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Colegas:
Chega até vocês a edição da 

revista que representa o encerra-
mento do mandato da diretoria 
#SomosTodosDefensores, uma 
edição dedicada a resumir o que 
de melhor ocorreu no biênio. 
Como ousadia final, vou quebrar 
o protocolo desse espaço e apre-

sentar uma fala pessoal de despedida.
Foram dois anos intensos, nos quais trabalhei de maneira 

árdua para entregar aos associados a melhor representação 
classista, seja interna corporis, seja perante o público 
externo; a melhor defesa de direitos e prerroga�vas; a 
incessante busca por alterna�vas para o crescimento da 
carreira; o fortalecimento do ambiente para a melhor 
integração do grupo, obje�vos estatutários da Adpergs.

O maior patrimônio de uma en�dade associa�va são as 
pessoas que a compõem; por isto, fiz questão de visitar 
pessoalmente o maior número possível de cidades e de estar 
presente no maior número possível de eventos relacionados à 
en�dade e à classe, como inaugurações de sedes, encontros 
de capacitação, encontros ins�tucionais.

Finalizo o mandato com sen�mento de dever cumprido, 
pois entre acertos e erros, sou sabedor de que me empenhei 
ao máximo, me dediquei ao máximo. E por isso estou muito 
feliz com o reconhecimento recebido. Muitos colegas 
sugeriram a minha candidatura para recondução; outros 
tantos se sen�ram à vontade para externar que não votaram 
na então chapa, mas que hoje o fariam com sa�sfação. De 
fato, recebi a rara oportunidade de demonstrar que rótulos 
existem para serem desconstruídos, que os pré-conceitos 
devem ser rela�vizados e que conhecer as pessoas é melhor 
do que apenas conhecer o que delas se fala. Em verdade, é 
uma prá�ca que nós, defensores públicos, devemos – ou 
deveríamos – ter ao exercer nossa função cons�tucional.

A lista de agradecimentos é interminável, todas pessoas da 
mais fina cepa e a quem devo o sucesso da gestão: começa 
pelos meus incansáveis colegas de diretoria, Genice, Silvia, Tito, 
Fernanda, Tiago (até abril/2016 como tesoureiro) e Jimenes; os 
diretores de departamentos Virginia, Fabio e Bernardo; Aline, 
Fernanda e Janaína, integrantes do engajado Departamento de 
Direitos Humanos; Anne Cou�nho, excepcional jornalista e 
assessora de comunicação, que não conhece tempo ruim; as 
funcionárias Rosiane, Viviane, Josiane, Elisabeth e Élida, 
dedicadas e comprome�das ao máximo com a Adpergs; a 
relações públicas Roberta Pasquali, responsável pelo preparo 
impecável dos nossos eventos; o assessor parlamentar Enilto 
José dos Santos, para quem não existem portas fechadas; o 
advogado João Ba�sta Nonohay, sempre solícito às demandas 
da Adpergs e dos associados; o desenvolvedor web Maximilia-
no Graña Dias, o “Max”, o qual topou todos os desafios que lhe 
propus – inclusive a revolucionária eleição eletrônica. Ainda, 
inúmeros são os colegas que, ao longo dessa gestão, dedicaram 
um pouco do seu tempo em favor do cole�vo, e a todos, 
mesmo que não os tenha nominado, deixo o meu sincero 
muito obrigado.

Acima de tudo, foi uma honra. Tenho, para com todos, uma 
impagável dívida de gra�dão. Um grande e fraterno abraço!
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Operação Desapego
 leva mais de 4 mil livros 
a sete instituições gaúchas

Fazer a diferença levando conhecimento e liberdade de 
pensamento para quem está atrás das grades foi o princi-
pal obje�vo do Departamento de Direitos Humanos da 
ADPERGS ao criar, em dezembro de 2015, o projeto 
Operação Desapego. O que o grupo não imaginava era 
uma adesão tão grande, tanto entre defensores públicos, 
como junto à sociedade. Foram mais de 4 mil livros 
arrecadados, todos distribuídos em sete unidades prisio-
nais. O primeiro local a receber as obras foi o Presídio 
Central de Porto Alegre, em fevereiro de 2016. O segundo 
lote de entregas foi para a Penitenciária Estadual de 
Canoas (PECAN), em junho. No mesmo mês, a escola da 
Penitenciária Modulada Estadual de Charqueadas recebeu 
mais de 500 obras do projeto. Na sequência, outros 500 
livros foram entregues à Penitenciária Feminina Madre 
Pelle�er, seguida pela Penitenciária Estadual Feminina de 
Guaíba, que recebeu cerca de 300 obras. 

A maior quan�dade, no entanto, foi a entregue ao 
Presídio Estadual de Taquara, em março deste ano. Foram 
1.200 livros, entre obras didá�cas e de literatura, muitas 
delas ob�das através de uma grande doação da 
Associação de Pais e Mestres do Colégio Anchieta, ao 
projeto. Segundo a equipe responsável pelo trabalho no 
presídio, formada pelo administrador, Gilson Goldani, pela 
psicóloga, Kamêni Iung Rolim, e pela assistente social, 
Eliana Mota da Conceição, os livros devem ser disponibili-
zados aos detentos do local, e alguns serão, inclusive, 
oferecidos aos seus filhos em idade escolar, e também aos 
internos de outras casas penitenciárias da região. O 
Presídio Estadual de Taquara abriga atualmente 150 
presos, dos quais 74 são provisórios. Opera sob interdição, 
superando o dobro de sua capacidade de engenharia, que 
é de 78 detentos.  No local, outros 87 internos cumprem 
pena no regime semiaberto, em um anexo com capacida-
de para acolher 60 pessoas. Representou a Associação no 
ato de entrega dos livros a vice-presidente, Silvia Brum.

