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É chegada a hora do último comunicado à frente da 
diretoria da ADPERJ, onde faço um breve balanço do 
trabalho realizado depois de dois mandatos consecuti-
vos repletos de desafios, aprendizados e avanços. 
Iniciamos investindo na ampliação e reforma de nossa 
sede social, patrimônio de todas e todos os associa-
dos. Criamos o espaço gourmet, reformamos a cozinha 
e todas as dependências com a retirada de cupins e 
infiltrações, além de realizar o restauro e curadoria de 
todas as obras de arte que hoje ambientam o espaço. 
Com isso demos um novo sentido para a utilização da 
sede social, que passou a ser frequentada diariamente 
por diversos colegas. 
Inovamos ainda com o projeto ADPERJ de Portas 
Abertas, onde realizamos mais de 30 lançamentos de 
livros, exposições, workshops, palestras, dentre outros 
eventos que promoveram uma ampla integração, troca 
de experiências e incentivo à produção intelectual.

Promover a difusão de conhecimento foi norte para os 
mais de 90 eventos institucionais que aconteceram em 
nossa sede ou em espaços na capital e interior. Bus-
camos abordar temas diversos que influenciam direta-
mente na vida de todos como a Reforma da Previdência, 
Direitos Humanos, Questões de Gênero e Raça, com Prê-
mio Nelson Mandela, Direito à manifestação, oportunida-
de em que pela primeira vez um representante da ONU 
esteve em uma associação de defensores públicos. 
Encerramos com a responsabilidade de organizar o 
XIV Congresso Nacional de Defensoras e Defensores 
Públicos, em parceria com a ANADEP. A começar pelos 
altos custos de um evento desse porte, a multiplicida-
de de conteúdos possíveis, novas tecnologias e, princi-
palmente, superar a expectativa dos participantes. Um 
marco para a Defensoria Pública no Brasil e que já está 
servindo de inspiração para outros estados.
Além disso, promovemos a segunda edição da Pasan-
tía do Mercosul. Associadas e associados receberam 
por duas semanas em suas residências colegas da 
Argentina, Paraguai e Uruguai, que puderam conhecer 
de perto o dia a dia do trabalho da Defensoria Pública 
do Rio de Janeiro, participar do XIV CONADEP, além de 
seminários e da AGE da ANADEP.
No ambiente político, atravessamos anos bem difíceis 
com o recrudescimento da crise econômica, retroces-
sos políticos e sociais, perdas de direitos. Algumas pau-
tas de austeridade no Congresso Nacional que comba-
temos na gestão anterior, infelizmente ainda continuam. 
Diante de tantas mudanças legislativas, audiências 
públicas e projetos que afetam a todos, a ADPERJ in-
tensificou o trabalho em Brasília com mais de 70 mobi-
lizações ao longo desses quatro anos. Nesse período, 
além de investir no escritório de advocacia que atende 
aos processos em que a ADPERJ é autora e na asses-
soria parlamentar em Brasília, também participamos 
das comissões especiais da ANADEP, que emitem pa-
receres e notas técnicas referentes a temas que afe-
tam a todos.

Exercemos a liderança político classista com altivez 
quando necessário, mas sempre com diálogo, tendo 
como norte a empatia para lidar com as diferenças e 
os conflitos de maneira justa e equilibrada.
Percorremos os corredores dos Legislativos estadual e 
nacional em prol de nossa categoria onde conseguimos 
a garantia de recebimento dos benefícios de aposenta-
dos e pensionistas com ajuizamento de ações judiciais, 
aprovação da PEC 05/2019, que garantiu a autonomia 
da entidade na Constituição Estadual, mudanças em 
pontos críticos da Reforma da Previdência, aquisição de 
emendas ao orçamento da Defensoria Pública do Rio de 
Janeiro, apesar do cenário ruim em nosso estado. 
Durante esse processo e, em tempos digitais, busca-
mos manter nossas associadas e associados informa-
dos, otimizando nossas ferramentas de comunicação 
e processos de interlocução. 
Uma das alterações que merece destaque também é 
o novo estatuto social, que conta com a alteração do 
nome da ADPERJ para adequar-se à questão de gêne-
ro e a inclusão do voto eletrônico que tornou o proces-
so eleitoral deste ano ainda mais acessível e inclusivo.
E com a situação econômica de nosso país, diversas 
demandas socais chegaram também a porta da nossa 
associação. E assim, nascia o ADPERJ Solidária, que 
vem conseguindo mobilizar a classe para ajuda em 
campanhas humanitárias.
Gratificante talvez seja a palavra que melhor resume 
esse período à frente da nossa Associação, sobretudo, 
porque encerro este ciclo, certa de que demos nosso 
melhor nessa empreitada rumo a uma ADPERJ sem-
pre representativa, articulada e inclusiva. Estamos ain-
da mais juntos e fortes!
Obrigada pela confiança e o carinho! E sigamos juntos, 
sempre, nas próximas lutas em prol da Associação e 
da Instituição como um todo, nossa missão maior!

