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Saúde bucal: APDP facilita a associados acesso à
vida saudável e prevenção a doenças

S

aúde bucal: APDP facilita a associados acesso à vida saudável e prevenção a
doenças A saúde bucal é essencial a uma vida saudável não só pela questão
estética da boa aparência, mas sobretudo, por estar relacionada à saúde do
corpo inteiro, pois a falta de tratamento, por exemplo, de uma silenciosa infecção
dentária, com alastramento de bactérias pela corrente sanguínea pode causar uma
septicemia (infecção generalizada), levando a pessoa até à morte. Atenta a essa
realidade, a Associação Paraibana dos Defensores Públicos ﬁrmou com a Encante
Odontologia Especializada, que garante aos associados ativos e aposentados, bem
como aos funcionários, substanciais descontos de 20% à vista e 10% parcelado no
cartão de crédito numa gama de serviços prestados pela Clínica e 50% de desconto na
consulta. Os tratamentos incluem implante, lentes de contato dental, faceta dental,
clareamento dental, prótese sobre implante e sobre dente, harmonização facial, cirurgia
buco maxilo facial, odontopediatria, endodontia
mecanizada, periodontia, restauração estética, proﬁlaxia
e aplicação de ﬂúor A Encante Odontologia Especializada
ﬁca localizada à Avenida Flávio Ribeiro Coutinho nº 500
sala 906, no Shopping Liv Mall, Jardim Oceania. Maiores
informações podem ser obtidas pelo número (83) 981612021 e e-mail encanteodontoespe@gmail.com. O
Instagram é o @encanteodontoesp
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No início de agosto, a ANADEP, em parceria com
o Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea)

o

início de agosto, a ANADEP, em parceria com o Instituto de
Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea), lançou o 2º Mapa das
Defensorias Públicas Estaduais e Distrital no Brasil. A pesquisa
levanta os principais dados relacionados às Defensorias Públicas dos
estados, como: número de defensoras e defensores públicos, comarcas,
estimativa de público-alvo, déﬁcit da categoria e principais áreas de
atuação. É um material organizado com textos, gráﬁcos e tabelas que
ilustra a realidade da Instituição a nível nacional. ️ O primeiro estudo foi
lançado em 2013 e foi uma ferramenta fundamental para inﬂuenciar a
tramitação da PEC Defensoria para Todos (PEC 247/2013, na Câmara e PEC
4/2014, no Senado). ️ Em 2013, a Defensoria
Pública estava presente em 754 das 2680
comarcas, ou seja, 28% das comarcas e havia
cerca de 4500 defensoras e defensores em
atuação-ﬁm.
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Defensores públicos denunciam PBPREV
por descumprimento de decisão judicial

A

reiterada desobediência a cumprimento de ordem judicial por parte do
presidente da PBPREV, José Antînio e do procurador-geral Paulo Câmara, levou
os defensores públicos aposentados José Augusto Marques, Carlos Gondim,
Cláudio Pontes e Ivan Pedrosa a requererem à promotoria do idoso do Ministério
Público estadual a apuração de fatos e atos que importam crimes contra o idoso e a
administração pública. A referida decisão judicial, transitada em julgado, decorre de
Mandado de Segurança impetrado pela Associação Paraibana dos Defensores Públicos
em 2015, na qual a desembargadora Maria das Graças Morais Guedes determinou à
PBPREV implantação dos subsídios previstos na Lei Estadual 10.380/2014 aos
associados inativos/aposentados que outorgaram poderes expressos à APDP. Apesar
do prazo de cinco dias estipulado pela magistrada em novembro do ano passado para o
órgão cumprir a obrigação, “sob pena de providências cabíveis”, a implantação não foi
ﬁxada na forma determinada - mas um insigniﬁcante
valor, denominado “parcela a compensar” - nem teve
efetivados seus efeitos ﬁnanceiros retroativos a 25r de
fevereiro de 2015 (data da impetração do MS), “As
consequências da negação pelo órgão previdenciário a
esse direito de caráter alimentar, são as mais nefastas,
pois priva defensores públicos aposentados -em sua
maioria absoluta idosos - das condições mínimas de
sobrevivência.
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Ministra participa da inauguração de núcleos da
DPE-PB e entrega Vans dos Direitos nesta 6ª