A entrega de outros cerca de 200 livros ao Centro de 
Atendimento Socioeduca�vo (Case) POA II, realizada no 
dia 12 de abril, marcou o encerramento do projeto. 
Localizado no interior da Vila Cruzeiro, da Capital, o local 
abriga hoje cerca de 130 jovens, operando acima de sua 
capacidade de engenharia, que é de 72 internos.  As 
doações da ADPERGS foram recebidas pelo diretor, Jacob 
Baumgertner, e pelo assistente de direção, Roque Della 
Mea. Representaram a Associação, ao lado do presidente, 
Felipe Facin Lavarda, a vice, Silvia Brum, e a integrante do 
Departamento de Direitos Humanos, Aline Lova�o. 
Também par�cipou da entrega a defensora que atende no 
Centro, Fabiane Lontra.
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Bagé, Cachoeira do Sul, Camaquã, Canoas, Carazinho, 
Catuípe, Caxias do Sul, Cruz Alta, Erechim, Horizon�na, Ijuí, 
Lajeado, Passo Fundo, Pelotas, Rio Grande, Santa Cruz do 
Sul, Santa Maria, Santa Rosa, Santa Vitória do Palmar, 
Santana do Livramento, São Gabriel, Torres, Três de Maio, 
Uruguaiana e Viamão: estes foram os municípios visitados 
pela diretoria da Associação ao longo de dois anos com o 
projeto ADPERGS na Estrada. Foram mais de 6 mil quilôme-
tros trilhados pela diretoria, para visitar associados e ouvir 
ideias, sugestões, relatos e histórias de quem vive e atua 
nos quatro cantos do estado.

Embora tenha sido criado em dezembro de 2010, 
durante a gestão da defensora Adriana Praetzel, o projeto 

atende a uma das principais demandas verificadas ao longo 
da campanha da então chapa #SomosTodosDefensores, 
sendo, também ferramenta para colocar em prá�ca um dos 
eixos de gestão da diretoria: a aproximação da Associação 
dos defensores públicos do interior. Impossibilitados de 
comparecer à capital devido à distância ou à demanda 
crescente de trabalho, os associados tem a chance de 
par�cipar de encontros com a presença de dirigentes da 
en�dade nos seus municípios ou em localidades de fácil 
acesso na sua região. 

Confira algumas imagens dos encontros realizados 
durante esses dois anos:
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Projeto 
ADPERGS na Estrada 
percorre mais de 
6 mil quilômetros 
e chega a 25 cidades

Canoas Passo Fundo Pelotas

Torres Uruguaiana

Rio Grande

IjuíSanta Maria

Santa Rosa



Revista da ADPERGS 5

Três de Maio

Cachoeira do Sul

Horizon�na

Cruz Alta

Santa Vitória do Palmar

Erechim

Camaquã

Bagé

Carazinho

Santana do Livramento

Lajeado

Caxias do Sul

São Gabriel Viamão



Diretoria recepciona 
mais de 50 novos 
defensores públicos 
em um ano
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Nos meses de fevereiro, abril e maio deste ano, 
22 novos defensores públicos aprovados no úl�mo 

concurso para a carreira foram empossados pela 
administração superior da ins�tuição. As cerimônias, 
realizadas no dia 21 de fevereiro, dando posse a cinco 
novos defensores,  18 de abril, empossando outros nove 
aprovados, e 19 de maio, agregando outros oito à 
carreira, foram marcadas por discursos entusiasmados e 
muita emoção de amigos e familiares. A diretoria da 
ADPERGS, presente nas três solenidades e repe�ndo o 
que já vem realizando desde o início desta gestão, 
organizou uma recepção para cada uma das turmas, na 
sede da en�dade. O obje�vo dos encontros, além de 
apresentar a associação e seu funcionamento, foi 
proporcionar a interação daqueles que chegam à 
carreira, com defensores mais experientes, sem muita 
formalidade.

A primeira turma de novos colegas acolhida na 
ADPERGS neste primeiro semestre de 2017 foi recepcio-
nada pelo presidente, Felipe Facin Lavarda e pela vice, 
Silvia Brum, no dia 3 de março. Os novos defensores 
Guilherme Conde Patrício, Felipe Rota Aguiar Pizarro 
Drummond, Juliano Rosa Brack, Luciana Laviaguerre da 
Silva Weber e Debora Silveira Schneider conheceram 
um pouco da ro�na da Associação, seu funcionamento, 
convênios e funcionárias. Todos aproveitaram, ainda,    
a ocasião para assinar sua filiação à en�dade. 
Representando a administração da Defensoria Pública, 
compareceu a dirigente do Núcleo de Defesa Agrária e 
Moradia, Luciana Artus Schneider.

No dia 26 de abril foi a vez do segundo grupo de 
empossados conhecer a estrutura da Associação. 
Lucas Lorea Gonçalves, Carlos Francisco Pupio 
Marcondes Junior, Ana Paula Vargas Pereira, Diego 
Rodrigues Quadros, Juliana Dewes Abdel, Maurício 
Frantz, Rodrigo dos Santos Ribeiro, Romulo de 
Meneses Marques e Claudia Alves da Rocha também 
aproveitaram  para assinar sua filiação à en�dade. 
Após o encontro na ADPERGS, os novos colegas 
par�ciparam de um almoço de confraternização com 
representantes da diretoria.

