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Você já ouvir falar do Julho das Pretas?

É o período marcado por uma agenda conjunta e propositiva voltada para o 

fortalecimento das organizações de mulheres negras. 

 A inciativa tem por objetivo debater as questões das desigualdades com base no 

gênero e raça (Interseccionalidades). É neste mês, no dia 25, que é celebrado o Dia 

Internacional da Mulher Negra Latino-Americana e Caribenha. 

#PraCegoVer: cards em forma de carrossel. Foto de rosto de cinco mulheres. Julho 

das Pretas. Você já ouviu falar? Card dois com o fundo preto e letras verdes com a 

explicação do termo. Foto de dois braços com as mãos fechadas em punho. Card três 

com o fundo marrom e letras verdes. Gostou do nosso conteúdo? Curta se você 

gostou. Comente o que te acrescentou.

 Compartilhe com a sua rede. Salve para não perder      

este post. 

Logo das comissões de Igualdade Étnico-Racial e dos 

Direitos da Mulher da ANADEP.
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A Associação Paraibana dos Defensores Públicos está potencializando o número de 

convênios, com vistas a assegurar aos associados ativos, aposentados e 

funcionários, inúmeras vantagens e benefícios em diversos segmentos. A partir 

desta semana os associados serão regularmente informados sobre as novidades.

Hoje, por exemplo, a APDP renovou parceria que garante aos associados 10% de 

desconto nos serviços e produtos oferecidos de forma diferenciada, com elevado 

padrão de qualidade e profissionalismo que caracterizam  a Criativa Turismo. O 

convênio foi ratificado pelo presidente da APDP, Fábio Liberalino e o sócio-fundador 

da agência de turismo, Mário Murta, profissional de larga experiência, graduado em 

Sistemas de Informação (Portugal) e turismólogo graduado no Brasil (UFPB).

“As ações da APDP transcendem a sua missão principal, que é bem representar a 

categoria como um todo, defendendo direitos, 

garantias e lutando por novas conquistas. Nesse 

sentido, estamos intensificando a firmação de 

convênios que proporcionam aos nossos associados 

benefícios e descontos nos mais variados produtos e 

serviços, em segmentos como saúde, educação, lazer, 

hotelaria e alimentação”, afirmou Fábio Liberalino.

Associação intensifica convênios que garantem 

benefícios a defensores públicos
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Dando continuidade a Campanha Nacional lançada pela ANADEP 

cujo tema é:

"Racismo se combate em todo lugar: Defensoras e Defensores 

Públicos pela equidade racial , a APDP fará a distribuição gratuita 

de camisetas com seus  associados(as), alusivas à mencionada 

campanha. 

Aqueles que tiverem interesse na aquisição das camisetas, informar 

até o próximo dia 15 de julho de 2021 através dos WhatsApp (83) 

98795-5173 ou 3241-1618, nome e tamanho da camisa.

 Dando continuidade a Campanha Nacional 

lançada pela ANADEP
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APDP fechou mais um convênio com a Escola de Idiomas Yázigi 

João Pessoa – Unidade Centro.

A Associação Paraibana dos Defensores Públicos e a Escola de 

idiomas Yázigi Centro firmaram um convênio concedendo aos 

associados ativos, aposentados e funcionários um desconto de 

40% nas mensalidades dos cursos, para todos os associados e 

familiares.

A escola fica localizada na Av. Almirante Barroso, nº 738, Centro - 

João Pessoa -PB.

Para utilizar o benefício, basta 

comparecer na unidade do Yázigi 

Centro, em caso de dúvidas ou mais 

informações entrar em contato 

através dos telefones (83)99318-

6987, (83)9309-1646002.

 APDP fechou mais um convênio com a

 Escola de Idiomas Yázigi 
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APDP dá sequência a sorteio de brindes entre aniversariantes do 

mês.

A Associação Paraibana dos Defensores Públicos realizou nesta 

terça-feira, (13), sorteios de cafeteiras Nespresso entre os  

aniversariantes dos meses de fevereiro e maio 2021, por meio da 

plataforma Appsorteos, utilizada pela ANADEP.

 Os ganhadores foram:

Aniversariante do mês de fevereiro, ANTÔNIO PEREIRA BORBA

Aniversariante do mês de maio, CLAYVNER CAVALCANTI DE 

MAGALHÃES MAURÍCIO - PARABÉNS AOS GANHADORES!!

 APDP dá sequência a sorteio de brindes 

entre aniversariantes do mês
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As medidas de isolamento e distanciamento social decorrentes da Covid-19 

causaram direta ou indiretamente sofrimento psíquico nas pessoas e agravaram a 

condição de muitas outras que apresentavam sintomas. O medo da própria morte, 

de pessoas queridas e familiares e em muitos casos, de perdas precoces sofridas, 

geraram pânico, ansiedade e depressão, sobretudo, segundo dados do IBGE, entre 

idosos.