A

ministra da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos, Damares Alves,
participa nesta sexta-feira (15), em João Pessoa, da inauguração de dois
Núcleos Especializados da Defensoria Pública do Estado (DPE-PB) para o
atendimento a pessoas idosas e crianças e adolescentes. Na ocasião, a
ministra também vai entregar três veículos destinados à Defensoria que integram o
programa Vans dos Direitos, da Secretaria Nacional de Proteção Global. Os
equipamentos são oriundos de projetos da DPE recepcionados por parlamentares com
a destinação de emendas individuais. A solenidade de entrega está marcada para as
10h, no imóvel que vai abrigar o Núcleo Integrado de Atendimento e
Acompanhamento às Crianças e Adolescentes Vítimas de Violência e o Núcleo
Especializado para Atendimento e Acompanhamento Multidisciplinar à Pessoa Idosa,
localizada na Rua Monsenhor Walfredo Leal, 503. De Brasília, participam da solenidade
de inauguração a ministra Damares Alves e a secretária de
Proteção Global, Mariana Neris. Estão sendo aguardados
o s d e p u t a d o s f e d e r a i s a u t o re s d a s e m e n d a s
parlamentares, Julian Lemos, que destinou recursos para
o atendimento de crianças e adolescentes, e Wilson
Santiago, que destinou emenda para o núcleo da pessoa
idosa. Também foram convidados os autores das
emendas que possibilitaram a aquisição das Vans dos
Direitos, o deputado federal Aguinaldo Ribeiro...
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Sorteio de brindes entre aniversariantes
associados da APDP.
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PDP dá sequência a sorteio de brindes entre aniversariantes do
mês. A Associação Paraibana dos Defensores Públicos realizou
nesta quinta-feira, (14), sorteios de cafeteiras Nespresso entre os
aniversariantes dos meses de agosto e setembro 2021, por meio da
plataforma Appsorteos, utilizada pela ANADEP. Os ganhadores foram:
Aniversariante do mês de agosto, VALERIA LOPES ONOFRE VITA e
Aniversariante do mês de setembro, JOSÉ ANIZIO FILHO. PARABÉNS AOS
GANHADORES!!!
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Candidato à presidência da OAB-PB, Raoni Vita
ﬁrma compromisso com APDP

C

andidato à presidência da OAB-PB, Raoni Vita ﬁrma compromisso com APDP O
presidente da Associação Paraibana dos Defensores Públicos, Fábio Liberalino,
obteve o compromisso do advogado e candidato à presidência da OAB-PB,
Raoni Vita, de apoio da Seccional, caso eleito, quanto a legitimidades judiciais em
defesa de causas de interesse da categoria. “Jamais poderia deixar de estar ao lado
dessa valorosa categoria, que, lamentavelmente ao longo dos últimos meses e anos
tem sido vítima de completo abandono e descaso por parte da OAB-PB”, aﬁrmou. E
acrescentou que isso precisa mudar, pois uma Defensoria Pública mais fortalecida,
também protege mais o cidadão paraibano. A chapa que ele encabeça, conta com dois
defensores públicos: Ângela Abrantes e Delano Lucas. As declarações foram dadas
durante visita à sede da APDP na tarde desta quinta-feira (21), que foi acompanhada
pelo defensor público Paulo Bezerril e pela advogada da Associação, Ciane Feliciano.
Por sua vez, Fábio Liberalino, considerou o encontro
como dos mais positivos e destacou que, pela primeira
vez, um candidato à presidência da OAB-PB assume um
compromisso sério e honesto com a APDP, aberta a ouvir
propostas de todos os candidatos.
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VEM AÍ: XI Jornada de Capacitação debaterá a atuação da
Defensoria nas Instituições de longa permanência para idosos

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 Idosa promoverão a XI Jornada de
Capacitação. A temática será "A atuação da Defensoria Pública nas Instituições de longa
permanência para idosos(as)". O curso tem por objetivo apresentar essa temática tão
relevante, mas pouco debatida na Defensoria Pública, e colaborar para a reﬂexão e
atuação prática de defensoras(es) públicas(os) que realizam inspeções e atendimentos
nas ILPIs, espaço institucional onde as pessoas idosas estão sujeitas à violência e à
violação de direitos fundamentais. Inscrições: Serão oferecidas 150 vagas para
associadas e associados da ANADEP. Os(as) interessados(as) podem se inscrever no site
da ANADEP no período de 15 a 22 de outubro, até às 12h. Haverá certiﬁcação para
todos(as) que participarem e assinarem a lista de presença de, pelo menos, três aulas. As
aulas acontecerão às segundas-feiras (25/10, 8, 22 e
29/11), das 19h às 20h30, por Zoom. Informações através
do e-mail anadep@anadep.org.br com assunto "Atuação
das Defensorias nas ILPIs". Clique aqui e leia o edital.
Clique aqui e inscreva-se. Fonte: ANADEP Estado: DF