Em 31 de maio, o presidente, Felipe Facin Lavarda, ao 
lado das vices, Silvia Brum e Genice Selaimen da Silva, 
recebeu os defensores Felipe do Amaral Matos, Maria 
Aparecida Esteves Aviles, Flavia Sustovich Pugliese, Arthur 
Amaral Monteiro, Marco Antonio Kaufmann, Thais Pastor 
de Amorim Siqueira, Amanda Amaral Ramos Ferreira e 

Renata Manzoni Bernardi, empossados no dia 19 de maio. 
Desde julho de 2016, quando começaram a ocorrer as 

sete solenidades de posse de novos defensores, os 52 novos 
colegas empossados par�ciparam dos eventos de acolhida 
promovidos pela ADPERGS. Compreendendo a importância 
do espírito associa�vo, todos aderiram à Associação.  
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O presidente da ADPERGS, Felipe Facin Lavarda, e 
a vice, Silvia Brum, apresentaram aos demais inte-
grantes do Fórum da Questão Penitenciária, em 

reunião realizada no dia 1º de fevereiro, na sede da 
AJURIS, uma minuta de manifestação a ser enviada à 
Comissão Interamericana de Direitos Humanos (CIDH) 
alertando para o descumprimento das medidas cautela-
res impostas pelo órgão com relação às condições do Pre-
sídio Central de Porto Alegre. Essas medidas foram conce-
didas no final de 2013, após o encaminhamento de uma 
representação da qual a ADPERGS foi signatária, visando 
denunciar e amenizar o caos e as múl�plas violações aos 
diretos humanos ali verificadas. A minuta, construída 
pelos defensores que integram o Departamento de Direi-
tos Humanos da ADPERGS com base na situação verifica-
da durante atendimentos e inspeções realizadas no Presí-
dio, foi distribuída para todos os representantes de en�-
dades que integram o Fórum, que �veram prazo para 
leitura e apresentação de sugestões. Após, foi formatada 
redação final da peça e encaminhamento à CIDH.

Ainda durante a reunião, os integrantes do Fórum delibe-
raram por reiterar o pedido de audiência com o governa-
dor do Estado, José Ivo Sartori, com o obje�vo de levar suas 
considerações sobre a situação prisional e discu�r a pro-

posta de construção de um plano penitenciário estadual a 
ser liderado pelo Execu�vo. “A estratégia é desenvolver 
ações em várias frentes: estadual e também internacional, 
apresentando projetos e ideias com o obje�vo de humani-
zar o cumprimento da pena e tornar mais efe�va a atuação 
das en�dades do sistema de jus�ça”, avaliou Silvia Brum.

Revista da ADPERGS 7

Reunião com o governador do Estado
Na condição de integrante do Fórum da Questão Peni-

tenciária, a ADPERGS, representada pela vice-presidente 
Silvia Brum, par�cipou, no dia 13 de fevereiro, de uma 
reunião com o governador, José Ivo Sartori, para tratar 
sobre a necessidade de elaboração de um programa esta-
dual penitenciário para o estado. O encontro foi realizado 
no Centro Integrado de Comando e Controle da Secretaria 
de Segurança Pública, e contou com a presença do secre-
tário, Cezar Schirmer. Par�ciparam, ainda, representantes 
da Associação do Ministério Público do Rio Grande do Sul 
(AMPRS), da Clínica de Direitos Humanos da Uniri�er, do 
Conselho da Comunidade para Assistência aos Apenados 
das Casas Prisionais Pertencentes às Jurisdições da Vara de 
Execuções Criminais e Vara de Execução de Penas e Medi-
das Alterna�vas de Porto Alegre, do Conselho Regional de 
Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Sul (CREA-RS), 
do Conselho Regional de Medicina do Estado do Rio Gran-
de do Sul (CREMERS), do Ins�tuto Brasileiro de Avaliações 
e Perícias de Engenharia (IBAPE), do Ins�tuto Transdiscipli-
nar de Estudos Criminais (ITEC), da Ordem dos Advogados 
do Brasil Seccional Rio Grande do Sul (OAB/RS) e da The-

mis Assessoria Jurídica e Estudos de Gênero.
O Fórum da Questão Penitenciária, composto por en�-

dades da sociedade civil, entre elas a ADPERGS, foi res-
ponsável por denunciar a degradante realidade do Cen-
tral à Organização dos Estados Americanos (OEA), em 
janeiro de 2013, através de uma representação da qual a 
ADPERGS é signatária. No final do mesmo ano, o órgão 
internacional concedeu liminar recomendando ao Estado 
brasileiro uma série de ações, tendo em vista a falta de 
condições mínimas de encarceramento e a evidente viola-
ção dos direitos humanos no local. Até agora não houve o 
encaminhamento de soluções, nem o anúncio de medi-
das para resolver os problemas. 
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Penitenciária manifestação à CIDH 
sobre situação do Presídio Central

ADPERGS apresenta ao Fórum da Questão 
Penitenciária manifestação à CIDH 
sobre situação do Presídio Central
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O pres idente da 
ADPERGS, Felipe Facin 
Lavarda, representou 
a en�dade compondo 
a mesa de abertura da 
I Jornada Universitária 

da Defensoria Pública – 
Direito em Debate, na noite 
de 9 de maio,  em Cachoeira 
do Sul. Realizada no auditó-
rio da Faculdade de Direito 
da Ulbra, a solenidade de 
a b e r t u ra  d o  e n c o n t ro 
c o n t o u ,  a i n d a ,  c o m  a 
p re s e n ç a  d o  d e fe n s o r 
públ ico-gera l  Cr is�ano 
Vieira Heerdt, da diretora 
regional, Lucianne Barreto 
Bortowski, do diretor da 
faculdade de Direito, Daniel 
Do�es de Freitas, e do diretor do Campus, Rogério Vilnei 
Brandt.  Na sequência, a primeira noite da jornada 
apresentou palestras sobre a evolução histórica da 
Defensoria, proferida pelo defensor público-geral, sobre 
atuação extrajudicial da ins�tuição no direito das famílias, 
pela defensora Patrícia Pagnussat Fan, com coordenação 
da advogada Rosana Willig, e sobre a atuação da 
Defensoria Pública no direito da criança e adolescente, 
ministrada pela defensora Samara Wilhelm Heerdt, com 
coordenação do defensor público Walter Luchese Willig. 

