e alegria.
Momento de prestar uma homenagem, um reconhecimento, em grande es lo, àqueles que integram a
carreira de defensor público. Essa foi a intenção da
ADPERGS ao promover, no dia 14 de maio, o 1º Grande
Baile Anual dos Defensores. Mais de duas centenas de
associados e seus convidados lotaram o salão de festas da
Sogipa, na Capital, para um jantar-baile bem tradicional, e que
deve entrar para a história da en dade. A trilha sonora ﬁcou a
cargo do sexteto Tempero Brasil, que abriu os trabalhos
musicais com muito jazz, bossa nova, soul music, transitando
pelos ritmos efervescentes dos anos 50 até os tempos atuais.
Na chegada, a iluminação sobre a mesa de doces já dava
uma amostra da exuberância do salão. Longos ves dos e
brilhos enfeitaram ainda mais a decoração ﬁnamente
escolhida pela relações públicas da ADPERGS, Roberta
Pasquali. Logo após o jantar, servido pela equipe sincronizada do Buﬀet Be no, a diretoria da Associação subiu ao palco
para abrir oﬁcialmente o baile, propondo um brinde aos
defensores públicos. “Essa festa, que celebra o Dia do

12

Revista da ADPERGS

Defensor Público, é muito signiﬁca va para a nossa diretoria.
Estamos completando um ano na gestão da Associação e
queríamos marcar a passagem da Semana do Defensor com
um evento grandioso, como o é a nossa Ins tuição, e, por
conseguinte, como é a nossa en dade. Amigos, colegas,
colegas das demais associações que se fazem presentes, eu
convido a todos para fazermos um brinde, para que marquemos o grande começo de nosso grande baile anual. Viva a
Defensoria Pública! Viva os defensores públicos”, exclamou o
presidente Felipe Lavarda.
Em seguida, ao som do sexteto, casais jovens e veteranos já
giravam pela pista de dança lembrando os tradicionais bailes
que o maior salão do clube já recebeu. Unir o clássico, com
música ao vivo, ao contemporâneo e sua música eletrônica,
foi a ideia do evento que inaugurou um novo es lo de
celebração. “A diretoria da ADPERGS espera que todos os
associados e convidados tenham se sen do homenageados
neste evento. Que tenhamos feito um reconhecimento à
altura dos proﬁssionais que integram a nossa carreira”,
concluiu Lavarda.

Fotos: Guilherme Dias
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Foto: Arquivo/ADPERGS
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Diretoria faz balanço do primeiro ano de gestão
GESTÃO

Um ano se passou desde a posse da atual diretoria
da ADPERGS e muitos dos projetos de campanha da
então chapa #SomosTodosDefensores já fazem parte
da ro na associa va. Alguns eixos de gestão, como a
atuação inclusiva, aproximação com os associados,
especialmente aqueles distantes da capital, e a
transparência acerca de temas associa vos e
ins tucionais estão consolidados nas ações co dianas da en dade. Ingressando no segundo ano de mandato, a diretoria contabiliza avanços em três importantes
áreas: modernização administra va, ações de interiorização e atuação externa. “Muitos desaﬁos ainda temos pela
frente, sempre com o foco em superar nossos compromissos enquanto en dade, com cada um de nossos associados” aﬁrmou o presidente Felipe Facin Lavarda.
Conﬁra, a seguir, as principais ações promovidas pela
diretoria da ADPERGS desde 19 de junho de 2015:

Modernização
administrativa

Reforma (pintura,
recuperação de aberturas, instalações elétricas
e sanitárias), aquisição de aparelho de televisão tela plana
para a sala de reuniões e novo mobiliário para a sede da
Associação. Assim, além de permi r um ambiente de trabalho
mais agradável e eﬁciente para o quadro de funcionárias, a
diretoria acredita reﬂe r o estágio atual da carreira;

