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A
note na agenda: Lançamento do II Mapa das Defensorias 

Públicas Estaduais e Distrital no Brasil. A pesquisa é uma 

publicação produzida pela Associação Nacional das Defensoras 

e Defensores Públicos (ANADEP) e pelo Instituto de Pesquisa Econômica 

Aplicada (IPEA) que 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.

 _____ #DefensoriaSim #MapadasDefensorias 

#Ipea #Pesquisa #Dados VIA: @anadepbrasil
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A Associação Nacional das Defensoras e Defensores Públicos (ANADEP),

 a Escola Nacional das Defensoras e Defensores Públicos do Brasil (ENADEP)
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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.
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Associados da APDP podem receber a partir desta 2ª feira camisa 

sobre Campanha da ANADEP
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Associados da APDP podem receber a partir desta 2ª feira camisa sobre Campanha da 

ANADEP 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.
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APDP firma convênios com lavanderias que usam tecnologia de alto nível
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APDP firma convênios com lavanderias que usam tecnologia de alto nível Defensores públicos 

ativos e aposentados ligados à Associação Paraibana dos Defensores Públicos têm descontos 

de 10% nos serviços de alto padrão oferecidos por duas grandes redes de lavanderias 

profissionais. “O benefício é fruto de convênio, que vem se somar a uma série de outros, voltados a 

favorecer os associados, que são o sentido da existência da APDP”, afirmou o presidente Fábio 

Liberalino. Considerada uma das maiores redes de lavanderia premium do mundo a Dryclean USA e em 

João Pessoa, a loja situada na Avenida Esperança, 660, no bairro de Manaíra, segue um processo de 

lavagem moderno e seguro, que usa tecnologia de ponta, consome menos tempo, água e energia elétrica 

e higieniza as roupas por completo, sem agredir as fibras do tecido. As máquinas utilizadas são a 

Electrolux e Alliance, fabricante das máquinas Lavamac e Primus e a rede tem app com opções de 

pagamento eletrônico. O contato pode ser feito pelos números 3034-8805 e 98140-4383 e pelo Instagram 

drycleanusajp. O horário de funcionamento é das 8h às 18h (de segunda a sexta-feira) e 8h às 12h (aos 

sábados). Já a Bonasecco, localizada à Av. Marcionila da Conceição, 1258, no bairro do Cabo Branco, é 

uma marca nacional, cujas bases são originárias da Itália, considerada berço tecnológico na fabricação 

de equipamentos, com tecnologia de alto nível empregada na limpeza das roupas. Sua estrutura dispõe 

de cabine de remoção de manchas, seções de limpeza a seco, de 

limpeza com água e de passadoria, cabideiro automático e 

embalagem de roupas em cabides. Seu Programa de Fidelidade 

consiste numa pontuação em bônus ao cliente a cada peça recebida, 

o que dá, a cada 15 pontos, direito a limpeza gratuita de uma peça. 

Há também promoções ecológica (descontos na devolução de 

cabides usados), fidelidade (cortesia no acúmulo de bônus), 5 

camisas (descontos especiais na lavagem de cinco camisas), 

10 camisas (descontos especiais na lavagem de dez camisas) 

e 4 ternos (super-desconto na lavagem de quatro ternos) Os 

contatos podem ser feitos pelos números 3185-5858 contato@bonasecco.com.br e pelo 
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APDP sorteia brindes entre aniversariantes do mês
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A
PDP dá sequência a sorteio de brindes entre aniversariantes do mês A 
Associação Paraibana dos Defensores Públicos realizou nesta 
segunda-feira, (23), sorteios de cafeteiras Nespresso entre os 

aniversariantes dos meses de junho e julho 2021, por meio da plataforma 
Appsorteos, utilizada pela ANADEP. Os ganhadores foram: Aniversariante do 
mês de junho, ARGEMIRO QUEIROZ DE FIGUEIREDO Aniversariante do 
mês de julho, PHILIPPE MANGUEIRA DE FIGUEIREDO PARABÉNS AOS 
GANHADORES!!!
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Comissões da ANADEP

BOLETIM APDP - AGOSTO 2021

A
PDP conclama associados a participarem de Comissões da ANADEP A 
Associação Paraibana dos Defensores Públicos comunica aos associado (a) s 
interessados em participar de alguma das 13 Comissões Temáticas da ANADEP 

ou, àquele (a) s que já as integram, permanecer, que procurem a APDP por meio dos 
números 98795-5173 ou 3241-1618 (ambos WhatsApp) Segundo o Regimento, cada 
Estado pode indicar, no máximo, dois representantes por Comissão. As Comissões têm 
por objetivo comum a troca de informações e promover estudos, emitir pareceres, notas 
técnicas, notas públicas e utilizar-se de outros documentos adequados para consecução 
dos objetivos que lhe são afetos. São elas: Igualdade Étnico-Racial; Infância e 
Juventude; Saúde; Política Criminal; Mobilidade Urbana, Moradia e Questões 
Fundiárias; Direitos da Mulher; Direitos da Pessoa com Deficiência; População em 
Situação de Rua; Direitos da Pessoa Idosa; Direitos das Famílias; Direitos de 
Consumidor; Diversidade Sexual e Assuntos Internacionais.
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