Juliana Bastos Lintz

Seguir juntos para  
continuarmos crescendo

Por Juliana  
Bastos Lintz
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ADPERJ NO 
LEGISLATIVO 
Nestes últimos quatro anos, a ADPERJ continuou incansável no trabalho de sensibilizar parlamentares em 
Brasília e no Rio sobre os prejuízos das pautas de austeridade e de projetos para retirar direitos da popula-
ção e da categoria. 

Somente no Congresso, foram mais de 50 mobilizações no quadriênio, com outras entidades congêneres,  
produzindo notas técnicas, participando de audiências públicas e indo de porta em porta dos gabinetes 
dialogar com deputados e senadores.

MAIS DE 
 70 EM 4 ANOS

MOBILIZAÇÕES 
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Com as eleições de 2018, tanto o Congresso Nacional 
como a ALERJ assumiram perfis mais conservadores 
e com número expressivo de novos parlamentares.  A 
ADPERJ percorreu os corredores do Congresso e da 
Assembleia Legislativa do Rio apresentando aos re-
cém-chegados o trabalho da DPRJ e estreitando os 
laços com os deputados e senadores reeleitos.

Em 2018 e 2019, foram produzidas e entregues aos 
parlamentares cartilhas que destacam dados esta-
tísticos e informações relevantes sobre a atuação  
da instituição.

ADPERJ NO LEGISLATIVO 

CONTRA RETROCESSOS E 
POR MAIS CONQUISTAS

O maior foco do trabalho associativo em Brasília foi 
o de minimizar o impacto de projetos que represen-
tavam retrocessos sociais para a população e para 
a categoria, como a PEC287/2016, o PLP257/2016, 
o “PL do Extrateto”, que impõe limite aos salários 
acima do teto constitucional nos Três Poderes, o PL 
116/2017, que permite a demissão de servidores 
por insuficiência de desempenho. 



Outra pauta que exigiu grande esforço de mobili-
zação no Congresso foi a Reforma da Previdência, 
aprovada no ano passado. Nas reuniões com depu-
tados e senadores, a Associação tratou de evidenciar 
os pontos preocupantes do projeto que precisavam 
ser corrigidos ou retirados do texto original. Exem-
plo: sistema de capitalização, alíquotas progressivas, 
alíquota extraordinária, base de cálculo, extinção do 
RGPS, pensão por morte e regras de transição.

Também acompanhamos pautas danosas, como o 
projeto de Lei Anti-Crime, aprovado recentemente 
no Congresso, do Ministro da Justiça, Sérgio Moro. 
Participamos e apoiamos a campanha coletiva, “Lei 
Anti-Crime é Fake”, organizada pela sociedade civil, 
que esclareceu pontos sensíveis do pacote, como 
o “excludente de ilicitude”, que isenta agentes de 
segurança e civis de punição em casos de excesso 
na legítima defesa por “escusável medo, surpresa 
ou violenta emoção”. Este ponto, felizmente, aca-
bou derrubado.

Na ALERJ, o biênio 2016-2017 foi marcado pela 
grave crise no estado do Rio de Janeiro e o Pla-
no de Recuperação Fiscal, que exigiu da ADPERJ 
atitudes enérgicas em prol dos inativos e pensio-
nistas, como o ajuizamento de demandas contra o 
Estado para exigir pagamento dos aposentados e 
pensionistas no mesmo dia dos ativos.

