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Palavra da Presidente

Foto: Sid Schimer

Estamos passando por um momento de resistência e reexistência. Assumimos a gestão para o biênio
2019-2020 sabendo que não seriam tempos fáceis e exigiam a união e a força de toda a classe.
Agradecemos a con ança das associadas e dos associados que acreditaram no nosso projeto e
consagraram a reeleição. Seguiremos com todo o empenho na luta pela garantia dos direitos e
prerrogativas da Defensoria Pública do Estado do Rio Grande do Sul e do Brasil. Mas não só isso,
defendemos o fortalecimento da instituição e, por consequência, quem ganha é a sociedade gaúcha e
brasileira.
A Defensoria Pública vem sendo reconhecida como a instituição mais bem avaliada do sistema de
justiça e este crescimento vem do trabalho das Defensoras e dos Defensores. A valorização da
categoria garante este reconhecimento. Estaremos, de forma independente, propositiva e combativa,
atuando para melhores condições de trabalho, pois apenas números não nos representam - somos uma
Instituição de pessoas e devemos a elas nossa atenção. Da mesma forma, a paridade remuneratória
com as demais carreiras do sistema de justiça segue sendo nossa principal demanda. Para além,
dando cumprimento ao comando constitucional, seguiremos na Assembleia Legislativa buscando a
aprovação dos projetos que criam Defensorias Públicas Regionais nas Comarcas onde não existe
atuação, bem como acabando com os deslocamentos, cujo trabalho se mostra desgastante e precário.

O acesso à justiça e à cidadania é nossa essência, a solução extrajudicial a nossa prioridade.
Precisamos ter a consciência de que nosso trabalho somente se mostra efetivo quando alcançamos a
população vulnerável, e principalmente quando damos voz aos anseios sociais de todas as ordens. É
necessário que estejamos atentos e ao lado da sociedade. Todavia, nosso maior empenho é a
associada e o associado, na qual seguimos o projeto de gestão de ouvir todas e todos para uma
melhor representação associativa.
Ainda, estamos melhorando nossas instalações, possibilitando às colegas e aos colegas utilizarem a
sede, que agora conta com sala de apoio e banheiro completo, especialmente pensado para os que vêm
do interior. Também privilegiamos a criação de um auditório que possibilite as quali cações, reuniões e
confraternizações, com maior aproveitamento da sede administrativa, bem como possibilitando
melhores condições de trabalho às colaboradoras da ADPERGS, com espaço adequado e proporcional
ao quadro atual.
Não são poucas as mudanças e a transparência vem pautando nossa gestão. As lutas não param e os
tempos difíceis exigem empenho para evitar retrocessos. E com esta vontade de assegurarmos, por
todas as frentes, em que pese as tentativas de enfraquecimento da atuação classista, conquistas
importantes para a categoria, respeito aos servidores públicos e a aproximação com a sociedade civil,
daremos continuidade a mais este biênio de gestão.
Desejamos um nal de ano de luz, força e esperança!

Juliana Coelho de Lavigne
Presidente
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Nova sede ampliada

Nova sede ampliada da ADPERGS marca o segundo semestre de
2019

Outro grande feito desta gestão foi a aquisição da sede ampliada da ADPERGS, que foi inaugurada na
sexta-feira (13/12), no mesmo endereço Rua General Andrade Neves, 90, salas 81/82, no Centro
Histórico, em Porto Alegre. A ampliação conta com a aquisição da sala número 82, ao lado da sede
atual. O novo local, que conta com 120m², receberá espaço gourmet - apropriado para eventos,
auditório com capacidade para 40 lugares, três novas salas, depósitos e dois banheiros - sendo um
deles com acessibilidade.

Presidente da ADPERGS, Juliana Lavigne, discursa durante solenidade de inauguração da nova sede.
Foto: Sidnei Schirmer.

Para a presidente da ADPERGS, Juliana Lavigne, a ampliação da sede já era anseio de outros
presidentes da Associação. “No nal do ano passado foi aprovada a venda da sede por votação, mas
considerando que a documentação da provável sede a ser adquirida não se encontrava regular, optouse pela compra da sala ao lado, que era uma ambição dos ex-presidentes da ADPERGS, como forma de
ampliar e reduzir os custos”, explica a presidente.

Placa simbólica marca o novo espaço da ADPERGS.
Foto: Sidnei Schirmer.

Com a mudança, a ADPERGS terá um espaço físico mais amplo, confortável e adequado para os novos
desa os. A nova sede vem para marcar o momento de consolidação da Associação que representa as
Defensoras e os Defensores Públicos do Estado do RS.

Veja como caram alguns dos espaços:

Votação do nome do Auditório da ADPERGS

Ex-presidente da ADPERGS, Maria de Fátima Záchia Paludo realizou discurso pela nomeado do auditório em seu
nome. Foto: Sidnei Schirmer.

Durante a inauguração da sede ampliada foi revelado o nome do novo auditório da ADPERGS, eleito
pelos colegas por votação. Com 45 votos, foi escolhido o nome da ex-presidente da ADPERGS, Maria de
Fátima Záchia Paludo. Também foram votados os seguintes nomes: Affonso Dêntice da Silva (41
votos); Cleomir de Oliveira Carrão (21 votos); Ladislau Cochlar Júnior (6 votos) e Tânia Maria Cauduro
Farina (5 votos), no total, foram 118 votos.

A presidente da ADPERGS comentou sobre o nome do novo auditório. “Possuímos o prédio-sede da
Defensoria Pública nomeado em agraciamento à Defensora Pública Cleomir de Oliveira Carrão, e hoje,
com o reconhecimento merecido, nomeamos o auditório Maria de Fátima Záchia Paludo, duas
importantíssimas mulheres para a Instituição”, a rmou.

Ex-presidente da ADPERGS, Patrícia Ketterman, recebe placa em homenagem. Foto: Sidnei Schirmer.

Homenagens aos colegas
Na oportunidade, considerando os 25 anos da Defensoria Pública, a presidente da ADPERGS, Juliana
Lavigne, também homenageou as colegas com a entrega de uma placa com menção honrosa, pelos
excelentes serviços prestados à Associação. Foram agraciadas as ex-presidentes da Associação,
Patrícia Ketterman, Teresinha Rita Portanova Mendes Ribeiro e in memoriam, Tânia Maria Cauduro
Farina, que foi recebido por seus lhos.
CLIQUE AQUI E CONFIRA TODAS AS FOTOS DA INAUGURAÇÃO

Filhos da ex-presidente da ADPERGS, Tânia Maria Cauduro Farina, recebem placas em sua homenagem. Foto: Sidnei
Schirmer.
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Reforma da Previdência

Dúvidas sobre a reforma da Previdência e seus impactos no
Estado? Con ra entrevista com o especialista Filipe Leiria
Nesta 6ª edição da RevistAdpergs entrevistamos o doutorando em Políticas Públicas da Universidade
Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS), mestre em Administração Pública pela Fundação Getúlio Vargas,
especialista em Economia Empresarial pela UFRGS e graduado em Ciências Contábeis pela UFRGS,
Filipe Costa Leiria.
Atualmente é Auditor Público Externo junto ao Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande do Sul
(TCE/RS), e já exerceu o cargo de Analista de Planejamento, Orçamento e Gestão junto à Secretaria de
Planejamento e Gestão do Estado do Rio Grande do Sul, envolvendo-se com a elaboração do
Orçamento Público: Proposta Orçamentária, Lei de Diretrizes Orçamentárias e Consulta Popular Desde
2010.

Foto: Divulgação.

1. Em aspectos gerais, qual sua avaliação do texto-base da reforma da
Previdência?
No sentido amplo, o texto base da reforma desconstrói a ideia de uma solução coletiva e pavimenta o
caminho para pensar previdência como algo individual. Faz isso através de dois eixos principais: a
desconstitucionalização da matéria previdenciária e a elevação do grau de capitalização individual na
previdência dos servidores públicos. As iniciativas de capitalização integral do sistema (aos moldes no
nefasto caso chileno) ainda que tenham sido barradas nessa reforma, constituem um espectro que
ronda a previdência brasileira a serviço dos interesses do setor nanceiro. Sob o ponto de vista de
processo civilizatório demos um passo na contramão.
Os mais frágeis, aqueles que ganham menos, os que se encontram no período mais vulnerável de suas
vidas (servidores aposentados de baixa renda) pagarão uma prática antiga de ajuste scal apelidado de
“nova previdência”. As vozes que defenderam esse projeto sustentaram que a única alternativa era essa,

o que reputo como falso. Essas mesmas vozes têm um encontro marcado com o exame futuro de suas
consciências: como chegaram à conclusão dessa inversão civilizatória como única alternativa?

2. A PEC da reforma da Previdência prevê mudanças no serviço público,
principalmente em questões como as alíquotas progressivas, regras de
transição, aposentadorias especiais e pensão por morte. Qual sua
avaliação sobre o impacto da reforma para os servidores públicos?
A PEC elegeu o orçamento previdenciário como variável de ajuste para sustentar uma lógica scal
obsoleta que apresenta esgotamentos para enfrentar os problemas da sociedade: não resolve o dé cit
social, educacional, o da saúde dentre tantos outros, e prioriza a transferência de riqueza ao setor
nanceiro. Nesse paradigma, as sobretaxações de servidores têm de ser legitimadas por falsos
discursos de combate a privilégios para se justi carem.
Na prática, a resultante dessa PEC aponta para uma redução da capacidade de prestação de serviço
público (com corridas para aposentadoria, por exemplo). Além disso, a insegurança jurídica das regras
induz comportamentos individualistas nas carreiras, mais focados no curto prazo , fulminando o senso
de pertencimento a uma categoria de trabalhadores.

3. O pacote elaborado pela equipe econômica do governo contém três
Propostas de Emenda à Constituição (PECs): a PEC 188/2019, que trata do
Pacto Federativo; a PEC 187/2019, que trata dos Fundos
Infraconstitucionais; e a PEC 186/2019, que trata de medidas emergenciais.
Em relação às Propostas de Emenda à Constituição, o que impactaria no
funcionalismo público?
Essas PECs traduzem na essência um projeto que tem dois pilares centrais: a ideia de um estado
unitário concentrando recursos na União, eliminando-se a nossa combalida noção de federação; e a
inauguração de uma relação de trabalho intermitente com servidores públicos. No primeiro caso, a ideia
de fundir municípios a partir de uma única variável (municípios com menos de 5 mil habitantes) traduz
o grau de miopia sobre o que caracteriza a noção do que representa localidade. Algo que de tão pobre
em termos de fundamentação que ca difícil tecer maiores comentários.
A ideia de tornar vencimento de servidor em um custo variável (quando interessa o projeto do
mandatário da vez chama-se; quando não interessa, às favas) remonta aspectos da revolução industrial
do século XIX. Signi ca na prática que os serviços públicos vão acompanhar o ciclo da economia:
quando essa vai bem, presta-se o serviço; quando vai mal, não se presta serviço público. O papel do
Estado é justamente atuar na lógica contra cíclica pois é nas crises que a sociedade demanda mais
serviços públicos (saúde, educação, acesso à justiça, segurança, etc.). Quando a economia vai bem, as
chances do setor privado ser uma alternativa aumentam. A lógica das PECs ignora esse aspecto, além
de agredir cláusulas pétreas da nossa Constituição.

4. Além do pacto federativo, em caso de estado de emergência scal
decretado, haveria limitações em pagamentos aos servidores. O estado de
emergência scal também permitiria aos governantes reduzir a jornada de
servidores públicos em até 25%. Esta medida afetaria de que forma o
serviço público?
Emergência

scal é um termo criado para ocultar o fato que nosso modelo de desenvolvimento

esgotou. Nossa crise scal existe, pois, ao longo dos governos resolveu-se posicionar o país como
paraíso do rentismo nanceiro. Que contexto de emergência é esse onde os bancos batem recorde de
lucro com spreads bancários de dar inveja a agiotas? Em um país onde a taxa básica de juros é 5% o
banco cobra 300%, qual a lógica? Essa não é a única alternativa, existem outras. Agora, para que essa
alternativa equivocada se sustente, aqueles que a defendem estão dizendo que teremos de reduzir em
¼ o serviço público que hoje já é precário: esse é o resultado prático da jornada de servidores em até
25%. Signi ca que toda essa massa de recursos que será retirada da prestação de serviços pelo Estado
será destinada ao setor nanceiro, esse é o sentido central dessa economia.