Sensível a essa situação, a Associação Paraibana dos Defensores Públicos está 

oportunizando aos seus associados ativos e aposentados, bem como aos 

funcionários, mediante convênio, consulta e/ou sessões presencial ou online de 

psicoterapia, com desconto de 40% (à vista ou parcelado) com a psicóloga Aline 

Porto Dias.

“Tem sido muito doloroso para nós acompanhar 

fatalidades que acometeram colegas, que 

foram elevados a um plano superior, que 

perderam precocemente entes queridos ou 

ainda que sobreviveram, mas vêm lutando para 

superar as sequelas. Sobretudo nesses 

momentos a  saúde mental  afigura-se 

indispensável para saber l idar com os 

sentimentos e pensamentos, daí termos 

buscado essa forma de ajuda”, afirmou o 

presidente da APDP, Fábio Liberalino.

 

APDP  facilita a associados acesso à sessões

 de psicoterapia 



WWW.APDP.ORG.BR

BOLETIM APDP - JULHO 2021

A Associação Paraibana dos Defensores Públicos lançou nesta terça-feira (20) seu novo 

site, responsivo (que se adapta automaticamente ao dispositivo do usuário, seja ele 

computador, celular ou tablet) e mais funcional, de fácil navegação.

Na página, podem ser conferidas matérias jornalísticas, composição da diretoria, 

memorial, estatuto, história da APDP, galeria de fotos, aniversariantes do mês e links úteis.

Já na área restrita, o associado encontra informações acerca de convênios que asseguram-

lhes substanciais descontos em produtos e serviços, atas e demonstrativos de balancetes.

O acesso se dará através do seu e-mail e uma senha inicial que lhe será disponibilizada nos 

privados do WhatsApp. Aos associados ativos, o acesso se dará por meio do e-mail 

institucional e aos aposentados, através do e-mail particular. Quando da primeira vez,  a 

senha poderá ser atualizada, com  a inserção dos dados pessoais no sistema.

Informação e transparência

“Essa ferramenta vem se somar a outras, como as redes 

sociais Instagram e Facebook, cuja integração visa 

estreitar a comunicação com os nossos associados, 

mantendo-os informados e prestando contas, não 

apenas das nossas ações, mas sobre receita e despesas, 

com a máxima transparência”, afirmou o presidente Fábio 

Liberalino.

 

Novo site da APDP reúne informações,

 serviços e espaço restrito a associados
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A Associação Nacional das Defensoras e Defensores Públicos (ANADEP), a Escola 

Nacional das Defensoras e Defensores Públicos do Brasil (ENADEP) e a Comissão de 

Saúde promoverão a 4ª Qualificação de Defensoras e Defensores Públicos em 

Saúde Pública. O evento acontecerá nos dias 5 e 6 - de 09h30 às 13h30 - e será 

transmitido no canal da ANADEP no Youtube (@canalANADEP). 

O principal objetivo do encontro é debater questões acerca do direito à saúde, no 

que tange àqueles que por insuficiência de recursos e em situações de 

vulnerabilidades buscam sua efetivação por intermédio do judiciário brasileiro. 

Nesse contexto, merece realce a grave crise sanitária que agravou as carências 

sociais expandindo a forma de atuação e articulação dos(as) defensores(as) 

públicos(as), estimulando mais ainda a reflexão sobre a relevância da atuação 

defensorial. 

Inscrições: Os interessados podem se inscrever no 

site da ANADEP a partir do dia 26 de julho até o dia 4 

de agosto. O evento é gratuito e aberto ao público. 

Para receber o certificado, o(a) participante deverá 

estar previamente inscrito(a) e assinar a lista de 

presença dos dois dias do curso. A lista será 

disponibilizada no chat do YouTube.

 

VEM AÍ: 4ª Qualificação de Defensoras e Defensores

 Públicos em Saúde Pública
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APDP viabiliza a associados tratamentos corporais e faciais em condições especiais

A mais recente parceria, com Eulinise Costa (Estética facial e corporal), que garante 

aos associados e funcionários da Associação, desconto de 20% para pagamento à 

vista (ou Pix) e 15% no cartão de crédito ou débito para todos os tratamentos 

corporais e faciais.

Isso inclui drenagem linfática, tratamento facial (limpeza de pele, peeling, 

rejuvenescimento e drenagem facial); reflexologia; massagem relaxante; massagem 

modeladora; ventosaterapia; tratamento de celulite; fotodepilação e terapia com 

pedras quentes.

Endereço e contato

O Espaço Estética facial e corporal tem como 

r e s p o n s á v e l  a  t é c n i c a  e m  e n f e r m a g e m , 

massoterapeuta e especialista em drenagem linfática 

Eulinise Costa, fica localizada na Avenida Euzely 

Fabrício, 445, no bairro de Manaíra, em João Pessoa, 

no  Empresa r i a l  Mas te r  C l in i c ,  p róx imo à 

Multiutilidades. Os agendamentos podem ser feitos 

pelo número 98663-4895 (WhatsApp), através

 do qual também podem ser obtidas mais 

informações. O Instagram é 

@eulinise_estetica

Vasta experiência acadêmica/profissional

 

APDP viabiliza a associados tratamentos

 corporais e faciais em condições especiais
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A advogada da Associação Paraibana dos Defensores Públicos, Ciane Feliciano, alerta aos 

defensores e defensoras públicas para, no ato da aposentadoria e/ou quando não mais 

desejarem exercer atividade, solicitar baixa do registro na Secretaria da OAB, por 

requerimento escrito.