Criação e distribuição de cartão de iden ﬁcação associava e acesso ao prédio para cada associado (suprimindo o
contratempo de iden ﬁcação na portaria);
Modernização dos procedimentos de cobrança, através
da aquisição de novo sistema de gestão administra va e
ﬁnanceira. Com isso, contando com a compreensão dos
colegas, a Associação deixa de pagar aproximados R$
900,00 (novecentos reais) a cada mês para bancos,
revertendo tal montante em bene cios aos associados;
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Subs tuição do deﬁciente aparelho de ar condicionado
da recepção;
Aquisição de novos computadores para o setor administravo, subs tuindo anteriores, com mais de cinco anos de uso;
Aquisição de aparelho de backup instantâneo para
segurança dos dados;
Criação de um banco de milhagens, acumuladas com a
aquisição de passagens aéreas para a diretoria;
Regularização do corpo funcional, com a recontratação
pelo regime da CLT da gerente administra va Rosiane
Guedes, antes formalizada com contrato de prestação de
serviços via pessoa jurídica;
Contratação de uma auxiliar de serviços gerais;
Desenvolvimento de um novo site, responsivo a aparelhos smartphones/tablets, disponibilizando acesso, via área
restrita, a todos os extratos mensais de telefonia e convênio
médico, além de acesso aos boletos para pagamento;

Ações de interiorização
e integração
Retomada do projeto ADPERGS na Estrada, a ngindo as
cidades de Uruguaiana, Pelotas, Torres e Litoral Norte,
Santa Maria, Erechim, Passo Fundo, Santa Cruz do Sul e
Cachoeira do Sul;

Atuação externa
Promoção do ciclo de debates 1964 – recuperando
histórias para a democracia, alusivo à passagem dos 52
anos do golpe militar no Brasil;

Criação do projeto ADPERGS Visita, para encontros com
associados da Região Metropolitana, já realizado nas
cidades de Canoas e Viamão;
Envio direto por e-mail e registro diário no Facebook de
cartões de aniversário personalizados;
Realização do Chá do Amigo (3ª e 4ª edições ), almoços e II
Encontro Estadual de Aposentados, além de reuniões
periódicas do Departamento para tratar temas de interesse
do grupo;
Modiﬁcação nas datas dos eventos fes vos de sextasfeiras para sábados, buscando facilitar a par cipação de
associados do interior. Ainda, isenção de cobrança para o
acompanhante do associado e inclusão de espaço kids na
confraternização de ﬁnal de ano;
Promoção de cursos e palestras, em parceria com a
FESDEP, sobre o novo Código de Processo Civil, regimes
previdenciários e audiência de custódia, gravadas e
disponibilizadas aos associados via módulos EAD. Em breve
será disponibilizada a degravação da palestra previdenciária, ante a profundidade do tema, aguardando a autorização do professor;

Par cipação em eventos relacionados a temas de interesse dos associados (direitos humanos, família, direito
criminal), em regra como apoiadora ﬁnanceira;
Criação do projeto Operação Desapego – coleta, junto a associados e
demais interessados, de livros para
serem distribuídos aos reeducandos
do estado. Capitaneado pelo Departamento de Direitos Humanos da
Associação, o projeto já beneﬁciou
quatro estabelecimentos penitenciários, permi ndo uma atuação associa va externa e responsável, diretamente
relacionada com o público da
Defensoria.
Promoção da 5ª edição do Prêmio ADPERGS de
Jornalismo, adequando seu lançamento ao da Campanha
Nacional da ANADEP. O concurso agora conta com com
solenidade de premiação independente, pres giando o
seu público-alvo. Outra inovação desta edição é a abertura para par cipação de estudantes na categoria
Universitário.

Promoção de debate entre candidatos a defensor
público-geral, com amplo espaço disponível na Revista da
ADPERGS para divulgação de todas as candidaturas, de
forma equânime e isenta;
Reposicionamento da ADPERGS no cenário de en dades representa vas de classe do estado, com inserção
efe va da Associação nas discussões interassocia vas e
polí cas. Par cipação real e concreta junto à União
Gaúcha, integrando manifestações e requerimentos
feitos pelo grupo, par cipação no processo constru vo e
decisório para ajuizamento de ações, interação e par cipação nos congressos da magistratura, MP e PGE.
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ENTREVISTA