5. A PEC paralela (PEC 133/2019) altera pontos da reforma da Previdência
(PEC 6/2019) e prevê, entre outros pontos, a inclusão de estados e
municípios no novo sistema de aposentadorias. Qual sua avaliação em
relação a reforma administrativa para servidores públicos no governo
Eduardo leite?
O pacote do governo Eduardo Leite é a tradução da lógica neoliberal de raízes andinas no plano
regional. Tanto a PEC 06/2019 quanto a PEC 133/2019 parecem tentar pavimentar um caminho para se
recriar em algum momento um Chile em todo Brasil, inclusive nos pampas. A PEC 133/2019 é uma
espécie de atalho para esse processo pois agiliza esse processo na via legislativa (basta uma lei
ordinária para aderir às regras da União).
No parecer do Senador Tasso Jereissati está consignado o esforço pessoal do Governador do Estado
em seguir esse caminho. Ainda que republicanamente eleito esse paradigma trás contradições quanto a
operacionalidade no plano regional. Como sobretaxar servidores aposentados, que estão com salários
parcelados, com baixa renda e alto gasto com medicamentos/serviços médicos? Um tema indigesto,
sobre o qual o parlamento terá de se posicionar. No geral, a reforma precariza o serviço público a ponto
de comprometê-lo por completo.

6. A União Gaúcha em Defesa da Previdência Social e Pública criou um
grupo de estudos, formado por uma equipe de técnicos, para analisar os
números apresentados pelo governo do estado. A proposta prevê que
aposentados passem a descontar alíquotas de 5% a 14% para a
Previdência, não apenas a partir dos valores que extrapolem o teto do INSS
(R$ 5,8 mil) e sim a partir do que ultrapassar um salário-mínimo – hoje em

R$ 998. Além disso, o pacote de Eduardo Leite prevê desconto de até 18%
para servidores que recebam acima de R$ 20 mil. Poderia sintetizar a
análise desenvolvida pela União Gaúcha?
Em síntese o estudo da União Gaúcha se limitou a contrapor as medidas e números anunciados pelo
governo em apresentações anteriores à entrega do pacote junto ao parlamento gaúcho. O que se
buscou demonstrar é que o governo optou por exagerar nos números dos dé cits, ignorando ou
omitindo legislações obrigatórias a partir de 2020, aspectos técnicos de cálculo atuarial. Também não
enfrentou o fato do poder executivo historicamente não depositar integralmente a contribuição patronal
(algo que perdura até hoje), dentre outros aspectos. Talvez como estratégia para justi car o discurso do
ajuste scal como única alternativa, cabe ao governo esclarecer suas razões. Nesse mesmo estudo,
buscou-se citar alternativas efetivas para atacar o dé cit da previdência, como segregação de massa,
eventual compra de vidas e benefício especial de migração para o regime de previdência complementar.
Esse último, contou com o acordo do governo, inclusive sinalizando uma interlocução futura com a UG
para desenvolver essa possibilidade. Essa iniciativa do benefício de migração, embora para um assunto
mais periférico da previdência (atinge menos de 20% dos segurados), dever ser enaltecida.
Para a UG interessa o amplo debate sobre política previdenciária com todos setores da sociedade.
Temos núcleos duros de antagonismo em relação às posições do governo, em especial quanto a fazer
ajuste scal (arrecadatório de curto prazo) com a previdência. Em geral, temos a compreensão que
deveríamos começar com as de longo prazo e enfrentar questões históricas que são relegadas ao longo
dos governos (como passivos previdenciários de períodos que sequer existia contribuição constar no
dé cit). Também é verdade que estamos dispostos a construir pontes sólidas para os assuntos que
temos convergência. A experiência da UG nesse processo indica que o governo pode radicalizar mais o
processo democrático de construção das políticas relacionadas ao pacote junto às entidades
representativas e a sociedade civil como um todo. Deixo aqui essa salutar provocação.

7. Qual o impacto do m da contagem do tempo cto para quem já tem
tempo para se aposentar?
Em geral será a elevação do tempo de contribuição futuro necessário para preencher os requisitos de
aposentadoria. Contudo podem existir situações mais especí cas, onde o m do tempo cto possa ser
compensado pelo recolhimento de contribuições pretéritas relativas a

tempos efetivamente

trabalhados. É difícil isolar especi camente qual o impacto isolado dessa medida para o conjunto de
segurados.
Algumas pessoas que ingressaram no serviço público antes da EC 20/98 cam na dúvida se o tempo
de serviço será computado como tempo de contribuição, algumas confundem e chamam isso de
tempo cto. Essa é uma questão que já foi paci cada naquela emenda: tempo de serviço foi convertido
em tempo de contribuição.

8. Na sua avaliação, é preciso uma reforma da Previdência neste
momento? Que aspectos deveriam ser reformados e quais não precisariam

ser modi cados?
Sim, mas por razões distintas daquelas apresentadas por ocasião da discussão da PEC 06/2019.
Quando quase 41% da população economicamente ativa está na informalidade, estamos dizendo
grande parte da massa de trabalhadores não está contribuindo e serão usuários do sistema de
proteção social: assistência social e saúde em especial. Quando dizemos que 80% dos segurados do
INSS recebe até 02 salários mínimos, estamos constatando que há uma massa pauperizada nesse
sistema.
Os eixos de uma reforma deveriam dar conta dessa realidade e não aprofundar sua deterioração, como
faz a EC 103/2019. Precisamos de uma reforma previdenciária inclusiva, com contribuições adaptadas
à realidade salarial dos trabalhadores, adaptada também às condições da informalidade e sobretudo:
social, pública e solidária.

9. Gostaria de acrescentar algo?
Sempre digo que apesar dos pesares, apesar do gosto amargo dos reveses da democracia, não
devemos desistir. Esses tempos estranhos se dissiparam como nuvens em algum momento, até lá
temos que ser as vozes que não deixam a ideia de soluções coletivas morrer. Re ro-me a ideias como
democracia, proteção social e previdência.

ADPERGS promoveu Seminário “Previdência ou Imprevidência”

Especialistas na área previdenciária esclareceram às Defensoras, Defensores, servidoras e servidores,
pontos das mudanças paramétricas e estruturais na previdência do servidor público, as transições
previdenciárias, a desconstitucionalização e a capitalização na perspectiva do serviço público, durante o
seminário “Previdência ou Imprevidência?”, realizado na sexta-feira (25/10), no Auditório 19 de Maio, na
sede da Defensoria Pública do Estado (Rua Sete de Setembro, 666 - Centro Histórico/Porto Alegre).
O seminário “Previdência ou Imprevidência?”, foi ministrado pelo presidente da União Gaúcha em Defesa
da Previdência Social e Pública, Cláudio Martinewski, pelo auditor do Tribunal de Contas do Estado, vicepresidente do CEAPE/TCE e secretário-geral da União Gaúcha, Filipe Leiria, e o desembargador Aymoré
Roque Pottes de Mello.

Con ra o seminário na íntegra no YouTube da ADPERGS:

Seminário “Previdência ou Imprevidência?” - Parte 1

Seminário “Previdência ou Imprevidência?” - Parte 2
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XXI Encontro Estadual de Defensoras e de Defensores Públicos

XXI Encontro Estadual de Defensoras e Defensores Públicos
reúne cerca de 300 agentes para discutir os desa os da
Defensoria Pública do futuro

Presidente da ADPERGS, Juliana Lavigne ,discursando na solenidade de abertura do XXI Encontro Estadual de
Defensores Públicos. Foto: Camila Schäfer/ASCOM-DPE/RS.

O XXI Encontro Estadual de Defensores Públicos aconteceu no dia 03 e 04 de outubro, no Master Hotel,
em Gramado. Cerca de 300 agentes prestigiaram a capacitação que trouxe como tema diversos
painéis: revolução tecnológica, soluções extrajudiciais na área da saúde, cível e do consumidor,
processo eletrônico, papel do juiz no encarceramento e análise do pacote anticrime. O evento trouxe
discussões institucionais, buscando encontrar o futuro da Defensoria e do sistema de justiça.
Na solenidade de abertura, a presidente da ADPERGS, Juliana Lavigne, discursou sobre a atuação da
Defensoria e os desa os com as novas tecnologias de implementação. “A modernização e a revolução
tecnológica já estão presentes na nossa atuação diária e a nossa Instituição vem acompanhando passo
a passo as tecnologias que vêm sendo implantadas, mas precisamos mais, precisamos antever, numa
visão de futuro, o que está por vir, pois a revolução tecnológica ocorre sem controle de tempo e de

espaço”, a rma. A presidente conclui que a Defensoria precisa utilizar de recursos tecnológicos
otimizando a prestação de serviços e a transparência da Instituição.

Defensor Público-Geral do Estado do Rio Grande do Sul, Cristiano Vieira Heerdt apresentando o balanço de seus
quatro anos de gestão. Foto: Camila Schäfer/ASCOM-DPE/RS

O Defensor Público-Geral do Estado do Rio Grande do Sul, Cristiano Vieira Heerdt, iniciou sua fala
mostrando gratidão pela plateia cheia, agradecendo aos colegas presentes que vieram de longe
prestigiar o evento e parabenizando as Defensoras e os Defensores que tomaram posse no dia 19
de setembro. Após, o Defensor apresentou o balanço de seus quatro anos de gestão, que se
encerra em abril de 2020.

Defensor Público, José Alberto Oliveira de Paula Machado, participando do painel “A Defensoria do Futuro e a Justiça
do Futuro: Desa os da Revolução Tecnológica”.

Ao nal do painel “A Defensoria do Futuro e a Justiça do Futuro: Desa os da Revolução Tecnológica”,
ministrada pelo Defensor Público da Defensoria Pública do Estado de Rondônia, José Alberto Oliveira de
Paula Machado, e o Juiz Federal do Tribunal Regional Federal da 1ª Região, Rafael Leite Paulo, o
presidente da Assembleia Legislativa do Estado, Luís Augusto Lara, também discursou no evento. "A
verdadeira defesa dos pobres se dá pela Defensoria Pública Vocês (Defensores Públicos) não

verdadeira defesa dos pobres se dá pela Defensoria Pública. Vocês (Defensores Públicos) não
trabalham simplesmente pensando em tocar processos, mas em fazer a conservação, a mediação, de
buscar entendimento. Cada vez mais o Brasil precisa da Defensoria Pública”, a rmou.

Defensoria Pública e saúde: planejamento e gestão ampliando soluções
extrajudiciais abre as palestras do segundo dia do XXI Encontro Estadual
de Defensoras e Defensores Públicos

Ministrada pela Defensora membro do Núcleo de Defesa da Saúde, Regina Célia Rizzon Borges de Medeiros. Foto:
Camila Schäfer - ASCOM-DPE/RS.

No segundo dia do evento, ocorreu a palestra “Defensoria Pública e saúde: planejamento e gestão
ampliando soluções extrajudiciais”, que foi ministrada pela Defensora membro do Núcleo de Defesa da
Saúde, Regina Célia Rizzon Borges de Medeiros, dirigente do NUDS por mais de três anos na Defensoria
Pública do Estado do RS.

Desembargador Marcelo Gobbo. Foto: Camila Schäfer - ASCOM-DPE/RS.

Após, o Desembargador do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, Marcelo Gobbo, falou sobre
“O D

d P

El

ô i

”

“Os Desa os do Processo Eletrônico”.

Defensoras e Defensores Públicos, Rafaela Consalter, Marcelo Piton, Ana Carolina Zacher e Maína Peck, Subdefensor
Público-Geral, Rafael Rodrigues da Silva Pinheiro Machado e Presidente da ADPERGS, Juliana Lavigne encerrando a
manhã de palestras. Foto: Camila Schäfer - ASCOM-DPE/RS.

Encerrando a manhã de palestras, a Defensora Pública Dirigente do Núcleo de Defesa Cível (NUDEC) e
Coordenadora da Câmara de Conciliação, Rafaela Consalter, o Defensor Público Subdirigente do
NUDEC, Marcelo Piton, e as Defensoras Públicas membras do NUDEC, Ana Carolina Zacher e Maína
Pech, ministraram o painel “Autocomposição nas Demandas Cíveis e do Consumidor”.
Foram apresentados os resultados positivos da Câmara de Conciliação da Defensoria em negociações
de dívidas com bancos, lojas, aluguéis, condomínios e até com familiares. Em apenas um ano de
funcionamento, a Câmara de Conciliação da Defensoria Pública obteve volume de negociação que
ultrapassou R$ 1 milhão de reais. Foram 361 sessões realizadas e o índice de acordos chegou a 65%.

Defensor Público, Emanuel Queiroz Rangel. Foto: Camila Schäfer - ASCOM-DPE/RS.

Dando continuidade às palestras, às 14h, o Defensor Público Coordenador de Defesa Criminal da
Defensoria Pública do Estado do Rio de Janeiro, Emanuel Queiroz Rangel, ministrou o painel
“Pacote Anticrime – Análise Crítica”.