Em sua fala aos presentes, Lavarda destacou a importân-
cia de levar o pensamento dos defensores públicos para 
além das fronteiras dos fóruns, processos e atendimentos 
ao cidadão. “A Defensoria Pública é, como ins�tuição, filha 
do Estado Democrá�co de Direito, e trabalha pela 
concre�zação dos ideais de liberdade, fraternidade, 
humanidade e igualdade. E é, sobretudo, uma ins�tuição 
de pessoas e que atende pessoas. Para tal, nós, defensores 
públicos, temos que ser corajosos, ques�onar o status quo, 
atuar como difusores do pensamento de que a inclusão 
jurídica não se faz com mais do mesmo”, afirmou, ressal-
tando a Jornada como uma excelente oportunidade para 
apresentação das várias faces do ideário da Defensoria.

A diretora regional Lucianne Barreto Bortowski mani-
festou alegria em proporcionar um evento voltado à 
disseminação de informações a respeito da importância 
jurídico-polí�ca da Defensoria (DPE) na prestação da 
assistência jurídica e na orientação em direitos. “Num 
tempo cuja cidadania não se afirma apenas pela par�cipa-

ção polí�ca, a Defensoria é a ins�tuição responsável por 
garan�r as condições mínimas de dignidade para a vida da 
população carente do Rio Grande do Sul”, discursou.

Para o professor-coordenador do curso de Direito da 
Ulbra/Cachoeira do Sul, Daniel Do�es de Freitas, a 
Jornada é um marco histórico para o curso e para a 
Defensoria. “Para além de inserir a Defensoria no seio 
acadêmico, possibilitar o debate de temas importantes do 
Direito, o evento, o qual esperamos se torne permanente, 
oferece aos estudantes a oportunidade única da constru-
ção de conhecimento pelo viés da Defensoria, importante 
ins�tuição dentro do sistema de jus�ça”, avaliou.

Já o diretor do Campus Ulbra/Cachoeira do Sul, Rogério 
Vilnei Brandt, agradeceu a parceira com a Defensoria, 
especialmente por ir de encontro ao Planejamento 
Estratégico da Universidade e as diretrizes por esta 
definida para o período 2017/22. “A difusão da prá�ca do 
conhecimento pelo tripé extensão, pesquisa e ensino sai 
fortalecida pela Jornada, considerando esta qualificar os 
nossos recursos humanos - professores e alunos”, disse.

O encontro prosseguiu durante o dia 10, com palestra das 
defensoras Patrícia Ke�ermann e Juliana Lavigne, com 
coordenação da defensora Marta Zanchi, seguida pela 
par�cipação das defensoras Ta�ana Kosby Boeira, Mariana 
Py Muniz Cappelari e Adriana Chaves Barcellos, com coorde-
nação do defensor Arnaldo Quaresma Júnior, contando ainda 
com painel do defensor Andrey Melo, com coordenação do 
advogado Evinis Talon. A jornada encerrou no dia 11, com 
uma sessão plenária do Júri no Fórum de Cachoeira do Sul. 
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ADPERGS presente em abertura de I Jornada 
Universitária da Defensoria Pública
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A ADPERGS, representada por seu presidente, 
Felipe Facin Lavarda, marcou presença na soleni-
dade de abertura da 17ª edição do Encontro Esta-
dual de Defensores Públicos, que reuniu cerca de 
400 associados no Hotel Embaixador no úl�mo dia 
19. O dirigente compôs a mesa inicial ao lado do 

defensor público-geral, Cris�ano Heerdt, dos subdefensores-
gerais para assuntos ins�tucionais, Cassandra Halpern; 
administra�vos, Antônio Flávio de Oliveira, e jurídicos, Tiago 
Rodrigo dos Santos; da corregedora-geral da DPERS, Adriana  
Chaves Barcellos e da subcorregedora-geral, Helena Grillo. 
Lavarda falou sobre os desafios de representar a classe ao 
longo de dois anos à frente da Associação, destacando a 
par�cipação da en�dade na promoção de um evento em 
uma sinergia posi�va junto à administração, sempre em 
bene�cio dos associados. O presidente aproveitou, ainda, a 
ocasião, para fazer um chamamento aos defensores para a 
necessidade de atualização dos seus e-mails junto ao cadas-
tro da associação. "Este é um dado fundamental para a par�-
cipação de todos nas duas úl�mas inovações que serão 
implementadas na úl�ma etapa da nossa gestão: as assem-
bleias virtuais e a eleição on-line", completou.

O encontro prosseguiu com a apresentação do resultado 
de uma pesquisa realizada pela administração superior 
junto à sociedade gaúcha, que demonstra o alto grau de 
confiabilidade da Defensoria Pública. De acordo com o 
estudo, entre as demais ins�tuições que compõem o siste-
ma de jus�ça, a DPERS possui 59% de confiança da popula-

ção, ficando em melhor posição que o Ministério Público 
(47%) e Tribunal de Jus�ça (45%).

Após, os defensores assis�ram palestra do filósofo Mário 
Sérgio Cortella. À tarde foi a vez do jornalista Marcelo Canel-
las falar aos defensores. Ele apresentou reportagens envol-
vendo a Defensoria Pública, produzidas por sua equipe, e 
relacionou o caráter humanista do trabalho exercido por 
defensores e o desenvolvido por jornalistas.

O encontro foi encerrado após a posse de oito novos 
defensores públicos aprovados no 4º concurso para o 
ingresso na carreira.

XVII Encontro Institucional da DPERS reúne 
mais de 300 defensores públicos
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ADPERGS presta 
homenagem a 
associados durante 
mês de maio

O Dia Nacional do Defensor Público deste ano vai ficar 
marcado na memória dos associados da ADPERGS não 
apenas pela parceria da en�dade na realização do já tradi-
cional Encontro Ins�tucional, ou pela organização do 
jantar dos defensores. A Associação preparou algumas 
surpresas para seus sócios, entre elas a publicação de um 
anúncio de rodapé na página da colunista Rosane de Olive-
ira, no jornal Zero Hora do dia 19 de maio. Além disso, as 
peças da campanha nacional da ANADEP, que este ano tem 
como tema Família Afe�va, ficaram espalhadas pela 
cidade ao longo de todo o mês de maio, em busdoors - 
adesivos aplicados nas traseiras de ônibus de sete impor-
tantes linhas da Capital: Ilhas, Res�nga Nova e Velha, 

Rubem Berta, Vila Cru-
zeiro, CEFER e Lomba do 
Pinheiro.