ADPERJ NO LEGISLATIVO 
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ADPERJ NO LEGISLATIVO 

CONTRA A MARÉ RUIM!
Após intensa atuação junto à Comissão de Orça-
mento da ALERJ, a ADPERJ conseguiu em 2018 a 
aprovação da emenda que acrescentou à receita 
da DPRJ cerca de R$13,7 milhões, quando o Rio de 
Janeiro passava por grave crise financeira, acarre-
tando aumento expressivo da procura por serviços 
da Defensoria.

Ainda em 2018, graças ao empenho da Associação, 
foram aprovadas três emendas federais que soma-
ram R$ 900 mil, voltadas para a ampliação do proje-
to de educação em direitos e  compra de nova unida-
de móvel para atendimento itinerante.

Para isso, foi fundamental a parceria com parla-
mentares que sempre reconheceram o trabalho das 
defensoras e dos defensores públicos. No âmbito 
federal, os deputados responsáveis pelas emen-
das foram: Chico Alencar (R$ 400mil), Jean Wyllys 
(R$200 mil) e Alessandro Molon (R$ 300 mil). 

Parte do montante foi utilizada para a construção 
da nova sede em Magé, inaugurada em novembro 
de 2019. Em dezembro passado, cerca de R$600 mil 
foram liberados para a aquisição de material gráfico, 
equipamentos eletrônicos e logística para o projeto 
de educação em direitos.

No biênio passado, também foram aprovadas emen-
das significativas ao orçamento da DP, com apoio do 
trabalho associativo, no valor de R$ 8 milhões, des-
tinadas à manutenção administrativa da instituição.

Juliana Lintz com os deputados Alessandro Molon e Chico Alencar que solicitaram emendas parlamentares para a Defensoria Pública 
do Rio de Janeiro (2018)
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E O TRABALHO CONTINUA: 
CAPTAÇÃO DE EMENDAS 
PARLAMENTARES PARA 
2020
A captação de emendas parlamentares para incre-
mentar o orçamento da DPRJ deste ano, também foi 
foco da atuação da ADPERJ em Brasília em outubro 
passado. A presidente Juliana Lintz percorreu ga-
binetes da bancada fluminense em busca de apoio 
para projetos da DPRJ, voltados para a “Infância e 
Adolescência” e “Combate à Violência Doméstica”.

ADPERJ NO LEGISLATIVO 

A presidente Juliana Lintz apresentou os  programas para vários deputados, dentre eles Chico D’Angelo (PDT) e Dr.Luizinho (PP) (2019)
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O ano de 2019 também foi de conquis-

tas. Luta antiga da DPRJ, a aprovação 

da PEC 05/2019, em junho, garantiu a 

autonomia da entidade na Constituição 

Estadual.  A ADPERJ se orgulha de ter 

contribuído para que essa demanda se 

tornasse Lei, criando assim uma sime-

tria saudável entre os Poderes e incre-

mentando nossa missão que é constitu-

cional de ser um dos pilares do Estado 

democrático de Direito.



ADPERJ EM NÚMEROS [2016-2019]

+ de 
90 eventos 
institucionais
Palestras, Debates, Rodas de 

Conversa, Lançamentos de Livros, 
Campanhas de Vacinação

50
Eventos
Sociais

Festas, Encontros Estaduais, 
Workshops

+ de 
20 campanhas

solidárias

20 sorteios 
de passagens  

aéreas e inscrições 
para congressos

+ de
30 convênios 
firmados para oferecer 

descontos nos mais variados 
serviços e produtos
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ASSOCIATIVISMO EM VÁRIAS FRENTES

CONSTRUINDO E 
FORTALECENDO REDES  
DE APOIO E PARCERIAS
Para além do legislativo, a ADPERJ também investiu 
em parcerias e ações em outras frentes de trabalho 
para aumentar o escopo de atuação da Associa-
ção. Neste quatro anos, foram realizadas reuniões 
com  representantes de Associações do sistema de 
Justiça, movimentos sociais para construir pautas 
comuns frente ao cenário político nacional, dentre 
elas a mobilização contra o pacote de austeridades 
do governo, entre outras atividades voltadas para os 
interesses da classe e da população. Encontro de integrantes das Associações com o governador eleito Wilson Witzel (2018)

