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Adep-BA intensifica mobilização
pela valorização do defensor público
A agenda de mobilizações da Adep-BA em
prol da valorização da Defensoria Pública e
do fortalecimento da carreira de defensor
público na Bahia permanece intensa.
Neste primeiro trimestre, a associação
convocou a classe para mobilizações no
gabinete do defensor público-geral (DPG)
e na Assembleia Legislativa (Alba). A
principal pauta: a aprovação do PLC 129,
seguindo deliberação de Assembleia Geral
Extraordinária realizada no dia 23/02.
No gabinete do DPG, os defensores
públicos foram recebidos pelo subdefensorgeral, Rafson Ximenes, que esclareceu
dúvidas, mas não forneceu perspectivas
sobre a aprovação do PL. Na Alba, num

primeiro momento, as visitas garantiram
um diálogo. A comitiva foi recebida pelo
líder da minoria, deputado Luciano Ribeiro
(DEM), e pelo líder do governo, deputado
Zé Neto (PT). Houve ainda encontros com
os deputados Fabíola Mansur (PSB) e Zé
Raimundo (PT).
A Adep-BA fez nova convocação ao
receber a notícia de que o projeto estava
na Ordem do Dia na Alba, em 09/04, após
visita ao presidente da casa, deputado
Ângelo Coronel (PSD). Os defensores
públicos estiveram acompanhando a sessão
no dia 11, e, portando faixa alusiva, fizeram
ainda visitas e abordagens aos deputados.
O PLC chegou a ser citado em plenário.

Os deputados Fabrício Falcão (PCdoB), que
estava presidindo, e Adolfo Viana (PSDB)
mencionaram a importância de votá-lo.
Mesmo com o apelo e a saudação receptiva
de alguns parlamentares, não houve acordo
para a votação.
Segundo o presidente da Adep-BA, João
Gavazza, a mobilização continua. “Por falta
de acordo, o PLC 129, que foi pautado pelo
presidente da Assembleia, em compromisso
com a Adep-BA, não foi votado. Mas vamos
continuar trabalhando firme e serenamente,
para que tão logo, seja ultrapassado esses
vetos, e nós consigamos a deliberação e
aprovação do projeto”, afirmou.

Em AGE, no dia 23/02,
classe decidiu pela mobilização

Reunião no gabinete do DPG
foi o primeiro ato, no dia 16/03

Presidente da Alba, Ângelo Coronel, cumpriu acordo
e colocou o PLC na Ordem do Dia

Líder da minoria, deputado Luciano Ribeiro (DEM)
prometeu apoio

Zé Neto (PT), líder da maioria, fez ressalvas sobre
situação financeira

Mobilização chamou atenção para a pauta

Encontros
e diálogo
sobre PLC 129
ocorreram nos
corredores
e galeria
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Acompanhamento dos trâmites do projeto da Reforma da Previdência logo após suspensão da votação.

Atividades em Brasília envolvem projetos do extrateto e Reforma da Previdência
As atividades legislativas junto à Anadep e representantes de outras associações
estaduais permaneceram neste primeiro trimestre. O presidente da Adep-BA,
João Gavazza, esteve na capital federal participando da agenda de articulações
da entidade que envolveu o projeto do extrateto e, sobretudo, o diálogo com os
parlamentares sobre Reforma da Previdência (PEC 287/2016).

Mesmo com o anúncio da intervenção federal na segurança pública no Rio de
Janeiro e o adiamento da votação da pauta, a mobilização de enfrentamento à PEC
foi mantida pela Anadep.
Além das atividades legislativas, o representante da associação baiana também
marcou presença nas assembleias gerais realizadas pela associação nacional.

Ausência de orçamento adequado é destacada por
presidente da Adep-BA em conferências públicas
Encontros discutem com a população a elaboração de um orçamento participativo para
a Defensoria Pública da Bahia em 2019
A ausência de um orçamento adequado
para a Defensoria Pública da Bahia vem sendo
destacada pelo presidente da Adep-BA, João
Gavazza, durante as conferências públicas
para discutir a elaboração de um orçamento
participativo para a instituição em 2019. Até
o fechamento deste informativo, a associação
havia participado dos encontros realizados nos
municípios de Itabuna e Ilhéus (3/4), Jequié
(4/4), Feira de Santana e Serrinha (12/04).