Presidente da FESDEP, Alexandre Brandão Rodrigues e Defensor Público Mário Silveira Rosa Rheingantz. Foto:
Camila Schäfer - ASCOM-DPE/RS

Durante o encontro, o presidente da FESDEP, (Fundação Escola Superior da Defensoria Pública do
RS) Defensor Público Alexandre Brandão Rodrigues, e o Defensor Público Mário Silveira Rosa
Rheingantz, apresentaram o Coletivo FESDEP, que tem por objetivo fortalecer a Fundação Escola
junto com a categoria.

Marcelo Semer encerrando o evento. Foto: Camila Schäfer- ASCOM-DPE/RS.

O encerramento do encontro cou a cargo do Juiz de Direito substituto da Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, Marcelo Semer, que ministrou a palestra “Trá co: O papel do Juiz no
Grande Encarceramento”.
Além da presidente da ADPERGS, estiveram presentes a vice-presidente Jurídico-Legislativo da
ADPERGS, Maria de Fátima Záchia Paludo; o presidente da Assembleia Legislativa, Luís Augusto Lara; o
Deputado Federal, Afonso Motta; o presidente da Câmara Municipal de Gramado, Rafael Ronsoni; a
presidente da APERGS, Marcela Vargas; a Corregedora Geral da Defensoria Pública, Adriana Herve
Chaves de Barcellos; os Subdefensores Públicos Gerais, Liseane Hartmann e Antônio Flávio de Oliveira;
o Subcorregedor Geral, Marcelo Turela de Almeida; o presidente da FESDEP, Alexandre Brandão
Rodrigues, e a Diretora de Eventos da Associação das Defensoras e dos Defensores Públicos de Minas
Gerais, Eliane Aparecida de Castro Medeiros.

Exposição dos livros dos colegas e palestrantes

Defensor Público Elizandro Todeschini na sessão de autógrafos. Foto: Manoela Guterres - ASCOM/ADPERGS

ADPERGS promoveu, em parceria com a Defensoria Pública, o lançamento e a exposição dos livros dos
colegas e palestrantes, ao nal do Encontro. Expuseram suas obras os Defensores Públicos do Rio
Grande do Sul Elizandro Todeschini, Pedro Lobo e Fábio Luís Mariani de Souza, o Defensor Público de
Rondônia, José Alberto Oliveira de Paula Machado, e o Juiz de Direito substituto da Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, Marcelo Semer.
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Evento

Festa de nal de ano da ADPERGS

Defensor Público Saulo Júnior cantando com a banda. Foto: Matias Lorenzoni.

A ADPERGS promoveu uma festa no Hard Rock Café, em Gramado, para celebrar o ano e o sucesso do
primeiro dia do XXI Encontro Estadual de Defensoras e Defensores Públicos. A confraternização contou
com música ao vivo e participação especial do Defensor Público Saulo Júnior, que aproveitou a festa e
cantou para os colegas. “Quando eles começaram a tocar as primeiras notas da música “TBT” da banda
“Não Sei”, eu subi no palco, com autorização da banda, e cantei a música. Depois ele emendou
“Borracho y loco” da “Vera Loca” e eu segui cantando. Foi muito legal, a galera curtiu, com as mãos pra
cima, vibrando bastante”, contou o Defensor.

A presidente da ADPERGS, Juliana Lavigne, contou que a festa em Gramado foi um grande sucesso e
uma ótima oportunidade para se reunir com os colegas. “Agradecemos a presença de todas e todos
pela diversão que se proporcionou e que a alegria e a leveza da festa siga conosco até o nal do ano e
para o próximo ano de 2020”, concluiu Juliana.
CLIQUE AQUI PARA VISUALIZAR A GALERIA DE FOTOS
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Prevenção à Saúde

ADPERGS realiza pesquisa sobre a saúde e trabalho das
Defensoras e dos Defensores Públicos

Apresentação do Relatório Saúde e Clínica do Trabalho das Defensoras e dos Defensores Públicos do Estado do Rio
Grande do Sul, na sede da ADPERGS. Foto: Manoela Guterres - ASCOM/ADPERGS.

A saúde laboral sempre foi tema central desta gestão. Em 2017, devido a um pedido de ajuda dos
colegas, na época em que a atual Diretoria estava em campanha, bem como em visita pelas integrantes
da presidência às Comarcas da Defensoria, foi criada a Comissão de Apoio e Prevenção à Saúde, com o
intuito, principalmente, de trabalhar questões relacionadas à saúde emocional no ambiente de trabalho.
Como primeira etapa do projeto, foi desenvolvido, juntamente da psicóloga Ângela Leggerini de
Figueiredo, um estudo epidemiológico com base nos dados do RH enviados pela Defensoria Pública, de
licenças saúde e afastamentos nos meses de setembro, outubro e novembro de 2017. Os indicadores
foram levantados com o objetivo de criar estratégias de prevenção do problema a partir do
mapeamento e conhecimento da situação.
Prosseguindo nos estudos relacionados ao tema, no começo de 2018, a ADPERGS iniciou mais um
trabalho ambicioso na área de prevenção à saúde da classe, objetivando dar visibilidade à qualidade do
trabalho e vida das Defensoras e Defensores Públicos.
O estudo intitulado “Saúde e Clínica do Trabalho das Defensoras e Defensores Públicos do Estado do
Rio Grande do Sul”, que foi desenvolvido entre 2018 e 2019, investigou os problemas de saúde

relacionados ao trabalho junto as Defensoras e aos Defensores Públicos.
O tema central do estudo realizado foi a atenção à saúde, mais especi camente à categoria que atua na
Defensoria Pública do estado do Rio Grande do Sul (DPE/RS). A amostra foi constituída por
pro ssionais pertencentes às Comarcas da região metropolitana de Porto Alegre e capital.
Coordenaram a pesquisa a Médica do Trabalho Jane Reos e a Psicóloga Karine Perez, através da Wolff
& Wolff Assessoria e Assistência em Saúde.
Segundo estudo, disponibilizado na íntegra na sede da ADPERGS, o projeto “desenvolveu uma pesquisaintervenção com foco na relação entre saúde mental e trabalho das Defensoras e dos Defensores
Públicos do estado do Rio Grande do Sul a partir do marco teórico da Clínica Psicodinâmica do Trabalho
- que signi ca lançar um olhar para o atendimento em saúde mental relacionada ao trabalho,
entendendo os processos de modulações, metamorfoses e transformações que têm ocorrido na
organização do trabalho e, consequentemente, nas relações de trabalho desenvolvidas”.

Metodologia e recorte do estudo
Esta intervenção foi desenvolvida a partir de uma abordagem quantitativa e qualitativa. A proposta
quantitativa se desenvolveu a partir do Protocolo de Avaliação dos Riscos Psicossociais Relacionado ao
Trabalho (PROART) e a intervenção qualitativa buscou o uso de rodas de conversa, bem como questões
abertas a serem respondidas no protocolo mencionado, com o intuito de compreender a experiência de
trabalho das Defensoras e dos Defensores Públicos.
A amostra foi constituída por pro ssionais pertencentes às equipes de Defensoras e Defensores
Públicos da região metropolitana da capital, em cidades polo do interior, com convite à Defensorias
Públicas vizinhas, e a VEC de Porto Alegre.

Defensoras e Defensores Públicos participando da pesquisa-intervenção da ADPERGS. Foto: Divulgação.

Resultados
Dentre os 52 participantes da pesquisa, que equivale a 12,74% de Defensoras e Defensores Públicos do
Estado do Rio Grande do Sul, apresentamos o per l geral dos colegas, extraído do relatório de pesquisaintervenção.
A maioria dos participantes é do sexo feminino (73,1%) e possuem entre 37 a 41 anos (30,9%),
estudaram até a especialização (57,7%). São casados/união estável (82,7%) e em sua maior parte,
estavam na Instituição (34,6%) e no cargo atual (38,5) entre 6 e 10 anos. Sendo que 53,8% passaram
por 1 ou 2 problemas de saúde no último ano. A partir do desenvolvimento da pesquisa-intervenção
observou-se que há inúmeros aspectos que afetam a saúde mental das Defensoras e dos Defensores
Públicos do estado do Rio Grande do Sul.
Através do mapeamento, foi possível visualizar a intensidade dos riscos psicossociais relacionados ao
trabalho, que estão ligados a insu ciência de trabalhadores para realizar as tarefas, e ao ritmo
inadequado do trabalho, ao trabalho cansativo, desgastante e com sobrecarga. A sobrecarga, por
exemplo, foi uma das causas mais prevalentes nas discussões realizadas nas Rodas de Conversa.
Uma parcela considerável do grupo demonstrou sinais de esgotamento mental, ressaltando que o
trabalho se apresenta cansativo, desgastante, com sobrecarga. Percebeu-se sentimentos de
desmotivação para realização de suas tarefas, frustração, desânimo e sofrimento pelo trabalho que
executam e de revolta por terem que submeter o seu trabalho a decisões políticas.
Quanto aos Danos Físicos, Psíquicos e Sociais entre os trabalhadores observou-se que o “mau humor” e
a “tristeza” foram os itens que se sobressaíram em Danos Psicológicos, destacando-se ainda os
sentimentos de amargura, vontade de desistir de tudo, perda de autocon ança e solidão. Quanto aos
Danos Sociais observou-se a “vontade de car só” e a “impaciência” como itens com maiores médias
para o risco médio. Quanto aos Danos Físicos veri cou-se que entre os trabalhadores, oito dos nove
itens caram com risco médio, ou seja, os trabalhadores pontuaram ter: dores no corpo, nos braços, na
cabeça, nas costas, nas pernas, alterações de apetite e de sono e distúrbios digestivos.

Diretora da Assistência à Saúde, Bárbara Bernardes de Oliveira Sartori, na apresentação do Relatório Saúde e Clínica do
Trabalho das Defensoras e dos Defensores Públicos do Estado do Rio Grande do Sul. Foto: Manoela Guterres ASCOM/ADPERGS

Segundo a Diretora da Assistência à Saúde, Bárbara Bernardes de Oliveira Sartori, “o método utilizado
para a pesquisa foi por amostragem e, apesar da quantidade dos participantes não ter sido expressiva,
as a rmações são consistentes a respeito do estado de saúde das Defensoras e dos Defensores
Públicos, que foram demonstradas nas rodas de conversa, e segundo preceitos da pesquisa qualitativa.
Além disso, foi aplicado questionário como instrumento quantitativo para análise do estudo. Como
demonstrado pela Médica do Trabalho Jane Reos, a presente pesquisa demonstrou a saturação de
informações, que signi ca a repetição das temáticas abordadas durante a investigação o que valida o
estudo”, naliza.
A Associação das Defensoras e Defensores Públicos do Estado do Rio Grande do Sul (ADPERGS) tem
buscado a implementação de melhorias voltadas às condições de trabalho e qualidade de vida da
categoria, através da construção de pautas associativas aptas à melhoria da qualidade de trabalho e de
vida da associada e do associado.
A Diretora da Assistência à Saúde ressaltou que as recomendações foram levadas à Administração
Superior e que a ADPERGS aguarda as implementações das mesmas, porém já foram tomadas
algumas medidas neste sentido. “A Administração Superior já desenvolveu algumas atividades neste
caminho, contudo ainda precisamos evoluir muito. Somos uma entidade jovem, mas com idade
su ciente para se apoderar de informações relacionadas à saúde mental e ter esse olhar voltado para
as Defensoras e Defensores Públicos”, naliza a Bárbara.
Disponibilizamos, abaixo, uma versão reduzida do relatório da pesquisa-intervenção “Saúde e Clínica do
Trabalho das Defensoras e dos Defensores Públicos do Estado do RS”. O material completo encontra-se
disponível na sede da ADPERGS para consulta local.
ACESSE PELO LINK: HTTPS://BIT.LY/2XOU8BY
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Direitos Humanos

Projeto de educação em direitos leva até escolas Municipais
re exão sobre a temática

Projeto Social de Educação em Direitos Humanos: “Conversando sobre direitos, deveres, democracia e cidadania”,
durante reunião do Conselho Escolar da EMEF Paulo Couto, em São Leopoldo. Foto: Manoela Guterres ASCOM/ADPERGS

A Defensoria Pública tem função essencial como expressão e instrumento do regime democrático,
além da orientação jurídica, tem o dever de promover os direitos humanos e a defesa dos direitos
individuais e coletivos (Constituição Federal, art. 134). Com base nesses princípios foi criado o Projeto
Social de Educação em Direitos Humanos: “Conversando sobre direitos, deveres, democracia e
cidadania”, que busca inserir gradativamente as Defensoras e os Defensores Públicos nos ambientes
escolares, de forma a interagir com alunos, professores, funcionários e pais, visando desmisti car o
tema, promover uma educação em direitos e deveres, bem como incentivar o exercício de uma
cidadania efetiva.
O projeto foi idealizado pela Defensora Pública aposentada, Cristiaine Johann, que o criou durante sua
pós-graduação em Direitos Humanos e Políticas Públicas na Unisinos, com auxílio da professora e
Coordenadora do Curso, Cleonice Silveira Rocha. A Associação das Defensoras e dos Defensores
Públicos do Estado do Rio Grande do Sul (ADPERGS), através de sua presidente, incentivou sua criação
e se dedicou pessoalmente em todas as etapas da implementação e execução do projeto.