Juliana Lintz com Renata Gil (AMAERJ), Luciano Mattos (AMPERJ), Bruno Hazan 
(APERJ), na sede da AMAERJ discutindo estratégias para depois das eleições (2018)

A vice-presidente da ADPERJ, Andréa Sena, com 
os presidentes da APERJ, Bruno Hazan, e da 
AMPERJ, Ertulei Laureano Matos, para discutir 
o cenário político atual e pautas legislativas de 
interesses comuns (2019) 

Juliana Lintz com membros da ANADEP e 
demais associações, acompanhando a sessão 
da tramitação das ADIs, no STF, que contestam 
dispositivos da Lei de Responsabilidade Fiscal (2019)

Entidades classistas se reuniram com o deputado estadual Luiz Paulo 
Corrêa (PSDB) para tratar do “pacote de maldades” do Executivo e propor 
alternativas para aumentar a arrecadação (2016)
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Luta conjunta contra o pacote de austeridade do 
governo do Rio (2017)



EVENTOS INTITUCIONAIS

ADPERJ DE PORTAS, BRAÇOS E CORAÇÃO ABERTOS

Palestra “Precisamos falar sobre 
indulto” (2018)
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Cine Debate Thais Moya sobre o 
filme “Plantão Judiciário” (2018)

ADPERJ NO INTERIOR

Visita às comarcas da região de Angra dos Reis 
(2016)

Confraternização com os associados da região 4, 
em Volta Redonda (2018)

Palestra ”Acesso à Justiça e à Defensoria 
Pública” na Universidade Estácio de Sá de Nova 
Friburgo (2019)

Reunião sobre Direito à Manifestação 
com relator da ONU (2018)



INICIATIVAS VOLTADAS PARA AS QUESTÕES DE GÊNERO E 
RAÇA: DEBATENDO PARA AVANÇAR!

Lançamento do 1º Diagnóstico de Gênero da Defensoria Pública 
fluminense (2018)

Mulheres da ALERJ “Impactos da Reforma da Previdência na
vida de milhões de brasileiras” (2017)

Roda de Leitura com Vilma 
Piedade, autora do livro 
“Dororidade”, sobre gênero, raça 
e as muitas formas de ativismo 
(2018)

Apoio ao 1º 
Mutirão de 
Requalificação 
LGBTT  no 
Centro de 
Cidadania LGBT 
da Baixada 
Fluminense 
(2018)

Apoio ao 
curso “Ação 
estratégica 
para uma 
perspectiva 
interseccional 
da Defensoria 
Pública com 
foco em 
gênero e raça”, 
da ANADEP e 
Fórum Justiça 
(2016)

ADPERJ DE PORTAS, BRAÇOS E CORAÇÃO ABERTOS
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ADPERJ DE PORTAS, BRAÇOS E CORAÇÃO ABERTOS

Apoio ao curso “Interseccionalidade Gênero e Raça - Construin-
do Coletiva e Criticamente o Acesso à Justiça e os Direitos das 
Mulheres”, organizado pelo Fórum Justiça e outras organizações, 
em Boa Vista (RO) (2019)

Mudança do nome da Associação para 
adequação à questão de gênero. 

• Apoio ao Fórum Sankofa por Justiça Racial e de 
Gênero que teve a participação da relatora para 
Direitos das mulheres e dos Afrodescendentes da 
Comissão Interamericana de Direitos Humanos,  
Margarette May Macaulay (2019).

• Lançamento do livro “Tecendo Fios das Críticas 
Feministas ao Direito no Brasil”, organizado pelo 
Consórcio Lei Maria da Penha (2019).

• Cine Debate Thais Moya com o documentário “In-
terfaces do Racismo” (2019).

• Apoio ao seminário “Justiça para Quem?  Refle-
xões para Racializar o acesso à Justiça” (2019).

