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7 DE SETEMBRO

BOLETIM APDP - SETEMBRO 2021

esta data tão importante para a 

Nnossa história, que possamos 

valorizar a nação onde vivemos. 

“Terra adorada. Entre outras mil, és tu, 

Brasil. Ó Pátria amada!”
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 Defensoria Pública é Gratuita. 
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Levantamento do perfil étnico-racial
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A Associação Nacional das Defensoras e Defensores Públicos 
(ANADEP) lança, neste mês, o "Levantamento do perfil étnico-racial e 
interseccional de defensoras e defensores públicos". O objetivo é 
levantar dados para fomentar a reflexão sobre o tema no âmbito da 
Defensoria Pública.

▫️
Seguindo as diretrizes da Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais 
(LGPD), o formulário da pesquisa traz perguntas diretas relacionadas 
à diversidade étnico-racial e interseccional. O formulário será enviado, 
de forma eletrônica, para todas as associadas e associados da 
entidade e ficará disponível na área restrita do site da ANADEP até o 
dia 30 de outubro.

Os resultados da pesquisa serão lançados em dezembro.

▫️

️                                     Acesse o site da ANADEP e saiba mai
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APDP conclama associados(as) a participarem 

de Comissões da ANADEP
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APDP 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 Associação Nacional das 

Defensoras e Defensores Públicos (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.”, lembra o presidente da APDP, Fábio Liberalino da Nóbrega. 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; e outros...  
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