Maria de Fátima
Záchia Paludo
A primeira
defensora-geral
eleita pela categoria

Atuou de 2006 a 2010
Ingressa na então Assistência Judiciária Gratuita (AJG) em
outubro de 1980, Maria de Fá ma foi transferida da Caixa
Econômica Estadual, onde era vice-chefe do departamento
de Comunicação Social. Conhecia a AJG através de seu pai,
José Alexandre Záchia, que foi um grande incen vador da
ins tuição. “A Caixa era um verdadeiro supermercado da
sociedade, foi meu primeiro aprendizado, que eu nha até
então uma vida burguesa”, conta. Graduada em Direito e
Ciências Sociais, na AJG descobriu um mundo totalmente
novo. Após apenas dois meses na área cível, iniciou uma
trajetória na penal, iniciando pelo plantão, na própria
Assistência, em 1981, período de muitas prisões arbitrárias,
ilegais. “Foi uma fase em que comecei a me iden ﬁcar
muito com o trabalho, e também a notar, e acredito nisso
até hoje, que nós podemos fazer a diferença. Eles, os presos,
nham o direito de ter um advogado igual a quem pudesse
pagar. Pra mim isso não é retórica, não é discurso. Não ve
diﬁculdades, principalmente ﬁnanceiras e de estrutura
familiar, portanto se eu tenho esta consciência, acho que
aquele que não teve estrutura familiar, que não teve
condições ﬁnanceiras, aquele que é um excluído social, mais
do que nunca eu tenho que lutar por ele”, defende.
Dali passou a atuar nas varas criminais, e, após, na Vara de
Execução Criminal, o chamado porão, onde, segundo ela, se
trabalhava muito e o serviço não aparecia. Mesmo assim,
garante ter sido seu período mais gra ﬁcante. “Começamos
a fazer o trabalho nas casas prisionais e aí eu ve uma outra
descoberta: que o preso, por mais cruel que ele fosse, ele é
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muito parecido comigo. O que nos separa? Eu tenho freios
sociais. Mas a gente quer a mesma coisa da vida, eu quero
ser feliz, ele quer ser feliz, eu quero bens materiais, ele quer
bens materiais, ele quer ser amado pela mãe, eu também
quero que minha mãe me ame, ele quer uma mulher, eu
também quero ter um marido. E isso me assustou, quando
me dei conta. Eu ve freios sociais, eles não. E alguns eu
tenho certeza absoluta que se vesse encontrado em outro
momento, não eu como advogada e ele como preso,
seríamos grandes amigos. Pessoas que eu tenho carinho,
pessoas nas quais eu penso até hoje. A descoberta da minha
vida foi essa”, revela.
As primeiras vitórias
Em 1993, deixou a atuação no presídio e foi para o júri,
uma mudança radical que classiﬁca como “do porão para a
vitrine”. E mais uma vez se descobriu. “O júri é um poço de
vaidades. E lá me dei conta de que eu também sou vaidosa.
Mas sempre fui muito dura. Peguei casos de grande
repercussão, estudei muito. Tinha a impressão de que eu
estava sempre à beira do infarto. Tinha certeza que ia
morrer. Chegávamos a fazer três júris por semana”, recorda.
Em 2000, já “tropeçando em cadáveres”, como ela mesma
deﬁne, foi designada para o Tribunal.
Nessa época, só podia exercer o cargo de defensor-geral,
subdefensor ou corregedor quem fosse da classe especial.
E da especial eram apenas os 13 assistentes concursados.