Lançamento da edição bilíngue (Português/Francês)  
“Poemas da Recordação e Outros Movimentos”,  
de Conceição Evaristo (2019)

RECONHECIMENTO 
O esforço e as iniciativas da 
ADPERJ para contribuir para uma 
sociedade mais justa e igualitária 
foram reconhecidos em julho de 
2019, com o Troféu Dia de Mande-
la, oferecido pelo Instituto de Cul-
tura e Consciência Negra Nelson 
Mandela, na sede OAB-RJ, centro 
do Rio. O prêmio é destinado a 
entidades e indivíduos que lutam 
por direitos humanos e sociais e 
pela igualdade racial.



ADPERJ DE PORTAS, BRAÇOS E CORAÇÃO ABERTOS

ADPERJ DE PORTAS ABERTAS

MAIS DE 
 30

LANÇAMENTOS 
DE LIVROS
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A promessa, feita em Florianópolis, quando da 
candidatura para trazer o XIV Congresso Nacio-
nal de Defensoras e Defensores Públicos para o 
Rio, foi cumprida: promovemos um evento que 
verdadeiramente refletiu e debateu sobre o pas-
sado, o presente e os rumos da Instituição que 
queremos para garantir uma Defensoria Pública 
ainda mais aguerrida na luta por justiça social.

A agenda para levar essa missão adiante e de 
maneira exitosa foi extenuante, porém recom-
pensadora. 

Desde o local das palestras, nomes dos palestran-
tes, os detalhes da festa de encerramento à com-

Rio
XIV CONADEP

EXPERIÊNCIAS QUE RENOVAM  
E INSPIRAM posição das bancas julgadoras das práticas e teses 

inscritas, cada detalhe foi visto e revisto esmerada-
mente a fim de assegurar uma experiência maravi-
lhosa e inesquecível nos quatro dias do encontro.

Ao lado da ANADEP, as inúmeras reuniões, visitas 
técnicas, busca de patrocínio, ao longo de 2018 
até a abertura do congresso, surtiram efeito: nosso  
CONADEP Rio foi sucesso de público e crítica. 

Com mais de 900 inscritos, número recorde, o 
evento teve, inclusive, a participação de colegas 
sul-americanos da 2º edição do Programa de Inter-
câmbio do Bloco de Defensores Públicos do Mer-
cosul (Pasantía) no Rio de Janeiro.



A abertura contou com a presença do governa-
dor do Rio, Wilson Witzel, e do presidente do STF,  
Dias Toffoli. 

Dentre os destaques da programação, estiveram 
palestras memoráveis como as do sociólogo por-
tuguês Boaventura de Sousa Santos,  do doutor 
e professor em Ciência Política da USP Conrado 
Hübner Mendes e debates com a defensora públi-
ca da Argentina María Fernanda López Puleio e a  
diretora executiva da “International Legal Founda-
tion”, Jennifer Smith.
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Produção de apresentações para associadas e as-
sociados que participaram do Concurso de Práti-
cas e Teses.

INCENTIVO À PRODUÇÃO  
ACADÊMICO-INSTITUCIONAL  

Intervenção Artística
Um trecho da peça “LUIZ GAMA – Uma voz 
pela liberdade” foi encenado no último dia do 
evento com os atores Deo Garcez e Nivia He-
len. A obra aborda a história de um advogado 
negro que viveu entre 1830 e 1882 e sofreu to-
das as mazelas de se nascer em uma época 
em que a cor da pele era sinônimo de servidão. 

A tese da colega do Rio de Janeiro Patrícia Magno foi uma das 
ganhadoras de menção honrosa, cujo tema foi: “Em busca do 
potencial institucional emancipatório da Defensoria Pública: re-
flexões e proposições sobre o desafio de construção de marca-
dores institucionais para incremento da tridimensionalidade do 
acesso à justiça”. 



FESTA DE ENCERRAMENTO
O XIV CONADEP terminou com a confraternização 
na Fundição Progresso que foi pura descontração! 
Embalados por muita música, congressistas e con-
vidados divertiram-se até o sol raiar. 

