
 

Associação/Defensoria/Estado Atividade Contato 

ADEPAM Encontro de Defensores Públicos 
do Amazonas: 15 e 16 de maio 

Assessora: Lívya Braga  
Contato: (92) 8244-1833 
imprensa.adepam@gmail.com 

ADEP-BA 01: seminário "Defensor Público: 
aspectos relevantes sobre 
aposentadoria e previdência" 
16/05 às 8h30 no auditório do 
Tribunal Regional Eleitoral da Bahia 
(TRE) 
 
02: Audiência Pública "Defensor 
público e cidadão: juntos pela 
garantia do Direito à Saúde". 
23/05, às 12hs, em local a 
confirmar. 
 
03) Jogo de Futebol: Sábado (17), a 
partir das 08h30, no campo do kart 
indoor Grand Prix, na Avenida 
Orlando Gomes, em Piatã (BA) 

Carla Ferreira 
 
Contato: (71)3272-5024 / 9988-
5313/ 9275-4526 
 
cannalassessoria@yahoo.com.br 

ADPEC Será promovida a “Manhã Cidadã”: 
uma ação de prestação serviços, 
que inicia às 9h, na Praça do 
Ferreira, em Fortaleza, e contará 
com a participação de defensores 
públicos estaduais, marcando o Dia 
Nacional da Defensoria Pública. O 
evento terá orientação jurídica à 
população, distribuição de cartilhas 
e material de apoio, além de 
atividades de educação em direitos 
voltadas para 11 dos 13 eixos de 
atuação da Defensoria Pública: 
saúde, moradia popular, família, 
direito dos idosos, atuação 
criminal, infância e juventude, 
educação em direitos, tutelas 
coletivas, violência doméstica, 
atendimento à população em 
situação de rua e atuação 
extrajudicial. 
 
 

Samira de Castro 
 
Contatos: (85) 99352863. 
9994.6610 
 
E-mail: imprensa@adpec.org.br 



ADEP-DF/ DPEDF A ADEP-DF e a Defensoria Pública 
do DF estarão, no dia 19 de maio, 
na plataforma superior da 
rodoviária do Plano Piloto, a partir 
das 9hs, para comemorar o Dia do 
Defensor Público. Tendas e vans 
equipadas ficarão montadas para 
que defensores públicos façam 
atendimento à população. Quem 
passar por lá terá a oportunidade 
de realizar consultas processuais, 
aconselhamentos jurídicos, 
orientações processuais em todas 
as áreas que envolvem a 
Defensoria Pública. Durante a 
atividade também haverá 
distribuição de cartilhas de 
educação em direitos e materiais 
informativos sobre a atuação dos 
defensores. 

Luís Cláudio 
 
Contato: 8117 6279 
 
Email: imprensa@adepdf.org.br 

ADEPES A Entidade irá reforçar a 
divulgação do papel do trabalho 
dos defensores públicos na grande 
mídia por meio de cases, vídeos e 
reportagens. Haverá também 
participação da Associação em 
Sessão Solene na Câmara 
Legislativa nesta sexta (17) e 
segunda-feira (19) 

Karina Soares 
Contato: 27 9228 1226// 3026 
3415Email: 
karina@inovacomunica.com 

ADPEMA/ DPEMA Ação global, onde haverá oficinas 
sobre diversos temas, como: 
direitos dos idosos, da mulher, 
saúde, etc; visita à universidades, 
onde serão promovidas palestras 
para  abordar a importância do 
defensor para o acesso à justiça; 
jantar comemorativo e solenidade 
de premiação entre os defensores 
maranhenses; além de uma partida 
de futebol que contará com a 
participação da categoria e 
também de servidores da 
Instituição. 
 
 
 
 
 
 
 

Defensor Joaquim Neto 
 Contato: (98) 8114-2886 
adpema2011@gmail.com / 
jgdeaneto@gmail.com 



AMDEP A AMDEP e a Coordenadoria de 
Ações Comunitárias da DP/MT 
Realizará um dia de atendimento à 
população, para prestar 
esclarecimento sobre o papel do 
Defensor Público, em 
comemoração ao Dia do Defensor, 
no terminal rodoviário do CPA. 
 
 

Presidente Fernanda Soares 
Contato: (65) 3052-7337 
contato@amdep.org.br. 