Segundo Gavazza, está havendo um
‘encolhimento institucional’ por conta dos
orçamentos dos últimos anos, que não seguiram
o ritmo adequado para garantir o crescimento
e o fortalecimento da Defensoria no Estado.
As dificuldades estruturais também foram
colocadas pelo presidente da Adep-BA como
consequências deste contexto. “As conferências
são importantes porque reverberam na
construção de uma Defensoria mais forte e

Ilhéus

Itabuna

Serrinha

coesa, pois vai além do que é discutido”, disse.
As conferências públicas visam reunir
diferentes setores da população por meio de
suas principais representações com o intuito
de levantar as principais demandas a serem
contempladas pelo orçamento da instituição. Na
ocasião, os presentes também são convidados
a opinar por meio de um questionário disponível
nas sedes das Regionais.

Jequié

Feira de Santana

Boletim informativo – Ano V • Nº 013 • Abril/2018

Campanha nacional terá como foco
erradicação do sub-registro no Brasil
Na Bahia, campanha intitulada “Defensoras e defensores públicos pelo
direito à documentação pessoal: onde existem pessoas nós enxergamos
cidadãos”, será encabeçada pela Adep-BA
A Adep-BA reproduzirá na Bahia, neste
mês de maio, a Campanha Nacional 2018
organizada pela Associação Nacional dos
Defensores Públicos (Anadep), tendo como
foco a erradicação do sub-registro no Brasil.
Intitulada “Defensoras e defensores
públicos pelo direito à documentação
pessoal: onde existem pessoas nós
enxergamos cidadãos”, a campanha será
lançada oficialmente em Belém (PA) e
encerrada em Fortaleza (CE). O objetivo
é mostrar à sociedade que a Defensoria
Pública pode ajudar o cidadão a obter e/ou
retificar a documentação básica.
No Brasil, mais de 3 milhões de pessoas
não têm certidão de nascimento, conforme
dados da Pesquisa Nacional por Amostra
de Domicílios Contínua (PNAD/2015) do
Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística
(IBGE). Desses, 132.310 são crianças de
0 a 10 anos. As regiões Norte e Nordeste
são as que têm os percentuais mais altos de
sub-registro civil de nascimento. No ano de
2014, o Norte apresentou 12,5% de subregistro e o Nordeste, 11,9%. Estas regiões,
segundo a Anadep, irão centralizar as ações da

Dia do Defensor
Público na Bahia
Adep-BA realizará atividades de integração no Maio Verde
Para celebrar o Dia Nacional da Defensoria Pública e do Defensor Público, a
Adep-BA já se prepara para sua comemoração: um almoço comemorativo no
dia 19 de maio, das 11h às 17h, no Restaurante Amado, na Avenida Contorno.
Na programação estão previstos ainda a realização do tradicional
campeonato de futebol e a parceria no mutirão de atendimento da Defensoria
Pública no dia 18/05, quando ocorrerá o lançamento oficial da campanha
nacional na Bahia.

campanha, por conta destes números.
Conforme o presidente da Anadep,
Antonio Maffezoli, estudo feito pelo
Ministério dos Direitos Humanos mostra
que os grupos populacionais mais atingidos
pelo sub-registro são aqueles que estão em
situações de vulnerabilidades, como os povos
indígenas, comunidades quilombolas, povos
ciganos, ribeirinhos, imigrantes, população
em situação de rua, população em situação de
privação de liberdade, trabalhadores rurais e
grupos LGBTT, que são justamente o públicoalvo da Defensoria Pública.
“Queremos mostrar às pessoas que
elas podem contar com a Defensoria
Pública para ter acesso à documentação e/
ou fazer algum tipo de alteração em seus
documentos oficiais. O processo é simples,
rápido e gratuito”, explica.
As ações principais da campanha da
Anadep ocorrerão durante o mês de maio,
por conta do Dia Nacional da Defensoria
Pública e do Defensor Público, o chamado
“Maio Verde”.
*Com informações da Anadep/Ascom
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Guia de

Convênios

RETROSPECTIVA

FIESTA BAHIA HOTEL
Benefício: 5% de desconto sobre a tarifa não
reembolsável, disponível no site do Fiesta Bahia
Hotel na data da confirmação da reserva.
HOTEL COCO BEACH
Benefício: Desconto de 20% sobre as tarifas
balcão vigentes na data da reserva, em qualquer
período, nos bangalôs e apartamentos.

Foto: Humberto Filho

IBEROSTAR HOTELS & RESORTS
Benefício: 10% de desconto nos resorts
Iberostar no Brasil (All inclusive) sobre as
tarifas aplicadas para clientes diretos.