A iniciativa visa auxiliar a promoção de uma cultura de respeito aos direitos
humanos, com ênfase na solução pací ca de con ito e na construção de uma
cidadania efetiva, auxiliando para o desenvolvimento das competências previstas na
Lei Nacional de Diretrizes e Bases da Educação Nacional para professores e
coordenadores de escolas dos municípios. A LDB 9394/96) é a legislação que
regulamenta o sistema educacional (público ou privado) do Brasil (da educação
básica ao ensino superior). Além disso, o projeto tem por objetivo educar em
direitos alunos do ensino médio, para então, terem competências e produzirem
re exão sobre sobre áreas de extrema importância no desenvolvimento pessoal e
interpessoal de cada um.

Reunião com a Secretária de Direitos Humanos de São Leopoldo, Lucimar Pedroso. Foto: Divulgação.

O primeiro passo foi dado com uma reunião entre a Presidente da ADPERGS, a Associada Cristiaine
Johann e a Secretária de Direitos Humanos do Município (Lucimar Pedroso) onde foi comunicada a
ideia do projeto e manifestado o interesse na parceria por parte do Município. Em reunião posterior, foi
entregue uma proposta inicial de projeto. Para a escolha do município piloto, foi levada em
consideração a existência de uma Secretaria de Direitos Humanos Municipal, do fácil acesso a essa,
bem como da existência de visões similares acerca da necessidade de abordagem nos ambientes
escolares dessas questões abrangidas no projeto.
De acordo com Lucimar Pedroso, “esta iniciativa visa à prevenção com a educação em direitos e vai
propiciar aos estudantes o entendimento acerca dos seus direitos, seus deveres para que possam
desenvolver a cidadania de forma crítica, de forma empática, de forma pací ca, podendo ser agentes de
transformação nos moldes de uma educação mais cidadã, de uma sociedade mais humana e solidária”,
destacou. O objetivo do projeto também é voltado para que, a partir das informações, as crianças e
adolescentes possam multiplicar os aprendizados com seus familiares e nos grupos que convivem.

As primeiras palestras, ainda em fase de implementação do projeto, foram realizadas pelas Defensoras
Públicas Anna Carolina e Isabel Wexel, em junho do corrente ano e como parte de um curso de
capacitação dos professores municipais.

Rodada de Conversas nas Formações Regionalizadas dos
Conselhos Escolares do Município de São Leopoldo

Defensora Pública Alessandra Quines palestra na EMEF Barão do Rio Branco, em São Leopoldo. Foto: Divulgação

Entre os dias 26 e 29 de agosto, foram realizadas as Formações Regionalizadas dos Conselhos
Escolares do Município de São Leopoldo, promovidas pela Prefeitura Municipal de São Leopoldo e
Secretaria Municipal de Educação (SMED). O Projeto Social de Educação em Direitos Humanos:
“Conversando sobre direitos, deveres, democracia e cidadania” foi levado até as escolas, acompanhadas
pela idealizadora do projeto, Defensora Pública Cristiaine Johann, e a presidente da ADPERGS, Juliana
Lavigne.
A formação trouxe como tema central “Conselhos Escolares: Uma estratégia de Gestão Democrática da
Escola Pública”, onde participaram todos os conselheiros, titulares e suplentes de todos os segmentos
que compõem o Conselho Escolar de São Leopoldo (professores, funcionários, alunos e pais).
A rodada de conversas começou na EMEF Paulo Couto, com participação da Defensora Pública da 9ª
Defensoria Pública de Pelotas, Eleonora Mascarenhas, que ocorreu no primeiro dia de formação, entre
de 26 a 29 de agosto. O Defensor Público subdiretor regional da Defensoria Pública de Montenegro,
Rodrigo dos Santos Ribeiro, ministrou na terça-feira, 27, na EMEF Gusmão Britto. Já na quarta-feira, 28,
as colegas Cláudia Barros e Alessandra Quines realizaram a palestra na EMEF Barão do Rio Branco.
Fechando a formação dos Conselhos Escolares, o atual dirigente do Núcleo de Defesa dos Direitos
Humanos (NUDDH) e coordenador do Centro de Referência em Direitos Humanos (CRDH) da
Defensoria Pública, Andrey Régis de Melo, participou da capacitação na Escola Municipal de Ensino
Fundamental Emílio Meyer, juntamente do diretor da Escola Sagrado Coração de Jesus de São
Leopoldo, Adriano Viaro.

Defensor Público Andrey Regis de Melo participou da capacitação na Escola Municipal de Ensino Fundamental Emílio
Meyer. Foto: Divulgação

O Defensor Público Andrey Regis de Melo, trouxe para debate a compreensão do signi cado de direitos
humanos e a importância da discussão no meio docente e estudantil. “É sempre uma oportunidade
muito importante conversar sobre algo que está estigmatizado atualmente: o tema de direitos
humanos. O senso comum etiquetou de forma equivocada que direitos humanos seria algo, tão
somente a criminosos, quando não, o direitos humanos, na sua essência, busca uma vida digna para
todos da comunidade, busca o respeito que o Estado deve ter em relação ao indivíduo, busca o respeito
que nós cidadãos devemos ter em relação aos outros cidadãos. Foi uma oportunidade importante
conversar com professores e alunos, especialmente professores, que são transmissores de
conhecimento e vão preparam e formam alunos, para que logo mais possam reivindicar seu direito a
cidadania”, a rma.

Capacitação no Colégio Estadual Dr. Wolfram Metzler, em Novo
Hamburgo
Na quarta-feira (14/08), foi realizada mais uma palestra do Projeto Social de Educação em Direitos
Humanos: “Conversando sobre direitos, deveres, democracia e cidadania”, para as professoras e os
professores do Colégio Estadual Dr. Wolfram Metzler, em Novo Hamburgo. A presidente, Juliana
Lavigne, iniciou a abertura do evento trazendo o dever constitucional da Defensoria Pública em colocar
projetos relacionados a direitos humanos em prática. “A Defensoria Pública tem a previsão
constitucional na promoção dos direitos humanos, o que nos legitima a colocar em prática projetos de
educação em direitos e, especialmente, projetos em direitos humanos. O trabalho conjunto com os
professores e as professoras é essencial para esta mudança, pois formam as futuras gerações”, a rma

Juliana.
Já a ministrante da palestra, a Defensora Pública Mariana Py Muniz Cappellari, destacou o potencial de
transformação social que o projeto pode proporcionar nas escolas. “O projeto tem o potencial de
efetivação de uma, dentre tantas outras funções institucionais da Defensoria Pública, que é a educação
em direitos. Percebemos que por meio da conversa e do debate empreendido, podemos efetivamente
desmisti car o conceito dos direitos humanos e potencializar de forma emancipadora a cidadania e a
consequente transformação social”, ressalta a Defensora Pública.

Projeto Social de Educação em Direitos Humanos palestra na
Escola São José

Defensor Público, Diretor de Ensino da FESDEP, Mário Rheingantz, ministrou palestra na Escola São José Foto:
Manoela Guterres - ASCOM/ADPERGS

Foi realizada, na última sexta-feira (06/09), mais uma palestra do Projeto Social de Educação em
Direitos Humanos: “Conversando sobre direitos, deveres, democracia e cidadania”, com alunos do 8º e
9º ano da Escola São José, em São Leopoldo. O Defensor Público, Diretor de Ensino da Fundação
Escola Superior da Defensoria Pública do RS (FESDEP), Mário Rheingantz, ministrou o evento.
De forma descontraída, em formato de bate-papo, duas turmas do Colégio São José tiveram a
oportunidade de ouvir sobre direitos humanos e exercitar a re exão sobre o direito à vida, à liberdade de
opinião e de expressão, ao trabalho e à educação, entre diversos temas. Também, foi trazida a atuação
da Instituição, que trabalha na promoção dos direitos humanos e na orientação jurídica integral e
gratuita.
Durante a palestra, o Defensor Público Mário Rheingantz fez uma atividade dinâmica entre os alunos,

propondo a ideia de criar um novo estado, bem como suas leis, princípios e direitos que seriam
garantidos neste local imaginário. Os estudantes interagiram com a atividade, que estimulou a pensar
sobre os direitos garantidos a cada indivíduo.
O Defensor trouxe duas palavra-chave na hora de tomar qualquer decisão na vida, que os estudantes
repetiram e gravam: empatia e solidariedade. “A empatia é capacidade de se colocar no lugar do outro e
tentar sentir o mais próximo possível do que ele sente, já a solidariedade é o desejo de ver o melhor
para todos, priorizando decisões que tragam bem ao coletivo, em função do qual deve ceder o
individualismo egoísta”, explica o Rheingantz.

Projetos futuros
Os próximo, ainda em fase de estruturação, está a parceria com o Instituto Federal de Educação,
Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Sul, na qual já foi realizada reunião com o diretor do Campus de
Viamão, Alexandre Vidor, para tratar do Projeto Social de Educação em Direitos Humanos: “Conversando
sobre direitos, deveres, democracia e cidadania”. Além disso, está agendada para o dia 4 de dezembro
outra reunião visando ampliar o projeto para atingir os Conselheiros Tutelares e os funcionários do
Município.
Segundo a idealizadora do projeto, Cristiaine Johann, “a ideia surgiu da vontade de contribuir na
implementação de parcerias entre as Instituições para a promoção de uma cultura de respeito aos
direitos humanos”. A Defensora relata que a experiência docente com alunos de ensino fundamental foi
facilitadora para a elaboração do projeto, assim como o auxílio da professora orientadora. “O incentivo e
apoio da presidente da ADPERGS foi fundamental. O acompanhamento e a avaliação dos dados
colhidos demonstraram que para 80,64% das pessoas que responderam a enquete avaliativa as
palestras trouxeram conhecimentos novos. Assim, entendo que este caminho é positivo para a
construção de uma sociedade mais justa e solidária, nos moldes da determinação constitucional”,
a rma Johann.
A Defensora também agradeceu aos colegas que se disponibilizaram para participar das ações. “Foi
extremamente importante a adesão dos colegas, que não mediram esforços para contribuir e participar
desse projeto, destinando tempo na preparação, confeccionando materiais e se disponibilizando a ir,
fora do expediente, porque acreditam ser importante uma inserção das Defensoras e dos Defensores de
forma progressiva nos ambientes escolares para construção de uma cidadania”, naliza.
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Defensoria Itinerante

A Coordenadora da Defensoria Itinerante, Isabel Wexel e o projeto
desenvolvido pela DPE/RS

Defensora Pública, Isabel Wexel apresentando o álbum de gurinhas da Defensoria para as crianças. Foto: DPE/RS.