E por não concordar com uma série de situações - a falta de
promoções, falta de vencimentos dignos e especialmente a
ausência de luta por eles – iniciou sua mobilização por onde
era possível: a candidatura à presidência da ADPERGS, em
2005. “Foi a única eleição que achei que fosse perder, e venci
por 14 votos. Quando saí de casa eu disse ao meu marido: eu
vou perder, mas vou fazer bonito, vamos perder por pouco.
Sempre achei que era a hora dos novos. Acho que devo ter
ﬁcado uns dois meses acordando às 3h da manhã e
pensando: eu ganhei”, emociona-se.
Liderança e conquistas
O comando da Associação, onde permaneceu por sete
meses, trouxe a proximidade com os colegas, e logo a
mudança na forma de eleição para defensor-geral estava em
pauta, sendo aprovada a abertura para que concorressem
também defensores da classe ﬁnal. “E aí ﬁzeram eleição, e
foi um abraço”. Na primeira eleição direta para o cargo,
Fá ma fez uma votação surpreendente. “ E eu disse ao meu
grupo que só aceitaria se fosse a mais votada. Porque é o
mais legí mo”, lembra. No ﬁnal do primeiro mandato de
dois anos, a categoria perdeu o subsídio. “O pessoal entrou
em greve, estávamos em plena campanha para minha
reeleição e eu me manifestei contra a greve. E me disseram
que aquilo era suicídio polí co. Mas ﬁz mais de dois terços
dos votos. Uma coisa que muito me orgulha, e consegui
passar para os colegas: eu sou uma pessoa séria, represento-os bem”, avaliou. Nessa segunda eleição a diferença foi
de mais de 100 votos, em um universo de 300. “A marca do
meu mandato foi a dignidade às condições de trabalho. Em
quatro anos ﬁz mais de 260 promoções. A carreira andou,
criei cargos, condições de trabalho – computadores, móveis.
No segundo mandato foi o reconhecimento salarial, ﬁquei
com fama de brigona. Ganhamos o subsídio, remuneração
idên ca à do Ministério Público”, orgulha-se, destacando
ainda como grande conquista os defensores passarem a ser
reconhecidos na mesa de autoridades no mesmo patamar
em que outras carreiras.
Futuro da instituição
A Defensoria hoje chegou em um patamar em que não
tem mais volta, não há mais como regredir, desde que não
perca seu foco: as pessoas necessitadas e vulneráveis. Assim
considera a defensora, agora aposentada. “Acredito que
agora, o pessoal novo, que tem que dizer a que veio, tem
uma responsabilidade maior. O que se faz hoje tem um
reﬂexo daqui 10 anos. A DPE é o futuro das carreiras
jurídicas. É a mais próxima da jus ça. Nós temos o contato,

nós podemos sen r, nossos processos tem rosto, não são
apenas números. Nós somos empurrados pela aﬂição e
ansiedade do nosso assis do. Cada vez mais é indispensável
a ﬁgura do defensor público”, deﬁne. Para Fá ma, a receita
para sedimentação da Defensoria como ins tuição não
pode deixar de fora a seriedade no trato da gestão pública,
com o dinheiro público. “Os defensores tem que ser muito
bem pagos, diárias são para cobrir custos e não para fazer
uma segunda folha de pagamento. Os bene cios tem que
ser muito bem pensados, que não podem se transformar
em privilégio. Temos que cuidar para não termos privilégio,
porque senão perdemos nossa credibilidade, e se a perdermos estamos acabados. Não podemos perder o foco, não é
possível, por exemplo, um defensor querer ter assessor para
atender seu assis do. Não quer atender, vá ser gerente do
Banco do Brasil”.
*Entrevista realizada em junho de 2012
Fotos: Arquivo pessoal
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stão abertas, até o dia 6 de setembro, as
inscrições para a 5ª edição do Prêmio
ADPERGS de Jornalismo, que este ano tem
como tema Defensoria Pública e o acesso à
saúde, acompanhando a temá ca deﬁnida pela Associação
Nacional de Defensores Públicos (ANADEP) para a campanha em todo o território nacional, em 2016. O lançamento
do prêmio, realizado no dia 19 de maio, integrou o calendário de a vidades da Associação, marcando a passagem da
Semana do Defensor Público.
Jornalistas registrados junto ao Ministério do Trabalho e
Emprego podem inscrever reportagens publicadas no
período entre 7 de setembro de 2015 e 6 de setembro de
2016, nas categorias - Impresso (jornal/revista), Rádio, TV,