A campanha nacional 
também foi tema para 
um comercial de rádio 
veiculado em espaços 
nobres na Rádio Gaúcha, emissora de maior audiência no 
estado: no Gaúcha Hoje 2a parte, que vai ao ar das 7h às 8h; 
no Gaúcha Atualidade, das 8h às 10h, na Timeline, das 10h 
às 11h, no Chamada Geral 1ª edição, das 11h às 12h,  Cha-
mada Geral 2ª edição, das 16h30min às 17h30min e no 
Gaúcha Repórter, das 14h30min às 16h30min.
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Cerca de 400 pessoas, entre associados, acompa-
nhantes e representantes de en�dades das demais 
carreiras jurídicas e de Estado ocuparam todos os 
salões do Country Club, em Porto Alegre, na noite de 
19 de maio, durante o jantar que celebrou a passagem 
do Dia do Defensor Público, promovido pela 
ADPERGS. Foi um momento de celebração, de reen-
contros e alegria, mas também de reconhecimento, 
tanto aos associados, pela data, quanto à en�dade, 

pres�giada por um recorde de par�cipação no evento. 
Desde os primeiros dias do período para confirmações de 
presença, a ADPERGS recebeu uma verdadeira avalanche 
de telefonemas que gerou, inclusive, uma lista de espera 
para o jantar. Foi preciso ampliar o espaço, reservando 
todos os salões do clube, para acomodar com qualidade 
quem desejava tanto par�cipar da festa. E o resultado foi 
um grande sucesso!

Ainda distante das 21h, horário marcado para o início do 
jantar, convidados já se acomodavam nas mesas próximas 
ao colorido open bar que contornava o espaço para a pista 
de dança, ou ao lado da tradicional mesa de doces, posicio-

nada bem ao centro do primeiro salão. Em poucos minutos 
todo o ambiente já estava ocupado por dezenas de defenso-
res aposentados, colegas a�vos e ainda aqueles do 4º 
concurso, empossados recentemente. “Esse jantar repre-
senta o ápice do nosso projeto de executar uma gestão 
associa�va inclusiva, uma das metas de nossa campanha 
eleitoral de dois anos atrás. Durante o nosso mandato, 
recebemos 68 filiações, seja de colegas novos ou já 
integrantes da carreira, e percorremos o Estado visitando 25 
comarcas. Essa é nossa visão de efe�va interiorização da 
ADPERGS, de aproximação da en�dade com seu patrimônio 
fundamental, as pessoas que a compõem”, resumiu o 
presidente Felipe Facin Lavarda ao recepcionar os presen-
tes, saudando especialmente a turma de 39 defensores que 
celebra 10 anos de carreira. “Gostaria de reafirmar que me 
sen� profundamente honrado com a confiança recebida 
dois anos atrás, e salientar perante todos que procurei 
exercer a função de presidente com a elevação e dignidade 
que o cargo merece”, encerrou. 

Em sua fala, o defensor público-geral, Cris�ano Heerdt, 
agradeceu à Associação por mais uma belíssima oportunidade 

Associados lotam salões do Country Club para 
celebrar o Dia do Defensor Público
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Ao lado do presidente Felipe Facin Lavarda, a vice, 
Silvia Brum, e os integrantes do Departamento de 
Direitos Humanos da ADPERGS, Bernardo Simões e 
Aline Lova�o, acompanharam, no úl�mo dia 25 de 
maio, o lançamento oficial da Frente Estadual Por 
Uma Nova Polí�ca Prisional, realizado no Espaço de 

Convergência Adão Pre�o da Assembleia Legisla�va do 
Estado. A solenidade, conduzida pela defensora Mariana 
Py Muniz Cappellari, coordenadora do Centro de 
Referência em Direitos Humanos da Defensoria Pública 
(CRDH/DPERS), foi pres�giada pela deputada Juliana 
Brizola (PDT), que representou a presidência da 
Assembleia, e pelo deputado Jefferson Fernandes (PT), 
que preside a Comissão de Cidadania e Direitos Humanos. 
Par�ciparam, ainda, a deputada Stela Farias (PT) e o 
deputado Pedro Ruas (PSOL). O lançamento contou, 
também, com depoimento de Rodrigo dos Santos Ramos, 
conhecido como Sabiá, egresso do sistema prisional, da 
psicóloga Sandra Correia e do professor e jornalista 
Marcos Rolim.

Formada no início deste ano, a Frente Estadual conta 
com a par�cipação de 27 en�dades de classe que 
representam categorias vinculadas à segurança pública, 
sistema de jus�ça ou área prisional, entre elas a ADPERGS, 
além de grupos de estudo, organizações, órgãos públicos e 
ins�tuições, como a Defensoria Pública do Estado 
(DPERS), Defensoria Pública da União (DPU/RS) e a própria 
Superintendência de Serviços Penitenciários (Susepe). 
Tem, por obje�vo,  lançar para o debate com a sociedade 
um conjunto de 10 propostas que integram um manifesto 
por uma nova polí�ca prisional, lido na abertura da 
solenidade, por Mariana. “Pretendemos realizar audiênci-
as públicas, reuniões temá�cas com a sociedade civil, 
envolvendo todos os atores do sistema, para debater 
ponto a ponto este manifesto, com o obje�vo de construir 
um grande relatório proposi�vo, indicando as principais 
ações a serem tomadas. É preciso envolver a sociedade 
neste debate e na busca de soluções para um problema 
que há muito extrapola os muros das prisões”, jus�ficou. 