18 | RELATÓRIO DE GESTÃO | QUADRIÊNIO 2016-2019



QUADRIÊNIO 2016-2019 | RELATÓRIO DE GESTÃO |  19

A 2ª edição do Programa de Intercâmbio do Bloco de Defensores Públicos do Mercosul (Pasantía) no Rio 
de Janeiro ocorreu de 10 a 22 de novembro. Defensoras e defensores públicos da Argentina, do Paraguai e 
do Uruguai conheceram de perto o dia a dia do trabalho da Defensoria Pública do Rio de Janeiro, bem como 
participaram do XIV CONADEP e da AGE da ANADEP que ocorreu na ADPERJ.  

Os colegas também estiveram no seminário apoiado pela associação “Democracia e Defensoria Pública 
na América Latina: uma análise da e(in)volução no atual contexto histórico”, que prestou homenagem à 
defensora Sara Raquel Quimas, primeira presidente mulher da ADPERJ e responsável por realizar a primeira 
edição da Pasantía, em 2008.  

 Ida ao Complexo Penitenciário de Gericinó, em Bangu Visita à comunidade dos Tabajaras, em Copacabana AGE da ANADEP que correu na ADPERJ por conta do XIV CONADEP

2ª PASANTÍA MERCOSUL  
NO RIO



MAIO VERDE
Com o objetivo de promover momentos especiais entre colegas e divulgar o importante trabalho realizado por nossa Instituição no mês da Defensoria, a ADPERJ 
buscou nos últimos quatro anos incrementar parcerias e intensificar o número de atividades em maio. 
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A cada ano, cada vez mais monumentos “vestem-se” 
de verde em 19 de maio para homenagear o Dia Na-
cional das Defensoras e Defensores Públicos. Além 
dos parceiros tradicionais, Cristo Redentor, ALERJ, 
Candelária e Arcos da Lapa, nos últimos dois biênios, 
aderiram à iniciativa o MAC, em Niterói, o Museu do 
Amanhã, o Museu de Arte do Rio, a Candelária e o 
antigo Fórum de Nova Friburgo, deixando o Rio ainda 
mais com a cara e o coração da Defensoria Pública! 

MISSA AOS PÉS DO CRISTO
A missa de ação de graças aos pés do Cristo 
Redentor pelo Dia das Defensoras e Defen-
sores Públicos, celebrada pelo Padre Omar 
Raposo, e o colega Marcelo Leão, já é parte 
do calendário da instituição há alguns anos. 
Além da vista deslumbrante com direito a co-
ral, neste ano a inovação foi uma peregrina-
ção até a estátua. 
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MAIO VERDE

CAMPANHAS NACIONAIS
No mês da Defensoria Pública, a ADPERJ também 
promoveu e apoiou uma série de eventos em torno 
dos temas propostos pelas campanhas nacionais 
da ANADEP.

Foram organizados mutirões, ações para educação 
em direitos, oficinas e orientação jurídica em escolas, 
além de diferentes atividades com foco na reflexão so-
bre uma atuação mais incisiva e eficaz da Defensoria 
na garantia dos direitos propostos nas campanhas.  

Lançamento da campanha #EmDefesaDelas, de 2019, na 
ALERJ, com debate sobre os desafios enfrentados pelas 
mulheres na garantia de direitos 

Mutirão em frente ao Museu de Arte do Rio (MAR), em parceria 
entre a ADPERJ e DPGE,  parte da Campanha Nacional de 2017 
que teve  como tema “Família Afetiva”



MAIO VERDE

ENCONTROS ESTADUAIS

XXVIII Encontro Estadual Sheraton, Rio de Janeiro (2017) 30º Encontro Estadual no Ferradura Resort, em Búzios (2019)XXIX Encontro na Serra, no Hotel Le Canton (2018)
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I ENCONTRO DE DEFENSORAS 
E DEFENSORES PÚBLICOS DA 
REGIÃO SUDESTE 
A ADPERJ apoiou e participou da primeira edição 

do encontro, que ocorreu em Belo Horizonte, em no-

vembro de 2018, e debateu estratégias de atuação 

institucional a fim de tornar a Defensoria Pública um 

ator decisivo na formulação e execução de políticas 

públicas em diversas áreas.