4ª edição do Chá do
Dia do Amigo reúne dezenas
de associados na Capital
Mais uma edição do já tradicional Chá do Dia do Amigo,
promovido anualmente pela ADPERGS, reuniu, na tarde de 20 de
julho, defensores públicos aposentados para uma grande
confraternização na Sala Figueira do Hotel Plaza São Rafael, em
Porto Alegre. O encontro deste ano ampliou o sucesso de suas
versões anteriores, contando com a presença de 60 associados,
recebidos pela diretora do Departamento de Aposentados da
ADPERGS, Virginia Ghisleni, pelo presidente da en dade, Felipe
Facin Lavarda, e pela vice, Genice Selaimen da Silva. Ainda, nesta
edição, o famoso Chá dos Aposentados foi pres giado pelo
defensor público-geral, Cris ano Heerdt, que compareceu
acompanhado do chefe de gabinete, Rodrigo Gomes Pinho.
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Fotograﬁa, Internet/Mídias Sociais (contemplando
trabalhos em veículos eletrônicos e/ou ainda, inicia vas de
divulgação em redes sociais). A edição deste ano traz como
novidade a abertura de espaço para que estudantes
universitários concorram a um prêmio especial, podendo
inscrever trabalhos nas cinco categorias.
O 5 º Prêmio ADPERGS de Jornalismo conta com apoio e
efe va par cipação no julgamento de reportagens e
fotograﬁas, de representantes da Associação Riograndense de Imprensa (ARI), Associação dos Repórteres
Fotográﬁcos e Cinematográﬁcos do Rio Grande do Sul
(ARFOC) e Sindicato dos Jornalistas Proﬁssionais do Rio
Grande do Sul.
Inscrições on-line: www.adpergs.org.br

Fotos: Giovanna Folchini

DESTAQUES

Abertas as inscrições para a 5ª edição
do Prêmio ADPERGS de Jornalismo

DESTAQUES

ADPERGS presente no VIII Congresso
do Mercosul de Direito de Família

O presidente da ADPERGS, Felipe
Facin Lavarda, integrou a mesa de
abertura do VIII Congresso do
Mercosul de Direito de Família, no
dia 6 de junho. O encontro, promovido pelo Ins tuto Brasileiro de
Direito de Família (IBDFAM) no Centro de
Eventos do Hotel Serra Azul, em Gramado,
estendeu-se até o dia seguinte (7). Na
programação, painéis com par cipação de 36
palestrantes dos estados do Rio Grande do
Sul, Santa Catarina, Paraná, São Paulo, Rio de
Janeiro, Minas Gerais, Distrito Federal e Bahia.
Questões relacionadas ao direito de
família e ao novo Código de Processo Civil
(CPC), que entrou em vigência em 18 de
março deste ano, es veram em evidência
durante o evento. A conferência de encerramento foi
realizada pelo advogado Rolf Madaleno, primeirosecretário da Diretoria Nacional do IBDFAM, sobre
Autoalienação parental.

Fotos: Divulgação IBDFAM

Além de advogados, juristas, mediadores de conﬂitos,
procuradores, promotores e defensores públicos, o evento
reuniu proﬁssionais de outras áreas para contribuir com os
debates.

Fotos: Rodrigo Blum /Comunicação Unisinos

Associação participa de
abertura do 1º Seminário
de Ciências Criminais
IBCCRIM/Unisinos
A ADPERGS, representada pelo seu presidente, Felipe
Facin Lavarda, integrou, no dia 7 de junho, a mesa de
abertura da primeira edição do Seminário de Ciências
Criminais realizado em parceria entre Ins tuto Brasileiro
de Ciências Criminais (IBCCRIM) e Universidade do Vale
do Rio dos Sinos (Unisinos). O evento contou com apoio
da En dade que, em contrapar da, recebeu isenção nas
inscrições para 20 associados. Também compôs a mesa o
defensor público que representa o IBCCRIM no estado,
Álvaro Antanavicius Fernandes, responsável pela organização do seminário.
O encontro, que encerrou no dia 8, teve por obje vo
promover o debate acadêmico e a análise de temas atuais
das ciências criminais, tais como os crimes ambientais e
os crimes de acumulação; a valoração e os standards de
valoração da prova em matéria criminal; a presunção de
inocência e o grada vo processo de redução de garan as
por meio da atuação do STF. Para isso, contou com painéis
conduzidos por Décio Franco David, Gustavo Henrique
Ivahy Badaró, Yuri Felix e Alberto Zacharias Toron. Os
vídeos das palestras, na íntegra, serão disponibilizados
em breve, pela ADPERGS.
Revista da ADPERGS
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APOSENTADOS