“Muitas vezes nós vamos ter que ir atrás deles, porque eles estão respondendo processos que sequer
sabem que estão, deixam transcorrer, não sabem que podem se defender. Enquanto eu estiver na
coordenação da Defensoria Itinerante nós vamos ir para todos os lugares possíveis, para que essas
pessoas saibam que eles podem contar com a Defensoria”, com muito envolvimento no projeto, a
Defensora Pública e Coordenadora da Defensoria Itinerante, Isabel Wexel, tem uma forte ligação com
seus assistidos.
O projeto Defensoria Itinerante nasceu em 2014, com o propósito de levar o trabalho da Defensoria para
as zonas com difícil acesso as comarcas. A

nalidade é levar o serviço e não esperar os que

necessitam cheguem até ele, saindo da sede. As ações ocorrem quinzenalmente e utilizam datas
temáticas para levantar pautas para os mutirões, como no dia dos pais, que foi realizado um trabalho
sobre o convênio novo da Defensoria Pública com o exame de DNA extrajudicial.
Para participar do projeto, existem algumas especi cações: o assistido deve ganhar até três salários
mínimos e possuir no máximo 300 mil reais de patrimônio. Isabel contou que o número de pessoas que

chegam procurando ajuda, mas não se encaixam nos critérios de atendimento, é expressivo. Ela a rma
“que não importa qual a condição nanceira, mesmo que não possa ajudar completamente, sempre
passo orientações de como proceder, onde encontrar advogada particular e dúvidas básicas”.
Isabel completou a fala contando que muitas vezes os assistidos precisam de uma ajuda de outra
Instituição, como a Defensoria da União, o Ministério público Estadual ou questões que envolvam o
INSS. Nesses casos os funcionários já cam instruídos de ligar para o local necessário e marcar horário
ou dar informação de onde ir e o que fazer. Quando o atendimento evolui a algo maior que uma
orientação, Isabel ingressa com a ação posteriormente ao atendimento.
Com muita admiração, a Defensora conta que os problemas que enfrentam, por falta de estrutura nos
locais que a Defensoria Itinerante realiza as sessões, compensa pelos pro ssionais trabalham nela.
“Com poucas condições, eles conseguem atender a demandas, e nunca houve reclamação dos
assistidos. Aprendemos muito com os colegas, cada um merece um abraço, muito forte”, a rma Isabel.
A edição de verão, que visita as comarcas no litoral, também mostra resultados positivos. Neste ano, já
foram visitadas as regiões de Guaíba, Litoral Norte/Sul e Viamão, que receberam muitos assistidos.
Segundo a Defensora, as praias mais visitadas são as mais vulneráveis, com questões que realmente
necessitam da Defensoria. Como o Lami, que sofreu um surto de bicho-de-pé detectado por Isabel, e
Belém Novo, que tem muitas vítimas da Lei Maria da Penha que solicitam auxílio e apoio. A
coordenadora contou que ca sabendo desses problemas mais especí cos pela análise que faz ao
chegar na cidade, chamando a atenção da prefeitura do município quando necessário.
Isabel recordou das edições da Defensoria Itinerante que participou, algumas antes de virar
coordenadora, como a edição prisional, que ocorreu no ano passado. Nesse caso quem fez o uxo de
atendimentos foi o Núcleo da Execução Penal e a Defensoria Itinerante deu o suporte para levar os
servidores ao local.
Outro caso lembrado pela Defensora foi de um assistido que tinha sido absolvido do processo, mas
tinha preventiva em outro, causando morosidade na ação. Isabel garantiu a liberdade do menino no
mesmo dia. “Foi transformador vê-lo sair com a mochila e saber que realizei esta conquista. Todos os
colegas deveriam passar por experiências como esta, dá orgulho de ser da Defensoria Pública”,
declarou Wexel.
Um dos projetos que a Defensora mais gosta é o álbum de

gurinhas da Defensoria, que leva

conhecimento para as crianças de uma maneira divertida e informação para os pais, através de uma
cartilha. Com uma grande a nidade de trabalhar com crianças, Isabel salienta a importância de desde
cedo ensinar os pequenos sobre a Defensoria, “o Brasil merece a Defensoria Pública. E não podemos
perdê-la”, concluiu Isabel.
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A vida espiritual, com o Defensor Público Fábio Mariani

Defensor Público, Fábio Mariani durante a entrevista com a presidente da ADPERGS, Juliana Lavigne. Foto: Manoela
Guterres/ASCOM-ADPERGS.

Na Série Per l da RevistADPERGS deste mês, o entrevistado é o Defensor Público de Osório, Fábio
Mariani. Além de trabalhar na Defensoria Pública desde 2002, Fábio também tem amor por pesquisar e
estudar sobre o espiritismo. Frequentando a Sociedade Espírita Círculo da Luz, de Osório, atualmente
ele é palestrante nas Casas Espíritas da região Litoral Norte e também é facilitador de grupos de estudo
sobre o assunto.
A procura de Fábio pela religião teve uma motivação intensa “somos seres espirituais, em experiência
corporal, e isso é algo que se você suprimir, você sente um vazio existencial, então eu mesmo busquei
essa questão espiritual, primeiramente no budismo e na sequência no espiritismo”. O ponto principal da
história do Defensor com a loso a foi quando ele se deparou com os livros da obra de Allan Kardec,
um intelectual, professor, pedagogo e pioneiro em estudos sobre os fenômenos espíritas, “comecei a
estudar e logo me convenci dessa realidade espiritual”. Conforme Fábio, Allan Kardec era cético até os
50 anos, até ser tocado pelos fenômenos, e por isso seu estudo sempre foi de uma forma racional e
lógica, “ele tem uma lógica sensacional. É a busca da divindade, da espiritualidade, através da razão”.
Com as respostas para as maiores perguntas no mundo, como: da onde viemos, para onde vamos, por

que estamos aqui e as consequências dos nossos atos, o defensor explicou com admiração que o
espiritismo não é apenas uma religião, é uma loso a de vida e um exercício de autoconhecimento.
“Você tem que se autoconhecer, para se posicionar em relação às outras pessoas, em relação a si
mesmo e em relação ao mundo”, contou.
Por questões de tempo e trabalho, Fábio contou que no início do seu estudo, não conseguia abraçar a
causa na intensidade desejada. Quando começou a trabalhar na comarca de Osório, onde está até hoje,
conseguiu nalmente participar de uma casa espírita, “é uma doutrina e é um suporte durante esse
período que a gente tá atravessando, de tanta aceleração, de tanta preocupação, de tantas crises, isso
dá um suporte sensacional para a gente”.
PARA SABER MAIS SOBRE AS PALESTRAS DO DEFENSOR, ACESSE SEU CANAL NO YOUTUBE

A vida pro ssional do Defensor
Antes de trabalhar na Defensoria, Fábio teve uma longa caminhada. Ocupou o cargo de escrivão judicial
por sete anos na comarca de Gravataí e também como escrivão eleitoral. O Defensor contou que já
passou por diversas áreas distintas da carreira, inclusive como advogado quando residia em Santo
Antônio da Patrulha, de onde é natural.
Com seu amor pela leitura e os estudos, Fábio continuou estudando. Um dos sonhos do Defensor era
virar professor, então, com mais estabilidade quando se mudou para Osório, ele fez mestrado em
ciências criminais, na PUC. A oportunidade acabou trazendo outro aspecto importante da vida de Fábio,
seu livro. Da dissertação feita no mestrado, o livro A Defensoria Pública e o acesso à Justiça Penal foi
criado. O material fala sobre a história da Defensoria Pública e assuntos relacionados. O sucesso foi
grande, e o material foi utilizado pela Defensoria do Rio Grande do Sul como referência. “Embora a
dissertação não envolva apenas esta parte histórica, quando eu a escrevia já tinha consciência de que
ela poderia auxiliar estudantes, pesquisadores e até colegas e a própria instituição”, declarou Fábio
sobre sua intenção quando escreveu o livro.
Após terminar o mestrado, o Defensor foi lecionar em faculdades do litoral norte, como a ULBRA de
Torres, UNISC de Capão da Canoa e na FACOS de Osório. Fábio contou que foi muito grati cante levar a
Defensoria Pública até a academia, ressaltando a importância de levar conhecimento sobre a
Defensoria para os alunos de Direito, que muitas vezes nem sabem o que é ou do que se trata a
Defensoria Pública. Com um sorriso no rosto, o Defensor lembrou com orgulho e satisfação de um de
seus alunos, João Pedro Gomes Dadda, que atualmente é Defensor Público. “Simulamos um júri, e ele
participou na defesa”, disse Fábio.
Outra felicidade na vida do Defensor é Guilherme Henrique Mariani de Souza, seu lho, que atualmente é
Defensor Público como o pai. Com muita grati cação pelo sucesso e escolha de carreira de Guilherme,
o Defensor contou que ter um lho é sempre se preocupar com todos os aspectos de vida do mesmo,
inclusive o pro ssional. Fábio mostrou-se muito alegre por Guilherme e pela reação dos colegas, que se
mostraram solidários e empáticos.

Atualmente, o Defensor está classi cado na Segunda Defensoria Pública de Osório, com atribuição
cível, família e fazenda pública. Fábio explicou que pela desorganização do sistema público e a grande
necessidade da população, a atividade de maior demanda tem sido a área da saúde.

Acompanhe a entrevista completa
Per l Dr Fábio pronto versao 2

VOLTAR

Curtir 0

Compartilhar

Tweetar

Whatsapp

Rua General Andrade Neves, 90, Sala 81
Centro – CEP 90010-210
Porto Alegre – RS
Tel.: (51) 3224-6282
adpergs@adpergs.org.br
www.adpergs.org.br

Em Pauta

Lei da Alienação Parental: uma breve re exão psicojurídica
Relativamente nova no Brasil, a Psicologia foi regulamentada como pro ssão em 1962 pela Lei nº
4.119. No âmbito forense, somente a partir da Lei de Execução Penal (Lei nº 7.210/84) o psicólogo
passou a ter reconhecimento. Todavia, de lá para cá o comportamento humano subjacente à conduta
sobre a qual incide a norma passou a ser observado com maior atenção pelos Operadores do Direito.
Exemplos disso são as previsões atinentes ao dano moral no Código Civil (artigos 186 e 927); as
questões relativas à Psicologia do Testemunho que norteiam o depoimento especial previsto na lei nº
13.431/17, regulamentado pelo Decreto nº 9.603/2018 e as implicações jurídicas do assédio moral ou
psicológico, dentre tantos outros que diariamente nos chegam em processos e atividades extrajudiciais.
No Direito de Família, ou das Famílias, numa terminologia contemporânea, são várias as possibilidades
de utilização de conhecimentos psicojurídicos para quali car tecnicamente e humanizar o atendimento
ao assistido da Defensoria Pública. Exempli cando, a interdisciplinaridade entre a Psicologia e o Direito
permite que questões relativas à guarda, direito de convivência e outros inerentes ao vínculo parentallial sejam demonstradas no processo com possibilidades ampliadas de atender o melhor interesse da
criança. Assim, a compreensão da estrutura de um laudo psicológico permite manifestações
consistentes e distanciadas do mero subjetivismo.
Nesse contexto, tema que vem causando polêmica é o da alienação parental. De nida por Gardner
como síndrome, com o advento da Lei nº 12.318/2010 foi reconhecida pelo ordenamento jurídico
brasileiro como causa violadora da proteção ao desenvolvimento integral da criança e do adolescente.
Sua prática pode dar causa, nos casos mais graves, à perda da guarda e da autoridade parental.
A vigência da Lei da Alienação Parental foi considerada um grande avanço legislativo pela comunidade
psicojurídica, constituindo-se em instrumento legal capaz de coibir práticas perversas de afastamento
familiar cujas consequências na formação emocional da criança são as mais terríveis, in uindo
inclusive nas habilidades emocionais de relacionamento afetivo na adolescência e na vida adulta.
Conceitos importantes da Psicologia foram importados pela Lei, que em seu art. 2º de ne o ato de
alienação parental como aquele que interfere na formação psicológica da criança ou adolescente, para
que repudie ou tenha di cultada a criação de vínculos com o outro genitor.