ADEP- MS A Entidade tem divulgado o papel 
do trabalho dos defensores 
públicos na grande mídia por meio 
de reportagens na grande mídia. A 
ADEP-MS também colocou 
busdoors com mensagens da 
Campanha para circular na centro 
da capital. Houve também 
participação em mutirão de 
atendimento à população. 

Bruno Marietto - presidente 
Contato: 67 3342 2413 
adepms@terra.com.br 

ADEP-MG Na segunda-feira (19), de 9 às 12h, 
haverá mutirão de atendimento à 
população em espaço público. 
Desta vez o local escolhido foi o 
quarteirão fechado da Rua Rio de 
Janeiro (entre Avenida Afonso 
Pena e Rua Tamoios) na região da 
Praça Sete, no centro da cidade 
(Belo Horizonte). Cerca de 20 
defensores públicos estaduais e 
três defensores públicos federais  
vão atender aos interessados na 
barraca da Defensoria  Pública. 
Durante a atividade também 
haverá distribuição de cartilhas de 
educação em direitos e materiais 
informativos acerca da atuação 
desses profissionais. 

Edilma Dias e Diego Alvarenga 
 
Contato: Tel: (31) 3295-0520 
 
adepcomunicacao@gmail.com 
 

ADPEP-PA 01) Grande Ação Cidadania, a 
partir das 8hs, no CENTUR. 
02) Sessão Solene na ALEPA, a 
partir das 9hs 
03) Lançamento do Livro "Direitos 
humanos de criança e adolescentes 
nos dias de hoje entre o ideal e o 
real", às 12h30, na sede da ADPEP 

Lissa de Alexandria - 
Contato: (91) 3347 3710 | 8351-
1560// (91) 3241-8372 
Email: 
lissa@gabycomunicacao.com.br// 
adpep@hotmail.com / 
adpep@adpep.org.br 

APDP APDP e DPEPB promoverão um 
café da manhã para os usurário da 
Instituição, acompanhado de 
orientação sobre o funcionamento 

Cândido Nóbrega 
Contato: (83) 8780-8856 

candidonobrega@gmail.com 



do órgão e atendimento aos 
hipossuficientes nas questões, por 
exemplo, do consumidor, criança e 
adolescente e idoso, através da 
distribuição de material 
informativo. Como parte da 
campanha, a presidente da 
Associação, Madalena Abrantes, 
concederá entrevistas em 
programas de rádio e televisão e 
participará, junto à categoria e ao 
público-alvo destinatário dos 
serviços da DP, de sessão especial a 
ser realizada pela Câmara 
Municipal de João Pessoa. 

APIDEP Entre os eixos da campanha, a 
APIDEP está focando no “Acesso à 
Saúde” para isso a ideia da 
Associação foi trabalhar palestras 
com os defensores em instituições 
sociais que atendem pessoas com 
doenças crônicas, levando 
informação sobre seus direitos. 
Além disso, haverá intenso 
trabalho junto à imprensa com 
sugestões de entrevistas com o 
presidente da associação. 

Márcia 
Contatos: 86 9405 1776 
Email: marcia@iconenoticia.com.br 

ADPERJ 1) 23/05: Seminário 60 anos de 
Defensoria Pública: o desafio da 
valorização da Defesa, a partir das 
10hs 
2) 29/05: Festa comemorativa pelo 
Dia do Defensor Público, a partir 
das 20hs 

Janaína Soares 
Contato: (21) 98556 6816 
Janaina.soares@vithal.com.br 

ADPERGS A atuação e as conquistas dos 
defensores públicos na 
manutenção e no acesso à Justiça 
serão comemoradas no dia 23 de 
maio, a partir das 21h, no Centro 
de Eventos São José, no hotel Plaza 
São Rafael (Avenida Alberto Bins, 
514), em Porto Alegre. A 
Associação dos Defensores 
Públicos do Rio Grande do Sul 
tradicionalmente promoverá a 
festa alusiva ao dia dos agentes 
juntamente com o Prêmio 
ADPERGS de Jornalismo. 

Rita Barchet  
Telefone: 9829-4609 / 3224-6282 
imprensa@adpergs.org.br 

AMDEPRO 01) 19/05: Atendimento jurídico à 
população carente na rodoviária de 

Clicia // Presidente: André Vilas 
Boas 



Porto Velho, das 14h às 18hsh;  
02) 20/05: Sessão solene na 
Assembleia Legislativa, a partir das 
15h  
03) 21/05: Atendimento de famílias 
no posto da DPE localizado na  
zona leste de Porto Velho, das 14 
às 18 horas.  