Departamento de
Aposentados realiza sua
primeira viagem internacional

Buenos Aires será o des no da primeira viagem
internacional promovida pelo Departamento de
Aposentados da ADPERGS. O passeio ocorrerá entre
os dias 23 e 27 de setembro, agenciado pela Porto
Travel, com valores especiais para associados. O pacote inclui passagem aérea, quatro noites de hospedagem,
transporte entre hotel e aeroporto, city tour e tour de
compras pela cidade, jantar com aulas experimentais de
tango, seguro viagem, entre outras facilidades. Conﬁra
detalhes do roteiro, valores, formas de pagamento e
contatos para adesão.
1ª Dia – 23/sexta-feira: Embarque em voo
Aerolíneas Argen nas (par da 12h30min)
com des no a Buenos Aires; transfer
ao hotel
www.rochesterconcept.com.ar.
Restante do tempo livre para
a vidades independentes.
2ª Dia – 24/sábado: Café da
manhã no hotel, saída para city
tour. Tarde livre. À noite jantar com
show Complejo Tango e aula
experimental.
www.complejotango.com.ar/pr/.
3ª Dia – 25/domingo: Café da manhã
e saída para a feira de San Telmo, famosa
pela venda de an guidades e curiosidades. À
tarde podemos visitar a feira da Recoleta. Jantar
Restaurante La Bisteca
www.laparolaccia.com/reservas/index.php
4ª Dia – 26/segunda-feira: Dia inteiramente livre para
compras. Após, retorno ao hotel.
5ª Dia – 27/terça-feira: Café da manhã, check out e
saída para aeroporto para embarque em voo Aerolíneas
Argen nas
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Pacote inclui:
- Passagem aérea POA/BUENOSAIRES / POA
- 04 Noites de hospedagem com café da manhã
- Transfer in out (aeroporto/hotel/aeroporto)
- City tour por Buenos aires
- Tour de compras por Buenos Aires
- Jantar com show sem bebidas e com
aulas experimentais
- Jantar no Puerto Madero/
Restaurante La Bisteca
- Seguro viagem U$35 mil de
cobertura
- Kit Porto Travel turismo
(bolsa, doleira, porta
documentos, mapa)
- Acompanhante da agência
para um número superior a 20
passageiros.
Preço: U$ 796,00 P/PAX + TAXAS DE
EMBARQUE U$ 102,00
TOTAL ESTIMADO EM REAIS R$ 3.430,36
Desconto associado 5% R$ 3.278,32
Valor para pagamento à vista - R$3.133,88 (5%
associado + 5% a vista) cheque/boleto /depósito
Reservas podem ser feitas mediante solicitação por email: elisangela@portotravel.com.br
Fones: (51) 3268.00 - (51) 9933-5529
Valores sujeitos à alteração sem aviso prévio

CONVÊNIOS

Convênios: Con ra a lista de empresas que
oferecem facilidades para associados ADPERGS
Entre os bene cios oferecidos a seus associados, a ADPERGS mantém convênios com empresas e
prestadoras de serviços buscando disponibilizar descontos e condições especiais para defensores
públicos. São dezenas de opções nas mais diversas áreas de comércio, atendimento e serviços com
preços especiais. Para saber mais sobre as facilidades consulte o site da Associação.

ADVOCACIA
João Nonohay Advocacia S/S
(51) 3092.0154 |
advjoaononohay@uol.com.br
AUTOMÓVEIS
Sun Motors Comércio de Veículos LTDA
(51) 3382.1600 | (51) 3338.2258
CÂMBIO
Cotação S/A
4002-1010, opção 4
CASA E DECORAÇÃO
Cia do Sono
(51) 3333.0723
Finger Móveis Planejados
(51) 3085.4500
CLUBES
AABB Porto Alegre
(51) 3243.1001
COACHING
RG Soluções Administra vas
(51) 9664.9928 | (51) 9935.1610 |
rosiane@rg.adm.br
CRÉDITO PESSOAL
SERVICOOP
(51) 3221.0044
CURSOS
Grupo Magaldi de Segurança
(51) 3223.2575
IMED Porto Alegre
(51) 3232.1800 | intensivos.poa@imed.edu.br
INEJE - Ins tuto Nacional de Estudos Jurídicos e
Empresariais
(51) 3388.8023 - Capital e Região Metropolitana
0800 602 0700 - Demais regiões
LFG Business Edições e Par cipações Ltda.
(51) 3028.4500
ESTACIONAMENTO
Garagem Andrade Neves
(51) 3212.1810
Garagem Ladeira
(51) 3221.9926
Praia de Belas Deck Parking
(51) 3131.1780 | (51) 3131.1782
FUNERÁRIAS
Funerárias Reunidas
(51) 3223.2699 | (51) 3223.9976 adm@funerariasreunidas.com.br
HOTELARIA
Coral Tower
(51) 3014.3550
Grupo Verde Plaza Hotéis
Central de reservas - (55) 3242.9300 |
carine@verdeplaza.com.br