A formação de vínculos e a convivência saudável com ambos os genitores é reconhecida pela lei como
direito fundamental (art. 3º) cuja violação é considerada abuso moral, con gurando descumprimento
dos deveres inerentes ao poder familiar ou aos decorrentes do exercício da tutela ou guarda. Dalbem e
Dell’Aglio (2005) referem que, para J. Bowlby (1989), precursor da Teoria do Apego (TA), os vínculos
afetivos se estabelecem entre a criança e seus cuidadores primários (pais ou outros) a partir das
capacidades cognitivas e emocionais da criança e pela consistência dos procedimentos de cuidado que
recebe, pela sensibilidade e acolhimento dos cuidadores. Nesta concepção, a criança precisa sentir que
a gura de apego está disponível e lhe oferece respostas, dando-lhe a segurança de que precisa para
desenvolver-se saudavelmente. Dessas relações decorrem o estilo de apego do indivíduo ao longo de
sua vida (BOWLBY, 1989).
Não obstante, tramita no Senado Federal o Projeto de Lei nº 498/2018, que visa a revogar a Lei da
Alienação Parental. A justi cativa apresentada no relatório nal da CPI “dos Maus-Tratos, conduzida por
aquela Casa Legislativa, é de que a lei estaria sendo distorcida em sua aplicação, favorecendo
“abusadores”. No entanto, como observado por Salzer e Rabaneda (2018), tais conclusões de uem de
depoimentos e informações não estatísticas colhidas no curso da CPI.
Por certo, ainda que na breve re exão aqui proposta, pode-se concluir que a pretendida revogação traria
efeitos indesejados, mormente em se considerando que já existem no ordenamento jurídico
mecanismos de enfrentamento do abuso infantil. Nessa linha, a Lei nº 13.431/2017, regulamentada
pelo Decreto nº 9.603/2018 que, diga-se, norteia-se por critérios técnicos no que se refere à tomada do
depoimento especial. Por outro lado, a revogação da lei implicaria vácuo legislativo e acarretaria a
impossibilidade de coibição das condutas alienadoras promovidas por genitores, em total prejuízo do
desenvolvimento emocional saudável da criança.
Por essas razões, somadas ao dano social representado pela supressão dos mecanismos legais de
proteção à infância e à juventude, é altamente questionável a constitucionalidade do Projeto de Lei nº
498/2018, uma vez que a supressão de instrumentos legais protetores da formação psíquica da criança
e do adolescente con ita frontalmente com a proteção integral preconizada pela Constituição Federal.
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Regina Célia Rizzon Borges de Medeiros
Defensora Pública do Estado do Rio Grande do Sul desde 2003, integrou, como membro, de 2013 a
2015, o Núcleo de Defesa da Mulher da DPE/RS (NUDEM). Foi dirigente do Núcleo de Defesa da Saúde
da DPE/RS de 2016 a setembro de 2019. Atualmente é membro do núcleo. É Defensora PúblicaAssessora da Subdefensoria Pública-Geral para Assuntos Jurídicos da DPE/RS.
Graduada em Direito pela Universidade de Caxias do Sul, especializada em Psicologia Forense pela
Sociedade Brasileira de Psicologia Jurídica, especialistas em Psicologia Forense pelo IMED Porto Alegre
e instrutora em formação de O cinas de Parentalidade pelo CNJ – Conselho Nacional de Justiça.
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Custos Vulnerabilis Patrocinado pela Defensoria Pública à
Criança e Adolescente
A Emenda Constitucional nº 80/2014 disse:
A Defensoria Pública é instituição permanente, essencial à função jurisdicional do Estado, incumbindolhe, como expressão e instrumento do regime democrático, fundamentalmente, a orientação jurídica, a
promoção dos direitos humanos e a defesa, em todos os graus, judicial e extrajudicial, dos direitos
individuais e coletivos, de forma integral e gratuita, aos necessitados, na forma do inciso LXXIV do art.
5º desta Constituição Federal.
No que se refere à criança e adolescente a Lei Federal nº 8.069/90 assegura a intervenção como custos
vulnerabilis em seu artigo 141: “É garantido o acesso de toda criança ou adolescente à Defensoria
Pública (...). A intervenção defensorial pode ocorrer mesmo em casos nos quais não há vulnerabilidade
econômica, mas sim vulnerabilidade social, técnica, informacional, jurídica. Aqui apontamos a criança e
adolescente que sofre abandono familiar, maus tratos, violência sexual e quando apresentados ao juiz
pelo Conselho Tutelar possam manifestar seu direito de permanecer com sua família biológica, seus
afetos, ou ser entregues a desconhecidos funcionários das casas de abrigo. É recente a intervenção da
Defensoria Pública Custos Vulnerbilis, mas já reconhecida e aplicada por diversos julgadores nos
tribunais do País, inclusive do STF em HC coletivo. É questão necessária à xação dos contornos
constitucionais próprios do “Estado-Defensor”. A intervenção da instituição guardiã dos vulneráveis
representa um fortíssimo instrumento de ampli cação do contraditório em favor dos segmentos mais
necessitados e vulneráveis da sociedade brasileira. Assim, Custo vulnerabilis, signi ca “guardiã dos
vulneráveis”. Por isso é do entendimento da Instituição sua intervenção em todo e qualquer processo
onde se discuta interesses dos vulneráveis, independentemente de haver ou não advogado particular
constituído. A sua participação processual nesse caso ocorre não como representante da parte em
juízo, mas sim em nome próprio, como protetor dos interesses dos necessitados em geral. Difere da
atuação do Ministério Público custos legis ( scal ou guardião da ordem jurídica). Cabe destacar custos
vulnerabilis é a nova missão da Defensoria Pública que pode intervir em qualquer processo no qual
sejam discutidos direitos fundamentais dos vulneráveis e interpor qualquer espécie de recurso.
O objetivo da intervenção defensorial custos vulnerabilis assenta-se no trazer para os autos
argumentos, documentos e outras informações que re itam o ponto de vista das pessoas vulneráveis,
permitindo que o juiz ou tribunal tenha mais subsídios para decidir a causa. É uma atuação para que a
voz dos vulneráveis, principalmente da criança e adolescente, vítimas, sejam ouvidos, participando da

construção de sua cidadania emancipatória. A rmar a ampli cação do contraditório em favor dos
vulneráveis necessitados face à ordem jurídica é decorrência da vocação constitucional da Defensoria
Pública.
Concluindo, destacamos: defensora publica e defensor público, que atua nas varas da infância e
juventude do Poder Judiciário no setor civil deve exigir do juiz sua intimação para prestar assistência
jurídica protetiva à criança e adolescente antes de ser encaminhado aos abrigos.

Maria Dinair Acosta Gonçalves
Maria Dinair Acosta Gonçalves é Defensora Pública aposentada, ex-presidente da ADPERGS, Mestre em
Direito, com foco em Microssistema de direito positivo e Licenciada em Direito e Legislação pela
PUCRS, especialista em Metodologia do Ensino Superior pela UFRGS.
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Direitos da mulher após a conferência de Pequim
Mulheres! Ergo-me para saudá-las, querendo, com este gesto, simbolizar que não podemos

car

sentadas na estação da vida, vendo o trem do tempo passar. Temos que estar erguidas em constante
alerta, para não perdermos a hora de embarcar no vagão do futuro que nos conduzirá a uma sociedade
mais justa, alicerçada no direito e na justiça, não tendo a especialidade feminina ou masculina, mas a
promoção do ser humano como sujeito da cidadania.
É indiscutível que a conferência da ONU sobre a mulher, realizada em Pequim em setembro de 1995, foi
positiva, não só pela troca de informações das formas de discriminação sofridas pelas mulheres das
diferentes classes sociais, estrati cadas pelas raças e nacionalidades que formam a Sociedade
Mundial, mas também por apontar um norte orientador, na busca de políticas sociais mais justas que
lhes assegure a condição de ser humano integral, livre de mutilações determinadas por tabus
conservados por padrões culturais de Organizações Políticas obsoletas. Foi também a arrancada para
vencer os obstáculos que impedem a realização social e vocacional feminina.
A Constituição Federal no inciso I do artigo 5º, dispõe o princípio “Que homens e mulheres são iguais
em direitos e obrigações nos termos desta constituição”. A legislação complementar contempla à
mulher direitos especiais.
Comparando os 16 itens do documento aprovado e rmado pelos Estados presentes na Conferência de
Pequim, com a Constituição e Legislação Brasileira, podemos constar que:
- Muitos direitos, adquiridos ao longo de penosas conquistas, foram inseridos na carta Magna de 1988 e
na legislação complementar; satisfazem a quase totalidade do conteúdo dos 16 itens que constituem
os mandamentos da carta de Pequim.
- A celeridade irresponsável dos mentores da reforma constitucional para por em votação suas
propostas exclui, em nome da democracia travestida pelo casuísmo da demagogia do texto
constitucional os direitos mais sagrados de proteção da dignidade humana.
- A reforma constitucional revogou ou tornou inoperante grande parte da legislação ou dispositivos
legais que consagravam direitos especiais à mulher.

- ”Que” somente a lei não dá garantia aos excluídos de ascender ao patamar da cidadania, mesmo
porque um bom número de leis, já na sua concepção, são predestinadas à exclusiva nalidade de
permanecer catalogadas no acervo legislativo.
- A rmar que no Brasil a discriminação não só da mulher está diminuindo e tende a ser erradicada pela
aplicação de Políticas Públicas é puro so sma…
Política Pública no exato sentido do tema, não é Lei nem Medida Provisória. Política Pública é processo,
é procedimento, é o “modus operandi” do gestor da coisa pública, para pôr em prática, operacionalizar,
as metas corretas para que o objeto proposto seja atingido e o Bem Social assegurado.
O que de positivo se tem feito contra a discriminação da mulher, é da iniciativa das próprias mulheres.
Em nosso Estado obras de proteção à mulher, eventos como este, abertura de espaços em cargos
públicos, cargos políticos, foram conseguidos pela garra e coragem individual dessas valorosas
Gaúchas que atuam não só no Poder Legislativo Estadual como Federal, no Poder Judiciário, no
Ministério Público, na Defensoria Pública, na Polícia, nas Forças Armadas, que não dobraram a cerviz
diante dos cultores da discriminação feminina.
Nada ou quase nada foi planejado pelos governantes não só do nosso país, para que suas populações
passassem para a onda que irá dominar no terceiro milênio, sem sofrer os desgastes causados pelo
empobrecimento que a prática de uma política econômica, mal orientada e irracional acarreta. Os
poderes públicos persistem em conservar a estrati cação simultânea dos padrões e costumes das
sociedades: - agrícola e industrial da primeira e segunda onda da civilização. Os remanescentes da onda
agrícola e industrial não raro com o apoio de políticos mal informados, ou de má fé ou incompetentes,
na ânsia gananciosa do temor de perder suas fortunas não assimilam e impedem de ser assimilados e
desenvolvidos programas e técnicas modernas que gerarão, os empreendimentos e a nova força de
trabalho que absorverão a grande massa de desempregados, vítimas do sistema.
As lutas de liberação no Brasil tiveram como protagonistas mulheres que marcaram, com seu nome, as
conquistas da nossa história. Nós mulheres do presente, que temos em nosso sangue o genes da
liberdade, não podemos ignorar que mudanças da vida no Planeta Terra são inevitáveis. E para que
estas mudanças sejam para O Melhor e O Mais Justo, devemos estar engajadas numa frente que nos
leve ao conheciemento de conduta a ser adotado, para enfrentarmos, sem prejuízo da nossa dignidade,
as regras do jogo política, econômico e social que in uenciarão no Ser, no Ter e no Agir da mulher e do
homem do terceiro milênio.
A discriminação é gerada por fatores de ordem cultural e econômica, apoiada quando convém. pelos
mais políticos.
Citamos somente um exemplo para provar nossa assertiva: O magistério foi e é considerado pro ssão
feminina. Daí o tratamento desrespeitoso que os professores recebem dos governantes e de setores
conservadores da sociedade, começando pelo salário aviltante que é mais humilhante que receber
esmola Será que, de sã consciência, podemos comprovar a existência de políticas públicas enquanto:

- A prostituição infantil for mantida e usada na exploração de turismo sexual?
- A prostituição for a única saída para prover o sustento da família ou complementar o orçamento
familiar, que foi prejudicado pela onda de desemprego que assola o país de norte a sul?
- Houver exploração do trabalho infantil, da mulher e do adolescente, os subempregos e subsalários?
- O critério da avaliação da capacidade pro ssional da mulher for valorizado do pescoço para baixo?
- Não for implementada uma política séria de educação e de saúde?
En m, enquanto viger lei machista como a que impõe à maioria do eleitorado brasileiro composto de
mulheres, apenas 25% das candidatas a cargos eletivos sejam do sexo feminino e tantas outras
discriminações contra a mulher não se pode a rmar, sem ferir a verdade, que a mulher brasileira está
segura, porque existem Políticas Públicas que preservam seus direitos.
Pretendemos, com nossa exposição, mostrar os obstáculos que temos que transpor para enfrentar a
luta contra a discriminação da mulher. Essa luta só sairá vitoriosa, se cultivarmos uma militância ativa,
formarmos um mutirão para restabelecer a ordem democrática, seguindo as pegadas das corajosas
mulheres da nossa terra que estão impondo sua voz e vez e retomando espaços nos diversos setores
da atividade humana.

Sirlei Terezinha de Souza Feijó
Sirlei Terezinha de Souza Feijó é Defensora Pública aposentada e integrante do Conselho Deliberativo da
ADPERGS

ADPERGS.
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6º Prêmio de Jornalismo

ADPERGS entrega 6º prêmio de Jornalismo para pro ssionais de
imprensa e universitários

Foi promovida na sexta-feira (13/12), a Solenidade de Premiação do 6º Prêmio ADPERGS de
Jornalismo, na sede da Associação (Rua General Andrade de Neves, 90, sala 81/82), às 19h. Com a
temática “Em Defesa Delas: Defensoras e Defensores Públicos pela garantia dos direitos das mulheres”,
foram premiados pro ssionais de imprensa nas categorias impresso, rádio, TV e universitário.
Defensoras e Defensores Públicos, representantes de entidades parceiras e jornalistas prestigiaram a
cerimônia, que revelou a classi cação dos nalistas nas quatro categorias do concurso. As premiações
foram entregues por membros da diretoria da entidade e comissão julgadora.
A temática, lançada pela ANADEP - Associação Nacional das Defensoras e dos Defensores Públicos,
abordou o papel da Instituição na garantia do acesso à Justiça para aquelas que se encontram em
situações de vulnerabilidades, assim como a atuação de Defensoras e Defensores Públicos na
promoção dos direitos das mulheres.