A ADPERGS, que par�cipa desde o início das a�vidades 
do grupo, foi uma das primeiras en�dades a subscrever o 
manifesto e integrar a lista de proponentes da Frente. Foi 
responsável pela criação da fanpage em rede social, do 
material gráfico e divulgação das a�vidades, através da 
disponibilização de sua assessoria de comunicação. 

Os próximos passos da Frente serão a realização de 
reuniões e a cons�tuição de comissões para iniciar os 
debates, extensos à sociedade e também aos estudantes 
universitários. 
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Nossa diretoria biênio 2015/2017 se despede neste mês de junho. Tivemos a singular oportunidade de 
defender os interesses da classe perante dois defensores públicos-gerais diferentes, bem como duas formações 
dis�ntas do Conselho Superior e da Corregedoria-Geral (grande vantagem das eleições associa�vas em anos 
ímpares). Buscamos manter relações constru�vas, elevadas e transparentes com todos os dirigentes ins�tucio-
nais e suas equipes, tendo como único foco ser o elo entre os interesses da categoria, ou do colega, para com a 
administração superior, e da mesma forma procuramos nos reportar à classe. 

Hoje, todos os projetos de nossa campanha já foram incorporados à ro�na associa�va. Para listar principais 
a�vidades e ações implementadas ao longo deste período, par�mos das cinco metas indicadas durante a 
campanha da então chapa #SomosTodosDefensores.  
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1) Buscar o implemento de todas as vantagens 
remuneratórias previstas para a carreira

a) Foram distribuídos 12 requerimentos à administração 
superior, dos quais cinco foram acolhidos, seis estão em 
exame e apenas um indeferido:

b) Confirmação e finalização do contrato para apresenta-
ção de parecer do escritório Couto e Silva acerca da não 
prescrição da Parcela Autônoma de Equivalência – PAE – de 
interesse direto do grupo de aposentados. Custo: R$ 
30.000,00 (trinta mil reais).

c) Contratação de advogado para defesa dos interesses 
da classe na demanda judicial da concessão do auxílio-
moradia. Custo: R$ 100.000,00 (cem mil reais).

2) Atuação associa�va inclusiva 

2.1) quanto aos associados: 

a) Con�nua atualização do cadastro dos associados, 
buscando contato efe�vo com os defensores.

b) Criação e envio de 
cartão de aniversário in-
dividual e personalizado 
a cada associado, com 
registro diário na rede 
social Facebook.

c) Fornecimento de cartão de iden�ficação associa�va 

para acesso personalizado no condomínio onde se localiza 

a sede da en�dade (eliminando a necessidade de iden�fi-

cação na portaria), e que também vem sendo u�lizado para 

comprovar a condição de sócio.

d) Atendimento personalizado e sigiloso (em alguns 
casos, domiciliar) a associados que procuraram orientação 
e auxílio para equacionar sua situação funcional, com 
intervenção e acompanhamento pessoal junto à adminis-
tração superior, Poder judiciário, e outros órgãos do 
Estado, quando necessário.

e) Contratação e custeio de advogado, com aprovação 
prévia do nome do contratado pelo sócio, para atuar na 
defesa de associados processados por atos pra�cados no 
exercício da função, tanto perante a Ordem dos Advogados 
do Brasil quanto Poder 
Judiciário.

f) Total renovação da 
galeria dos ex-presidentes, 
com a inserção de fotos de 
todos os precedentes ges-
tores. 

g) Projeto ADPERGS na Estrada e projeto ADPERGS Visita, 
visitando 25 comarcas, a saber: Bagé, Cachoeira do Sul, 
Camaquã, Canoas, Carazinho, Catuípe, Caxias do Sul, Cruz 
Alta, Erechim, Horizon�na, Ijuí, Lajeado, Passo Fundo, 
Pelotas, Rio Grande, Santa Cruz do Sul, Santa Maria, Santa 
Rosa, Santa Vitória do Palmar, Santana do Livramento, São 
Gabriel, Torres, Três de Maio, Uruguaiana, Viamão.

Diretoria apresenta Relatório de Gestão
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u) Campanha permanente de filiação associa�va, 
resultando no retorno de vários colegas para a 
en�dade e no ingresso de todos os aprovados no 4º 
concurso que foram empossados no cargo de defen-
sor público, totalizando 567 associados. 

v) Patrocínio da equipe de futebol da ADPERGS.

2.2) quanto à gestão administra�va, patrimoni-
al e de recursos humanos

a) Reforma ampla (pintura, piso, recuperação e 
colocação de novas persianas e aberturas, renovação 
de instalações elétricas, fechamento da sacada, 

subs�tuição do ar condicionado da recepção) e aquisição 
de novo mobiliário e aparelho de televisão para a sede da 
Associação, renovando e atualizando todos os ambientes 
da sede. 

b) Subs�tuição de três computadores obsoletos e 
aquisição de notebook.

c) Aquisição de servidor e equipamento de backup 

con�nuo e isolado, garan�ndo a proteção de todos os 
dados administra�vos.

d) Modernização dos procedimentos de cobrança de 
mensalidades e convênios, com informação prévia via e-
mail ao associado, detalhando os lançamentos em conta 
corrente ou boleto bancário, o que resultou melhor 
transparência ao associado e economia anual de aproxi-
mados dez mil reais para a associação com custos bancári-
os desnecessárias. 

e) Implementação de novo sistema informa�zado de 
gestão financeira, permi�ndo melhor controle e previsão 
a longo prazo de créditos e despesas.

f) Criação do banco de milhas, em semelhança ao 
existente no Tribunal de Contas do Estado, acumuladas 
com a aquisição de passagens aéreas para a diretoria. Tal 
medida resultou na obtenção, sem custo, de três passa-
gens aéreas para o trecho Porto Alegre/Brasília (sabida-
mente um dos mais caros do Brasil).

g) Contratação de uma auxiliar de serviços gerais para a 
sede administra�va.