Harbor Hotel Regent Suites
(51) 3025.3200 |
regentsuites@harborhoteis.com.br
Hotel Con nental
(51) 3027.1900
Hotel Con nental Business
(51) 3027.1600 |
reservas@hotelcon nentalbusiness.com.br
Hotel Embaixador - Porto Alegre
(51) 3215.6600 |
reservas@embaixador.com.br
INFORMÁTICA
Reminsul
(51) 3012.8069 | reminsul@yahoo.com.br
INVESTIMENTOS
Aﬀare Inves mentos
(51) 3511.3128 |
contato@aﬀareinves mentos.com
LIVRARIAS
Central Livros
(51) 3311.6873 | (51) 9199.0767 | (51) 9387.5800
Livraria Saraiva
Conﬁra ofertas especiais no site da ADPERGS
Lumen Juris Livraria & Editora
(51) 3211.0700
MEDICINA E SAÚDE
Dr. Flavio Hashimoto - Tratamento geral, da dor, e
stress
(51) 3715.1785 | (51) 9699.3004 contato@clinicahashimoto.com.br
Hospital Mãe de Deus
(51) 3230.2504 |
medicinapreven va@maededeus.com.br
Juliana Massoterapia
(51) 3013.6339 | (51) 9652.8329
Psicóloga Rosângela Mar ns
(51) 3225.1171 | (51) 8337.4242 |
contato@rosangelapsicologa.com.br
Quiropraxia Drª Angela Ehms
(51) 9705.1329 |
angelaehms@gmail.com
Saúde PAS
(51) 9120.3530 | 0800.541.6666
Suporte Atendimento em Psicologia
(51) 9957.3138 |
olga.psico@hotmail.com
Unimed
(51) 3224.6282 | adpergs@adpergs.org.br
Secretaria da ADPERGS
MUDANÇAS
Fraga & Filhos Mudanças
(51) 3272.3999 | vendas@fragaeﬁlhos.com.br
NEGÓCIOS IMOBILIÁRIOS
Brasil Brokers Noblesse

(51) 8509.0295 | (51) 3327.1111ODONTOLOGIA
Marina Flores de Freitas - Odontologia
Especializada
(51) 3407.5467
OdontoPrev
0800.702.9000 | 0800. 72221
RESTAURANTES
(51) 3018.1370 | (51) 9933.2407
SEGUROS
Previsul Seguradora
0800.709.8059
Tupinambá Corretora de Seguros de Vida
(51) 3062.2282 | (51) 3062.2283 | (51) 9269.3335
SERVIÇOS AUTOMOTIVOS
2A Automo va
(51) 3217.3490 (agendamento prévio)
CLINICAR Serviços Automo vos Ltda
(51) 3336.9966 | 3339.0575 |
clinicar@clinicars.com.br
TELEFONIA
Claro
(51) 3224.6282 | secretaria@adpergs.org.br
Secretaria ADPERGS
Vivo
(51) 3224.6282 | adpergs@adpergs.org.br
Secretaria ADPERGS
TURISMO
Bancorbrás
(51) 2108.0750
CityTour Viagens e Turismo
(51) 3388.1181 | citytour@citytour.tur.br
Consultur
(51) 3325.0057 |
consultur@consulturturismo.com.br
Cygnus Travel Group
(51) 3093.3500
TAM Viagens
guilherme.silva@consulturturismo.com.br
andrews.cunha@consulturturismo.com.br
Turismo Brilhante
(51) 3224.5533 | (51) 3224.3098
VAREJO
Walmart Online
www.walmart.com.br/adpergs
Acesse e aproveite bene cios exclusivos.
VESTUÁRIO
Open The Box
(51) 3093.3001
The Dress Casual e Party
(51) 3508.1248
VINHOS
VinhosWeb
(51) 3398.6701 |
comercial@vinhosweb.com.br
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