Ou, caso já tenham 35 anos de contribuição ininterruptos e 70 anos de idade, requerer o 

direito de isenção do pagamento da anuidade, como prevê a Lei.

Recentemente, seis associados que não atentaram para isto, foram surpreendidos com a 

notificação de pagamento e/ou bloqueio em conta de valores que giram em torno de 6 

(seis) mil reais, referente à execução de dívida federal, decorrente do não pagamento da 

anuidade à Ordem.

Ela citou confirmação pela Sexta Turma do Tribunal 

Regional Federal da 3ª Região (TRF3) de decisão (*) que 

suspendeu a cobrança de anuidade da Ordem dos 

Advogados do Brasil/ Secção São Paulo (OAB/SP) a um 

advogado desde a data que completou 70 anos, em 2012, 

e contava, cumulativamente, com 30 anos de contribuição 

à entidade. A isenção do pagamento deve retroagir a partir 

do efetivo implemento das duas condições exigidas.

Para os magistrados, o advogado atendeu aos requisitos 

expressos no Provimento n° 111/2006, do Conselho 

Federal da OAB, que trata da isenção de anuidades. 

Ressaltaram, também, que a Lei 10.741/03 (Estatuto do 

Idoso).

 

APDP alerta associados sobre baixa

 em registro da OAB
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Parabéns APDP por 19 ANOS de trabalho e pela luta associativa.

São 19 anos dedicando-se à promoção das prerrogativas, direitos e 

interesses de seus associados. Parabéns a todos que se esforçam e 

contribuem para o fortalecimento de nossa entidade associativa. 

Lutar por todos é, e sempre será o nosso maior estímulo!

PARABENS APDP – Parabéns sócio APDP, nosso maior patrimônio é 

você. 
                                                                  

 

Parabéns APDP por 19 ANOS de trabalho

 e pela luta associativa.
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A Associação Nacional das Defensoras e Defensores Públicos 

(ANADEP), a Escola Nacional das Defensoras e Defensores Públicos 

do Brasil (ENADEP) e a Comissão dos Direitos da Pessoa com 

Deficiência promoverão a IX Jornada: Capacidade jurídica da 

pessoa com deficiência e tomada de decisão apoiada.

 Serão oferecidas 150 vagas para defensoras e defensores públicos 

estaduais e distrital associados da ANADEP. Os(as) interessados(as) 

podem se inscrever no site da ANADEP no período de 02 a 08 de 

agosto.

 As aulas acontecerão todas terças-feiras 

de agosto (10, 17, 24 e 31) das 19h às 

20h30, por Zoom. 

  SAIBA MAIS NO SITE DA ANADEP.
(                                                                   

 

A Associação Nacional das Defensoras e

 Defensores Públicos (ANADEP)
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Os associados que manifestaram interesse e informaram o tamanho, podem, a partir desta 

segunda-feira (2) procurar a sede da Associação Paraibana dos Defensores Públicos, no 4º 

andar do edifício da Asplan, no centro da cidade, para receber um kit utilitário, com bolsa 

necessaire e camisa que traz o tema da Campanha Nacional da ANADEP este ano: Racismo 

se combate em todo lugar: Defensoras e Defensores Públicos pela equidade racial".

 Já em Campina Grande, o kit, estará disponíveis no núcleo de atendimento da DPE-PB, a 

partir de quarta-feira, 04, para os associados de CG e região, que anteriormente, também 

procuraram a APDP, confirmaram interesse e informaram nome e número.

 “Já vínhamos difundindo a Campanha a qual a APDP se incorporou, por meio de matérias 

jornalísticas, entrevistas e veiculação de spots e vídeos em emissoras de rádio e TV do 

estado. Agora vamos literalmente vestir a camisa para dar maior visibilidade ao tema 

principal, que é de suma importância para a sociedade mais justa que queremos”, afirmou o 

presidente Fábio Liberalino.

 A Campanha Nacional “Racismo se combate 

em todo lugar: Defensoras e Defensores 

Públicos pela equidade racial”, conta ainda com 

apoio do Colégio Nacional de Defensores 

Públicos Gerais e tem por objetivo despertar a 

conscientização sobre a necessidade de 

formular, fomentar e efetivar políticas públicas 

voltadas ao enfrentamento do racismo 

estrutural e institucional, em especial as 

relativas às pessoas indígenas, negras, 

quilombolas e outros povos tradicionais.

Associados da APDP podem receber a partir 

desta 2ª feira camisa sobre Campanha da ANADEP


	Página 1
	Página 2
	Página 3
	Página 4
	Página 5
	Página 6
	Página 7
	Página 8
	Página 9
	Página 10
	Página 11
	Página 12
	Página 13