h) Concessão de plano de saúde Unimed para as funcio-
nárias, garan�do ao quadro funcional mais tranquilidade.

i) Contratação de seguro para integrantes da diretoria e 
funcionárias da ADPERGS, visando cobrir evento morte 
acidental / invalidez permanente.

j) Apresentação de demanda judicial contra a VIVO 
(processo nº 1.16.0015239-3), por falha na prestação do 
serviço, julgada procedente em primeiro grau. A decisão 
determina ressarcimento para a ADPERGS de aproxima-
dos R$ 90.000,00 (noventa mil reais) gastos pela en�dade 
com faturas indevidas e pagamento de empresa de 
auditoria. A demanda está em 
grau recursal.

l) Criação de um novo site de 
internet, compa�vel com os novos 
equipamentos smartphones e 
tablets. Com nova programação, 
buscou-se es�mular o acesso à 
área restrita, atual Espaço do 
Defensor, através da publicação  
de conteúdo de alto interesse da 
classe (extratos, atas, balanços, 
ferramenta de confirmação em 
eventos, requerimentos adminis-
tra�vos). 
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d) 09/12/2015 - Operação Desapego - lançamento 
do projeto para arrecadação de livros para alimentar 
os EJAS dentro dos Presídios do Estado, publicada na 
Revista da ADPERGS, Ano 2015 – Edição Novembro, 
p.3. Foram arrecadados aproximadamente 4000 
livros. 

e) 09 a 12/12/2015 – Par�cipação de Janaína Rodrigues 
Oliveira pelo DDH/ADPERGS no programa nacional 
Defensoria no Cárcere, concebido pelo Ministério da 
Jus�ça e promovido pelo Departamento Penitenciário 
Nacional/DEPEN, junto Presídio de Pedrinhas, em São 
Luiz /Maranhão.

f) 15/02/2016 - 1ª doação de livros da Operação 
Desapego, com a entrega de mais de 300 livros para o 
Presídio Central de Porto Alegre -  Pavilhão H.

g) 29/04/2016 - “1964: recuperando histórias para a 
Democracia” - Palestras com Carlos Frederico Guazzelli, 
Daniela Arbex e Denise Dora, realizada na Assembleia 
Legisla�va do Estado do Rio Grande do Sul para marcar a 
passagem os 52 anos do período de ditadura militar no Brasil.

h) 01/06/2016 - 2ª doação de livros da Operação 
Desapego, com a entrega de mais de 800 livros para a 
Penitenciária Estadual de Canoas.

i) 14/06/2016 – 3ª doação de livros da Operação 

Desapego, com a entrega de mais de 500 livros para a 

Penitenciária Modulada Estadual de Charqueadas.

j) 23/06/2016 - 4ª doação de livros da Operação 
Desapego, com a entrega de mais de 500 livros para a 
Penitenciária Feminina Madre Pelle�er e de 50 agendas 
às presas em isolamento nesta casa prisional.

l) 29/09/2016 - 5ª doação de livros da Operação 
Desapego, com a entrega de mais de 300 livros para a 
Penitenciária Estadual Feminina de Guaíba.

m) 19/11/2016 - Reunião do Departamento de Direitos 
Humanos com a Ministra Carmem Lúcia, presidente do 
Supremo Tribunal Federal (STF) e do Conselho Nacional 
de Jus�ça (CNJ), em Porto Alegre, com exposição 
realizada pelo Diretor do DDH, Bernardo Simões. 

n) 24/01/2017 – Reunião com os membros do Fórum da 
Questão Penitenciária para apresentação de proposição 
de manifestação junto à Comissão Interamericana de 
Direitos Humanos – CIDH ante relatório elaborado pelo 
DDH acerca da representação feita sobre a situação do 
Presídio Central de Porto Alegre – PCPA.

o) 01/02/2017 – Apresentação pelo presidente da 
ADPERGS, Felipe Lavarda, de minuta de manifestação à 
CIDH sobre a situação do Presídio Central de Porto Alegre 
ao Fórum da Questão Penitenciária elaborada pelo DDH.

p) 23/03/2017 - 6ª doação de livros da Operação 
Desapego, com a entrega de mais de 1200 livros para o 
Presídio Estadual de Taquara.

q) 12/04/2017 - 7ª doação de livros da Operação 
Desapego, com a entrega de mais de 200 livros para o 
Centro de Atendimento Socioeduca�vo POA II.

r) 24/05/2017 – Reunião com Mariana Py Muniz 
Capellari, do Centro de Referência de Direitos Humanos – 
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Presidente: Felipe Facin Lavarda
1ª Vice-Presidente: Genice Selaimen Silva

2ª Vice-Presidente: Silvia Pinheiro de Brum
Secretário Execu�vo: Tito José Rambo Osório Torres
Secretária Geral: Fernanda Miller da Cunha Almeida
Tesoureiros: Tiago Rodrigo dos Santos (até abril/16); 

Jimenes Mary Rosa de Araújo Chimeli (de abril/16 até 11 de maio/17); 
Virginia Ghisleni (a contar de 12 de maio/17).

Diretoria #SomosTodosDefensores
Biênio 2015/2017

d) Concessão do �tulo de sócio benemérito para 
quatro associados aposentados.

5) Estudo aprofundado e técnico sobre a temá�ca 
previdenciária

a) Promoção de palestra sobre regimes previden-
ciários, conduzida pelo desembargador Aymoré 
Roque Po�es de Melo, realizada na sede da FESDEP, 
em Porto Alegre, e disponibilizada pela FESDEP no 
formato EAD.

b) Par�cipação a�va na elaboração de representa-
ção firmada pela União Gaúcha, dirigida ao Procurador Geral 
de Jus�ça, visando o aforamento de ADI contra a lei do 
regime de previdência complementar estadual – RS PREV.

c) Disponibilização aos associados de palestra da profes-
sora doutora Jane Berwanger, proferida no Tribunal de 
Contas do Estado – TCE – sobre a reforma da previdência.

d) Par�cipação a�va e nas discussões da União Gaúcha e 
da Anadep, acompanhando de perto o projeto de reforma 
da previdência, repassando informações fidedignas aos 
colegas.