Presidente da ADPERGS inicia premiação. Foto: Sidnei Schirmer.

Após premiação, a presidente da Associação, Juliana Lavigne, disse ser uma grande alegria estar
entregando e resgatando o Prêmio ADPERGS de Jornalismo, e informou, a todas e todos presentes, que
ano que vem haverá outra edição da premiação, no mote da Campanha Nacional da ANADEP de 2020:
“Questões étnico-raciais”

Con ra os premiados:

Suzy Scarton recebe o prêmio pela presidente da ADPERGS, Juliana Lavigne, e o pelo Subdefensor Público-Geral para
Assuntos Administrativos, Antonio Flávio de Oliveira. Foto: Sidnei Schirmer.

1º lugar categoria impresso:
SUZY RESENDE SCARTON

Matéria: “Entidades são contra colocar DIU em meninas acolhidas”

Matéria: Entidades são contra colocar DIU em meninas acolhidas
A Defensoria Pública da União (DPU) ajuizou, em conjunto com a Defensoria Pública do Estado (DPE) e
a Thêmis - Gênero, Justiça e Direitos Humanos, uma ação civil pública pedindo a suspensão imediata
do termo de cooperação, assinado em julho, que disponibiliza a implantação do SIU-LNG, conhecido
como DIU Mirena (dispositivo anticoncepcional liberador de levonorgestrel) em adolescentes em
situação de acolhimento institucional.
Con ra a matéria completa aqui: https://bit.ly/36F9iYR

Isabella Sander, do Jornal do Comércio, ca em segundo lugar na categoria Impresso. Foto: Sidnei Schirmer.

2º lugar categoria impresso:
ISABELLA SANDER

Matéria: Justiça suspende despejo das mulheres Mirabal”
A 5ª Vara da Fazenda Pública suspendeu nesta semana liminar que permitia a reintegração de posse do
prédio onde funciona a Casa de Referência Mulheres Mirabal. O espaço realiza acolhimento de
mulheres vítimas de violência e seus lhos. A decisão se deu após sete meses de reuniões entre
Mirabal, Estado, município, Ministério Público e Defensoria Pública.
Con ra a matéria completa aqui: https://bit.ly/2r1ZZTV

Legenda: Diretora de Interior da ADPERGS, Maína Pech, e a presidente do SINDJORS, Vera Daisy Barcellos Costa,
entregam primeiro lugar de Rádio ao jornalista Cid Martins. Foto: Sidnei Schirmer.

1º lugar categoria rádio:
CID MARTINS

Matéria: “Defensoria Pública do Rio Grande do Sul garante assistência às mulheres vítimas de
violências”
Reportagem mostra dados e atendimento multidisciplinar de rede integrada para atender mulheres
vítimas de violência. Trabalho em especial da Defensoria Pública.
Con ra a matéria completa aqui: https://bit.ly/2M4yeBo

Legenda: Cid Martins recebe o prêmio da colega Camila Faraco. Foto: Sidnei Schirmer.

1º lugar categoria TV:
CAMILA FARACO

Matéria: “Vítimas de agressão relatam falta de acolhimento em delegacias do RS”
Mulheres reclamam do constrangimento para registrar ocorrências em delegacias de Pronto
Atendimento do Estado. Elas não o chamado Espaço Lilás, isolado e com plantonista mulher para
atender. As vítimas acabam procurando as DDPAS à noite ou nos ns de semana quando as delegacias
da mulher estão fechadas. Na capital, a Defensoria Pública está pedindo a interdição da segunda DDPA
por causa do contato das vítimas com os agressores.
Con ra a matéria completa aqui: https://bit.ly/34sXF5V

Legenda: Os estudantes da PUCRS Irto Júnior, João Vargas, Luísa de Oliveira e Martin Moura levaram o primeiro lugar
na categoria Universitária. Foto: Sidnei Schirmer.

1° lugar categoria Universitário:
IRTO JÚNIOR, JOÃO VARGAS, LUÍSA DE OLIVEIRA E MARTIN MOURA.

Matéria: “A gente não é mãe aqui dentro”
Entre a revolta com as condições do local e a esperança de dupla liberdade: como vivem as mães na
Unidade Materno-Infantil no Pelletier. Em entrevista à reportagem, Andréia Paz Rodrigues, Defensora
Pública da 5ª Defensoria Pública Especializada em Infância e Juventude do Foro Central de Porto
Alegre.
Con ra a matéria completa aqui: https://bit.ly/2sAgHKm

Legenda: Segundo lugar da categoria Universitária cou com o estudante Vinícius Domingues. Foto: Sidnei Schirmer.

2° lugar categoria Universitário:
VINÍCIUS DOMINGUES

Matéria “Violência contra a mulher teve 61 mil casos registrados no Rio Grande do Sul em 2018”
Dezesseis milhões de mulheres sofreram algum tipo de violência nos 12 meses que antecederam a
pesquisa “Visível e Invisível — A vitimização das mulheres no Brasil”, publicada em fevereiro de 2019. O
estudo é uma realização do Fórum Brasileiro de Segurança Pública e Datafolha, com patrocínio do
Governo Federal. O Defensor Público, Eduardo Pereira, que atua desde 2017 na cidade, relata que os
processos de violência contra a mulher são muitos, mas diversas vítimas não tem conhecimento dos
serviços prestados, que são garantidos conforme o artigo 28, da Lei Maria da Penha, sancionada em
2006.
Con ra a matéria completa aqui: https://bit.ly/36NWIqx

Gabriela Porto Alegre recebe terceiro lugar na categoria Universitária. Foto: Sidnei Schirmer.

3° lugar categoria Universitário:
GABRIELA PORTO ALEGRE DOS SANTOS

Matéria: “Vítimas de violência doméstica podem ter prioridade do divórcio”
Com o objetivo de proteger vítimas de violência doméstica de seus agressores e interromper o círculo
vicioso da violência contra a mulher, um projeto de lei foi aprovado pela Comissão de Constituição e
Justiça (CCJ) do Senado. O PL 510/2019, que assegura a prioridade nos processos de separação ou
divórcio à mulher vítima de violência doméstica, foi acolhido no dia 7 de agosto, data em que a Lei Maria
da Penha completou 13 anos. O projeto aguarda ainda votação no Plenário em regime de urgência, mas
ainda sem data de nida.
Con ra a matéria completa aqui: https://bit.ly/2sDLW7y
Con ra todas as fotos da solenidade aqui: https://bit.ly/34wctk4
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Eventos Culturais da ADPERGS

Confraria das aposentadas e dos aposentados

Confraria das aposentadas e dos aposentados. Foto: Manoela Guterres - ASCOM/ADPERGS.

Foi promovida mais uma Confraria das aposentadas e dos aposentados. Na oportunidade, as colegas
realizaram um passeio no Catamarã, e no nal da tarde, happy hour no Restaurante Caisinho, em frente
ao Guaíba. A presidente da ADPERGS em exercício, Maína Ribeiro Pech, acompanhou as colegas no
evento.
Uma das atrações turísticas perto da capital, o passeio no Catamarã pelo Rio Guaíba - usado como
meio de transporte - proporciona belas paisagens, além de ter um dos mais lindos pôr do sol. De um
ângulo diferente de Porto Alegre, as colegas puderam aproveitar um passeio com vista surpreendente.
Após, o grupo fez um happy hour no Restaurante Caisinho, em Guaíba. O local, que reúne natureza com
uma vista privilegiada do Rio Guaíba, proporcionou momentos de confraternização entre as colegas e
reencontro das mulheres (aposentadas presentes) que criaram a Defensoria Pública do Estado do RS.
Não faltaram histórias e lembranças de momentos eternos de Defensoria.

Seminário promovido pela ADPERGS aborda as mudanças
paramétricas e estruturais na reforma da Previdência do servidor

público

Especialistas na área previdenciária esclareceram às Defensoras, Defensores, servidoras e servidores, sobre a reforma
da Previdência. Foto: Manoela Guterres - ASCOM/ADPERGS.

Especialistas na área previdenciária esclareceram às Defensoras, Defensores, servidoras e servidores
pontos das mudanças paramétricas e estruturais na previdência do servidor público, as transições
previdenciárias, a desconstitucionalização e a capitalização na perspectiva do serviço público, durante o
seminário “Previdência ou Imprevidência?”, realizado no Auditório 19 de Maio, na sede da Defensoria
Pública do Estado (Rua Sete de Setembro, 666 - Centro Histórico/Porto Alegre).
A presidente da ADPERGS, Juliana Lavigne, fez a abertura do seminário, evidenciando a importância no
acompanhando e desdobramento da PEC 06/2019. “Estamos vivendo um momento de muita tensão,
de preocupação com o futuro, e entendemos por bem organizar este seminário para informar aos
colegas quais são as mudanças e os impactos que as servidoras e os servidores públicos podem sofrer
com a reforma da Previdência e as medidas que estão sendo apresentadas pelo governo estadual”,
a rma a presidente.
Também participaram da palestra o presidente da União Gaúcha em Defesa da Previdência Social e
Pública, desembargador Cláudio Luís Martinewski, auditor público externo do TCE/RS, vice-presidente
do Ceape e secretário-geral da União Gaúcha, Filipe Costa Leiria e o desembargador Aymoré Roque
Pottes de Mello. Depois das manifestações dos painelistas, foi aberto espaço para questionamentos.

Con ra o seminário na íntegra no YouTube da ADPERGS:

Seminário “Previdência ou Imprevidência?” - Parte 1

Seminário “Previdência ou Imprevidência?” - Parte 2

Palestra sobre alzheimer é realizada na ADPERGS

Palestra Viver Convivendo com Alzheimer. Foto: Manoela Guterres - ASCOM/ADPERGS.

A ADPERGS realizou a palestra Viver Convivendo com Alzheimer, com a participação da colega
aposentada Sonia Marina Abal Dias, na sede da Associação. O objetivo da palestra foi orientar as
Defensoras e os Defensores Públicos que se encontram em situações de enfrentamento da doença.
Segundo a colega, Sonia Marina Abal Dias, “a iniciativa teve o propósito de dividir com os colegas
maneiras de lidar com este problema, principalmente no dia a dia de alguém que convive com a
doença”.
A ADPERGS atua na prevenção à saúde, bem-estar físico e mental das associadas e dos associados,
criando condições de trabalho adequadas para o exercício das atribuições.

7ª edição do Chá do Dia do Amigo reúne Defensoras e
Defensores Públicos para confraternização

Diretoria da ADPERGS no Chá do Dia do Amigo. Foto: Manoela Guterres - ASCOM/ADPERGS.

Mais uma edição tradicional Chá do Dia do Amigo foi realizado no ano de 2019. Promovido anualmente
pela ADPERGS, reuniu Defensoras e Defensores públicos aposentados e ativos para uma grande
confraternização no Hotel Laghetto Viverone Moinhos - Casa Micheletto, em Porto Alegre. Num espaço
tradicional e so sticado, que carrega a história de imigrantes italianos, foram servidos chás, sucos,
bolos delicados e doces requintados e saborosos.
Em um clima muito agradável e aconchegante, diversos colegas participaram do evento, que tem como
intuito promover a integração da classe e debater assuntos pertinentes à carreira. Estiveram presentes
a presidente da ADPERGS, Juliana Lavigne, a vice-presidente Administrativo-Financeiro, Grazziane Tonel,
a Secretária-Geral, Jimenes Chimeli, a Diretora de Aposentados e Pensionistas, Zeida Zanotto e a
Diretora de Interior, Maína Pech.

Para a presidente da ADPERGS, Juliana Lavigne o evento promoveu integração entre colegas. “O Chá do
Dia do Amigo é um momento de confraternização que vem se repetindo ao longo dos anos. Neste ano
foi possível realizar o evento com ativos e aposentados, algo que engrandece a associação participativa
e o contato entre os colegas.”
Durante a festividade, a diretoria da ADPERGS sorteou diversos brindes que foram fornecidos por
apoiadores e empresas conveniadas da Associação, como sacolinhas com produtos da Belle Pharma,
cadernos da laghetto, bolsinha da Tia Iara, além do voucher de desconto da Coliseu, distribuído para
todas e todos.
CONFIRA A GALERIA DE FOTOS

Seminário e Jantar Comemorativo celebram os 25 anos da
Defensoria Pública do Estado

Comemoração ao Dia da Defensoria Pública e 25 anos da Instituição. Foto: Sidnei Schirmer.