Inaugurações – As inaugurações das sedes da Defensoria
Pública em Itaparica e em Euclides da Cunha foram consideradas
pela Adep-BA mais um passo na luta contra as barreiras que

impedem a instituição de crescer e se fortalecer. O presidente
da associação, João Gavazza, esteve presente às solenidades
de inauguração nos dias 11 e 13/04.

VIP RENT A CAR BAHIA
Benefício: Serviços de locação de
veículos automotores com descontos de 10%
sobre os valores dos serviços oferecidos na
unidade Salvador-BA (Av. Otávio Mangabeira)

SHAKE ANNA WALL STREET
Benefício: Produtos de nutrição Herbalife e
acessos para degustação dos produtos sob
a forma de shakes com descontos de 5%
sobre os valores dos produtos fechados e na
compra das cartelas antecipadas de acesso,
além de 50% de desconto no primeiro
acesso, bem como uma avaliação corporal
gratuita feita com scanner de bioimpedância,
na unidade do Empresarial Wall Street.
ESCOLA RECANTO DE FADAS EPP LTDA
Benefício: Descontos de 10% e 20% sobre
a mensalidade bruta dos meses de março
a novembro. Consultar condições no site
www.adepbahia.org.br
DERMAFITNESS
Benefício: Serviços de estética corporal e
facial e fisioterapia com descontos de 20%
sobre o valor dos serviços oferecidos, na
unidade Dermafitness Canela.
UNIVERSIDADE SALVADOR-UNIFACS
Benefícios para candidatos regularmente
aprovados em data posterior à assinatura
do convênio. Consultar condições no site
www.adepbahia.org.br
•Consulte as condições dos benefícios oferecidos e veja mais
informações na aba convênio do site www.adepbahia.org.br

Abertura de trabalhos na Alba
Trabalhos na Assembleia Legislativa
da Bahia (Alba) foram abertos
oficialmente no dia 01/2. A 4ª
sessão legislativa da 18ª Legislatura
contou com a presença de
deputados, secretários de Estado,
representantes do Judiciário e demais
autoridades. Representantes da Adep
também marcaram presença.

Doações à Abraço – As doações
realizadas pelos defensores públicos
durante a festa de confraternização
da associação foram entregues a Ong
Abraço a Microcefalia no dia 24/1. O
presidente da Adep-BA, João Gavazza,
a vice-presidente, Maria Teresa Zarif
e as diretoras Camila Berenguer
e Mariana Araújo estiveram no
local, conheceram as instalações da
instituição e o trabalho realizado com
a iniciativa de voluntários.
Casa das Famílias
Adequada estrutura de trabalho para
defensores públicos e para atendimento
dos assistidos é defendida pelo
presidente da Adep, em inauguração da
Casa das Famílias II, no dia 29/1.

Núcleo de amparo – Adep-BA
participa de lançamento do Núcleo de
Amparo a Vítimas de Crimes Violentos,
no dia 07/3.

XVII Curso - “É um momento de
muito encanto, mas também de
tomar o conhecimento da realidade
das nossas necessidades, que ainda
são muitas”, sinalizou o presidente
da associação, João Gavazza, aos
novos membros da carreira no
encerramento do XVII Curso de
Preparação à Carreira de Defensor
Público, no dia 26/2.

Foto: Antonio Ramos

ORGANIZ – ORGANIZAÇÃO DE AMBIENTES
Benefício:
Serviços
de
organização
personalizada em ambientes residenciais e
comerciais com descontos de 15% sobre os
valores dos serviços oferecidos.

Posse popular – Defensores
públicos, servidores, sociedade
civil e autoridades acompanharam
a posse popular dos 14 novos
defensores públicos da Bahia no
dia 23/3, no Largo do Terreiro de
Jesus, Centro Histórico de Salvador.
A Adep-BA esteve presente na
cerimônia representada pelo seu
diretor-tesoureiro, André Maia, que
parabenizou os novos colegas pela
posse plena e efetiva junto à sociedade.

Lavagem do Bonfim
A campanha “Defensor público:
construindo cidadania” foi o mote da
participação da Adep-BA na tradicional

Lavagem do Bonfim no dia 11/1. Ao
som de fanfarras, os defensores
públicos da Bahia seguiram até a Colina
Sagrada destacando a importância
do defensor na construção da
cidadania como agente estratégico
na viabilização do acesso à Justiça
do Estado. Foi a primeira vez que a
Adep disponibilizou uma charanga para
acompanhar o percurso junto aos
associados.