Essas as principais a�vidades desenvolvidas no período. 
Além disso, inúmeras foram as reuniões com deputados 
estaduais, deputados federais, senadores, representantes 
das empresas conveniadas e outras tantas interessadas em 
firmar convênios, visitas às demais en�dades de classe 
estaduais e nacionais. 

Trabalhamos esse biênio com a convicção de que a luta 
associa�va nunca termina. As vitórias de hoje serão 
esquecidas amanhã se deixarmos de assim agir. O gestor de 
uma associação, no nosso sen�r, deve ter em mente que 
não importa quem esteja ocupando transitoriamente os 
cargos na administração superior, para a en�dade não 
haverá a dicotomia situação / oposição. Exis�rá, sempre, a 
única posição possível: estar ao lado dos anseios da 
categoria, pois #SomosTodosDefensores, agora e sempre. 
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A implantação do processo eletrônico de vota-
ção para a escolha dos novos dirigentes da Asso-
ciação, assim como membros de seus conselhos 
Superior e Fiscal, era uma das plataformas da 
atual gestão da ADPERGS desde a época de cam-

panha da então chapa #SomosTodosDefensores, assim 
como a transmissão on-line de assembleias gerais. A ideia 
de agilizar o processo eleitoral e, principalmente, torna-lo 
acessível a todos os associados alimentou uma série de 
reuniões realizadas desde meados de fevereiro deste ano, 
para o desenho inicial do sistema, contemplando comuni-
cação, programação e gestão web. Segurança, acessibilida-
de, e simplicidade foram as palavras que nortearam o pro-
cesso. O resultado foi um sucesso. Mais de 20% dos associ-
ados registraram seu voto já no primeiro dia das eleições 
(1º de junho). Antes de completar uma semana, o pleito, 
que se estendeu até o dia 9, já registrava a par�cipação de 
mais de 400 eleitores, cerca de 75% do total de associados.

Toda a construção do sistema de votação eletrônica 
envolveu várias etapas, desde a atualização dos cadastros 
da Associação, pela secretaria da en�dade, passando pelo 
envio de e-mails e mensagens aos celulares dos associa-
dos, com instruções de par�cipação, e divulgação de 
no�cias no site, com orientações de votação. Para validar 
a cédula eletrônica e apresentar sugestões na formatação 
de todo o procedimento de votação, membros da Comis-
são Eleitoral par�ciparam de reunião com o responsável 
pela programação, Maximiliano Graña Dias, acompanha-
dos pela diretoria da Associação. Ainda, por oca-
sião da homologação das candidaturas, Comis-
são e representantes das chapas concorrentes 
acompanharam uma nova reunião para exposi-
ção da versão final do sistema, no dia 19 de maio.

Até mesmo o público supostamente imagina-
do como o mais resistente às ferramentas virtua-
is, os associados aposentados, par�cipou a�va-
mente do pleito. Reunido na sede da ADPERGS 
no dia 25 de maio, um grande grupo esclareceu 
dúvidas junto à equipe técnica e desmis�ficou o 
que parecia ser uma dificuldade: o acesso à 
cédula através do link enviado por e-mail tanto 
em computadores quanto smartphones e 
tablets. “Implantar o processo de votação ele-
trônica era uma obsessão da atual diretoria, 
visto ser este o processo que permite a efe�va 
par�cipação do associado no processo decisório da sua 
en�dade, com simplicidade e adequando-se ao ritmo de 
vida de todos”, avaliou o presidente Felipe Facin Lavarda.
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Reformas na sede trazem mais conforto e 
pro�ssionalismo no atendimento aos associados
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Oferecer um ambiente 
mais confortável aos 
associados e profissiona-
lizar a estrutura de aten-
dimento da ADPERGS foi 
o obje�vo da diretoria da 
en�dade com uma série 
de melhorias implemen-
tadas na sede desde 
junho de 2015. Tudo 
começou com pequenos reparos, desde a 
colocação de lâmpadas e recuperação de 

luminárias que estavam desa�vadas, conserto 
de fechaduras, passando pela pintura e padroni-
zação de cores em todos os ambientes, até 
chegar em intervenções maiores, como a 
subs�tuição do piso frio por um laminado e troca 
do mobiliário. 

A área des�nada a um primeiro atendimento 
ao associado foi totalmente modificada, com a 
transferência das funcionárias responsáveis pela 
gestão administra�va para outra sala e total 
reformulação do ambiente de recepção. A sala de 
reuniões foi, também, modificada, com a aquisição 
de uma televisão e novos móveis, incluindo uma 
mesa maior, para comportar todos os integrantes 
de conselhos nas reuniões de diretoria ou com 
convidados. Uma porta de vidro foi instalada no 
local, para isolar o ambiente dos demais, garan�ndo 
mais privacidade no atendimento aos associados. 

Novas persianas foram colocadas, as instala-
ções elétricas de toda a sede foram renovadas, 
houve subs�tuição do ar-condicionado já 
desgastado da recepção, e colocação de uma 
porta de vidro na entrada da sede, com a iden�da-
de visual da en�dade. A galeria de ex-preidentes 
foi transferida para a recepção e totalmente 
transformada, com a padronização das imagens 
dos ex-dirigentes da en�dade. Na área de 
serviços, a cozinha foi também totalmente 
modificada, com novos móveis, e o ambiente 
des�nado ao arquivo e armazenamento de 
materiais ganhou uma nova organização, com a 
chegada de um armário para guarda de objetos 
das funcionárias. “Tornamos o ambiente mais 
acessível, confortável e essencialmente corpora�-
vo, adequado aos defensores que representa-
mos”, afirmou o presidente Felipe Lavarda. 



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

C
O
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S 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.
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