CELEBRANDO A VIDA
Porque na luta também se celebra as superações e conquistas feitas em comunhão

EVENTOS SOCIAIS

Noite Gourmet com Chef Claude Troisgros que inaugurou o Espaço Gourmet (2018) Semana de saúde e bem-estar com aulas de meditação e palestras (2018)

Evento “Refúgio das Artes” com artesãos refugiados (2019)Dia das Crianças na ADPERJ (2016) Workshop de fotografia com celular (2019) 
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FESTAS DOS ANIVERSARIANTES

CELEBRANDO A VIDA
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Com propostas, temas e cenários diferentes, as 

confraternizações nos últimos quatro anos tiveram 

em comum a animação e a alegria, típicas das fes-

tas da ADPERJ. Seja com samba e rock, do Oriente 

Médio (2016) à Costa do Mar Mediterrâneo (2017), 

do neon (2018) a Las Vegas (2019), a boa música, 

a decoração envolvente e o clima de descontração 

possibilitaram experiências tão boas que valem a 

pena serem lembradas!



CELEBRANDO A VIDA

FESTAS DE FIM DE ANO 
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CELEBRANDO A VIDA
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Em novembro de 2016, a ADPERJ decidiu em AGE 
reverter o valor dos convites da festa de fim de 
ano em donativos para abrigos devido a enorme 
crise do governo estadual. Nascia ali o projeto  
“ADPERJ Solidária”.  

O projeto cresceu e potencializou diferentes causas 
humanitárias, engajando associadas e associados 
em torno de grandes campanhas, como a de arre-
cadação de cestas básicas para os servidores sem 
salário, vítimas da chuva, doações de brinquedos 
para crianças órfãs e refugiadas, produtos de ne-
cessidades básicas para idosos em asilo, detentas 
e pessoas com déficit intelectual. 

As parcerias se intensificaram, assim como número 
de doações. Ao todo, foram mais de 20 campanhas 
bem sucedidas que constataram a capacidade de 
engajamento da categoria, mesmo nos momentos 
mais difíceis.
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INOVAÇÕES PELA INCLUSÃO  
E A COMUNICAÇÃO

Média de 5 boletins semanais 
por e-mail, Facebook, 

Instagram, Twitter e no site. 
Atualização e informatização 

dos cadastros, busca ativa dos 
contatos. 

CERCA DE 
 500

INFORMATIVOS
EM

2019
ADPERJ 100%, eleições 
online, site mais moderno, 
comunicação mais intera-
tiva e pró-ativa pelas redes 
sociais: os últimos quatro 
anos da ADPERJ foram de-

dicados a estreitar os canais de diálogo com as as-
sociadas e associados.

A Campanha de filiação/refiliação “ADPERJ 100% 
criada em maio de 2018 não apenas contribuiu 

para o aumento significativo do número de associa-
das e associados, como também do engajamento  
de todas e todos na luta pela valorização da catego-
ria para uma Defensoria Pública ainda mais eficien-
te e unida.

O Whatsapp foi outra importante novidade na estra-
tégia de comunicação dessa gestão, que facilitou  
o envio de informações de interesse das associa-
das e associados, bem como uma interação mais  
ágil e fluida. 

NOVO SITE

O site da Associação também passou por 
mudanças e ficou mais intuitivo e responsivo. 
Ganhou versão adaptada para celulares e tablets 
e área de classificados, entre outras novidades 
para facilitar a comunicação. 

NOVO ESTATUTO SOCIAL
A última AGE de julho de 2019 trouxe importantes 
alterações no Estatuto Social para uma ADPERJ ain-
da mais inclusiva e eficiente.  Dentre as mudanças 
mais relevantes do texto, estão: a da flexão de gêne-
ro e o voto eletrônico para a eleição dos Conselhos 
Diretor, Consultivo e Fiscal.

VOTO ELETRÔNICO
Nova modalidade nestas eleições 2019, teve enorme 
adesão, com cerca de 32% dos votos computados. 
Rompeu as barreiras físicas e provou ser uma ferra-
menta potente de inclusão e participação de cada vez 
mais associadas e associados nas tomadas de deci-
são da entidade.