Em comemoração ao Dia da Defensoria Pública e aos 25 anos da Instituição, a DPERS e a ADPERGS
realizaram um Jantar comemorativo. O evento reuniu Defensoras e Defensores Públicos e servidoras e
servidores da Instituição de todo o Estado. Durante o credenciamento, o pianista Cezar Ferreira
recepcionou todas e todos.
O Jantar 25 Anos da Defensoria Pública, oferecido pela ADPERGS, foi realizado na Sociedade Germânia,
Salão Bavária (Av. Independência, nº 1299, bairro Independência, Porto Alegre/RS). Na ocasião, expresidentes da ADPERGS foram homenageados com a entrega de placas comemorativas individuais,
parabenizando-os(as) por sua importante atuação para o fortalecimento da Defensoria Pública.

Estiveram presentes para receber a homenagem as Defensoras e os Defensores Públicos Maria Dinair
Acosta Gonçalves, Genice Selaimen da Silva, Conceição Marilú Cardoso Carvalho, Ladislau Cochlar
Junior, Maria de Fátima Záchia Paludo, Felipe Facin Lavarda e o Defensor Público-Geral do Estado,
Cristiano Vieira Heerdt.

ADPERGS participou da 15ª TTT

Equipe de octeto misto da ADPERGS na 15ª Travessia Torres-Tramandaí. Foto: Divulgação.

No ano de 2019, a equipe de octeto misto da ADPERGS completou com sucesso a 15ª TTT – Travessia
Torres-Tramandaí. Dentre as 134 equipes inscritas, a Associação cou na 31ª posição da classi cação
geral. No total, foram 82 km percorridos em 7h31min.
O objetivo da ADPERGS, ao desa ar os associados com a maior maratona gaúcha, foi incentivar a
prática esportiva entre os colegas como forma de melhorar a qualidade de vida. Foram meses de
treinos, alimentação regrada, prática de exercícios como musculação e corridas para aumentar a
resistência física. Para a presidente da Associação, Juliana Lavigne, “o resultado da TTT é re exo do
trabalho em grupo e da superação dos desa os de cada um que participou desta proposta”.

Summer ADPERGS: Noite de confraternização no litoral

Confraternização com os colegas do litoral e região no Pallet Bar, em Xangri-lá. Foto: Divulgação.

Em fevereiro de 2019, aconteceu o Summer ADPERGS, que contou com a presença de colegas do litoral
e região, em encontro especial no Pallet Bar, na praia de Xangri-lá. Foi uma noite de muita diversão e
confraternização entre as associadas e os associados, com oferecimento de drinks cortesia, como as
famosas caipirinhas no pote e clássicos como o Gin & Tônica. Para embalar a noite, o Pallet Bar trouxe
o DJ Pimpo Contursi e o saxofonista Rafael Lima, que unem músicas modernas com o som clássico do
sax.
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Dicas de Leitura

Extermínio dos Excluídos
Esse livro, reúne artigos de pesquisadores e de viventes de diferentes origens, sobre crimes facilitados
e/ou praticados por políticas públicas ou por agentes de Estados em nome do bem comum e que
afetam o cotidiano de cada um de nós. Esses crimes bárbaros, violentos vão desde o rapto de
descendentes de famílias sem capacidade de reivindicação de seus direitos até a “guerra às drogas”.
Somente para se ter uma ideia da gravidade do tema tratado no livro, de acordo com a ONU, o trá co
humano já é o terceiro crime mais rentável.
Autores: Neyla F. Mendes, Paulo Silveira, Emerson Merhy.
Editora: Rede Unida.

Nenhuma eternidade
A obra que chega agora às mãos dos leitores faz jus ao título desde a sua colocação literária: entretém
em alta literatura, em um aparente paradoxo que já é contido na alegoria do próprio título. Uma agitada
aventura pelo Campo de Gelo da Patagônia argentina, com doses de suspense sobre o futuro e sobre o
passado do protagonista – e que grata surpresa a compreensão de que a abertura das possibilidades
alcança também o presente! –, uma obra que prende o leitor, com personagens cativantes e instigantes.
Autor: Elizandro Todeschini.
Editora: Penalux.

As aves que conduzem o barco
“Conto minha história sobretudo para mim mesmo e, enquanto o faço, vejo-a com uma certa
estranheza de alheamento. É como se eu não estivesse falando de mim, mas de uma terceira pessoa,
com uma personalidade própria, que nem eu reconheço, que se desgruda de mim. É como repetir em
voz alta por diversas vezes o próprio nome; depois de um certo tempo, o nome em si torna-se estranho,
não só as letras que o compõem, mas também a sua sonoridade. O B, o E, o N, o T e o O já não se
relacionam mais entre si. E o Bento já não se relaciona mais comigo, consciência de mim mesmo.
Quando muito, relaciona-se com o eu corporal, mas não com o eu mental ou espiritual.” - Pedro Lobo.
Autor: Pedro Lobo.
Editora: Autogra a.

A Defensoria Pública e o acesso à justiça penal
O livro 'A Defensoria Pública e o Acesso à Justiça Penal' aborda a questão da Defensoria Pública, com
enfoque no seu papel de instrumento para o exercício do direito fundamental à defesa e para a
efetivação do acesso à Justiça Penal. Nele, o leitor encontra uma pesquisa histórica acerca do instituto
da assistência judiciária gratuita, perpassando o momento do nascimento constitucional da Instituição,
com uma análise sobre o estágio de desenvolvimento. Contempla, ainda, princípios de Direito
Institucional. Na segunda parte da obra é trabalhada a problemática da (in)e cácia dos direitos
fundamentais, com ênfase nos princípios da dignidade da pessoa humana e da igualdade material.
Nessa linha, o autor procura delinear os contornos de um núcleo mínimo existencial na seara dos
Direitos Penal e processual penal. Sob a ótica do Direito Fundamental a uma defesa criminal
materialmente e caz, traz à baila o princípio da proporcionalidade, em sua dupla manifestação
proibição de excesso (Übermassverbot) e proibição de proteção de ciente (Üntermassverbot). Através
de uma construção teórica, efetua um contraponto à utilização da faceta da proteção insu ciente para a
(re)legitimação e recrudescimento do Direito Penal.
Autor: Fábio Luís Mariani de Souza.
Editora: Nuria Fabris.

Defensoria Pública e o futuro Accountability, matriz SWOT, IA, e
os robôs
Criatividade, governança pública, tecnologia, energia e disposição para buscar soluções de baixo custo
e alto impacto, eliminar o retrabalho, otimizar os esforços, medir a qualidade, reduzir o risco do erro,
potencializar a capacidade de resultado, e gerenciar melhor os recursos humanos e materiais.
Combater a desigualdade social e garantir o acesso à justiça como desenvolvimento.
Autor: José Alberto Oliveira de Paula Machado.
Editora: Tirant Brasil.

Litigância Estratégica na Defensoria Pública
A coleção Escrevendo a Defensoria Pública tem como objetivo verticalizar o estudo a respeito da
Defensoria Pública, servindo tanto a quem estuda para concursos públicos da instituição quanto a
quem, já integrando a carreira, pretende aprimorar ou se atualizar pro ssionalmente; além disso, a
coleção também se destina a comunidade jurídica em geral – membros do Ministério Público, da
Magistratura, delegados de polícia, entre outros –, com quem os Defensores Públicos se relacionam no
exercício da atividade jurídica.

Autoras: Ana Mônica Anselmo de Amorim e Monaliza Maelly Fernandes Montinegro de Morais.
Editora: CEI.

Manual de Direito do Consumidor: Tópicos & Controvérsias
A obra é fruto da evolução do livro "Direito do Consumidor: Tópicos & Controvérsias”, com acréscimos
aos textos originais e um capítulo completamente novo. O livro também conta com um anexo especial,
onde disponibiliza modelos de petições iniciais, fruto direto da longa experiência do Defensor no
NUDECON. A expectativa da obra é auxiliar o concurseiro, o estudante universitário e o pro ssional do
direito a se aperfeiçoarem ainda mais através do amplo panorama doutrinário, jurisprudencial e prático.
Autor: Fabio Schwartz.
Editora: Processo.

Vade Mecum da Defensoria Pública
Como resultado de profunda e quase arqueológica pesquisa normativa, o Vade Mecum da Defensoria
Pública realiza a inédita consolidação e a correta atualização das principais normas que regulamentam
a Defensoria Pública no âmbito da União, dos Estados e do Distrito Federal. Além disso, o Vade Mecum
da Defensoria Pública reúne os principais tratados e diplomas internacionais que objetivam assegurar o
acesso igualitário à justiça, tendo como foco a temática da assistência jurídica. Com isso, a obra
pretende proporcionar ao leitor um amplo e inédito aparato de pesquisa, fornecendo um vasto terreno
para o orescimento de ideias e a para a construção da doutrina institucional.
Autores: Diogo Esteves e Franklyn Roger.
Editora: CEI.

Princípios Institucionais da Defensoria Pública
Esta edição da obra Princípios Institucionais da Defensoria Pública oferece uma ampla e aprofundada
visão sobre o modelo brasileiro de assistência jurídica, combinando o conhecimento clássico e as
contemporâneas produções cientí co-institucionais sobre o tema. Além disso, analisa didaticamente a
evolução da jurisprudência dos tribunais internacionais, STF, STJ e tribunais estaduais. A nova edição foi
reescrita em conformidade com as normas e os tratados internacionais, com a EC nº 80/2014, com o
Código de Processo Civil de 2015, com a Lei nº 13.509/2017 e com o regime jurídico da Defensoria
Pública da União, da Defensoria Pública do Distrito Federal e de todas as Defensorias Públicas dos
Estados.
Autores: Diogo Esteves e Franklyn Roger.
Editora: Forense.

Estupro: Perspectiva de Gênero, Interseccionalidade e
Interdisciplinaridade
Tão importante como trazer à luz ao tema do estupro, é buscar seu enfoque múltiplo, diverso, complexo,
mas sempre comprometido com a possibilidade de mudança, com a esperança de que o diálogo, a
re exão e a crítica possam promover maior sensibilidade e conscientização em relação ao horror deste
crime, bem como à construção de práticas sociais melhores e mais efetivas.
Autores: Mônica de Melo.
Editora: Lumen Juris.

TERRITÓRIO DE ÁGUAS NA AMAZÔNIA: Ribeirinhos e a
propriedade coletiva da terra
A presente obra trata do direito à propriedade coletiva da terra das comunidades ribeirinhas na
Amazônia brasileira. A proposta central consiste em veri car se o Brasil possui norma destinada a
garantir esse direito e, caso existente, averiguar se as normas nacionais estão em consonância com a
Convenção Americana de Direitos Humanos (CADH), a jurisprudência da Corte Interamericana de
Direitos Humanos (Corte IDH) e a Convenção n. 169 da Organização Internacional do Trabalho (OIT).

Autora: Andréia Macedo Barreto.
Editora: Juruá.

Defensoria Pública no Século XXI - Novos Horizontes e Desa os
A presente obra traz contribuições muito valiosas para o atual debate sobre o modelo de assistência
jurídica gratuita prestada pelo Estado, inserindo esse tema nos contextos jurídico, político e econômico,
nacional e internacional. O renomado Defensor público Cleber Alves publica no Brasil dois importantes
textos apresentados na Universidade de Londres, durante seu profícuo período como professor
convidado, enfrentando os aspectos teóricos e práticos da natureza do direito à assistência jurídica,
bem como antevendo o atual debate sobre a ampliação da necessidade desse serviço, por um lado, e a
crise de nanciamento, que pressiona em sentido contrário. O fundamento democrático do acesso à
justiça e da Defensoria Pública são temas centrais das re exões do jovem e talentoso Defensor Público
Pedro González, analisando as normas constitucionais de proteção às pessoas em situações de
vulnerabilidade.
Autora: Cleber Alves e Pedro González.
Editora: Lumen Juris.
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Convênios

ADPERGS rma novos convênios que bene ciam os associados

A ADPERGS segue ampliando convênios com empresas e prestadores de serviços para que as colegas
associadas e associados obtenham descontos e condições especiais. Somente na gestão 2017-2019
foram formalizados 83 contratos, como opções de capacitação/cursos, serviços de viagem e
automóveis.
Entre eles: Moinhos Fitness, Ford Ribeiro Jung, Audi Top Car, Cia do Sono, Cultura Inglesa, EGAS - Escola
de Gastronomia, Fluxo Escola de Fotogra a Expandida, MINDS, Yázigi, Snowland, Cia dos Cavalos,
Panvel, Coliseu Joalheria e Ótica, Laghetto Hotéis, Restaurante Fratello Sole, Tia Iara, Em Boa
Companhia, e muito mais!
CONFIRA A LISTA COMPLETA NA ÁREA RESTRITA DO SITE.
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