Contato: 69 - 3216-7240 / 9946-
9879 
Email: amdepro@hotmail.com 

ADPER Em Roraima será dado destaque 
inicial ao eixo que trata da 
Violência Doméstica, devido os 
altos índices registrados no Estado, 
e posteriormente serão 
trabalhados os demais, entre eles;  
Moradia Popular, Direito 
Homoafetivo, Infância e Juventude 
e Educação em Direitos. A 
solenidade de lançamento ocorrerá 
na sede da Administração Superior 
da Defensoria, avenida Getúlio 
Vargas, 5105, Centro, às 9h, com a 
apresentação do material que 
compõe a Campanha e um Culto 
Ecumênico. Em seguida estão 
previstas visitas técnicas à 
Delegacia Especializada de 
Atendimento a Mulher, Abrigo da 
Mulher e ao Juizado Especializado 
de Violência Doméstica e Familiar 
contra a Mulher. A tarde, as visitas 
deverão ocorrer no Instituto 
Medico Legal, Maternidade e 
Núcleo Chame. A programação de 
lançamento prosseguirá até o dia 
21 com a realização de palestras 
em escolas em escolas em Boa 
Vista e visitas à instituições ligadas 
ao atendimento à mulher vítima de 
violência. 

James Serrador// 
Presidente Terezinha Muniz 
Contato:  ADPER: 2121-7020 E-
mail:adper@adper.org.br// 
temuniz@yahoo.com.br 
DPE: james.serrador@hotmail.com 

ADPESE Na segunda-feira, 12, às 9h: 
solenidade na Central de 
Atendimento Defensora Diva Costa 
Lima, na Avenida Barão de 
Maruim, 114, Centro. Em seguida 
haverá o mutirão do Núcleo de 
Primeiro Atendimento e logo após 
a visita de alunos do Colégio 
Estadual Atheneu Sergipense, que 
irão conhecer o funcionamento e 
as instalações da instituição, além 

Osanilde Oliveira 
Contato: (79) 3205-3816 
osanildeoliveira@yahoo.com.br 



de assistir uma palestra que será 
ministrada pela defensora pública 
Emília Correa. O projeto 
“Conhecendo a Defensoria Pública” 
se estende até o dia 15, com a 
participação também de 
estudantes da Escola Sesc e das 
Escolas Municipais Sérgio Francisco 
e Professor José Antônio da Costa 
Melo. Os mutirões da Cidadania 
DNA e Direito do Consumidor 
serão realizados no período de 14 a 
16 de maio.  Também no dia 16, a 
ADPESE promoverá um almoço 
festivo para os seus associados. O 
evento vai acontecer no Lounge do 
Quality Hotel, a partir das 13, e 
contará também com música ao 
vivo e sorteios de brindes. “Será 
um momento para celebrar as 
conquistas alcançadas pela 
Defensoria Pública ao longo do 
último ano. As atividades encerram 
no dia 19, com as inscrições para o 
1º Concurso de Monografia 
Governador Marcelo Déda. 
 

ADPETO/ DPETO Mutirão de atendimento e 
palestras durante Feira de 
Tecnologia Agropecuária da 
Amazônia (Agrotins) sob o eixo 
"educação em direitos" 

ADPETO: 
Andréa Lopes 
Contato: (63) 3225-6215 
Email: 
comunicacao@adpeto.org.br 
 
DPETO: 
Élcio Mendes 
Contato:(63) 3218-6958 
Email: 
ascom@defensoria.to.gov.br 

ADEPAR/ DPEPR Uma das Defensorias Públicas mais 
recentes do país, a DPEPR em 
parceria com a ADEPAR 
promoverão durante a manhã da 
segunda-feira (19) palestras para 
os defensores públicos. À tarde, 
haverá uma série de atividades 
voltadas para a educação em 
direitos com as cartilhas da 
Campanha Nacional 2014. Por fim, 
será oferecida uma capacitação 
para estagiários e servidores que 

Contato 
Thaísa Oliveira - presidente da 
ADPEPAR 
Contatos:  41 9623 7660 
Email: 
thaisa.oliveira@yahoo.com.br 



atuam na Instituição. 

ADEPESC/DPESC A Entidade catarinense escolheu o 
eixo eduação em direitos para ser 
trabalhado, além disso haverá 
também a possibilidade da 
realização de um mutirão sobre 
saúde. 

 

 

*Informações obtidas até o fechamento desta edição.  


