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Prezado(a) Associado(a),
É chegado o momento de fazer o último balanço da gestão 2019-2021, pois findamos
o nosso mandato. E é gratificante ver o quanto foi construído - a muitas mãos - e o
quanto avançamos em termos de fortalecimento da Instituição e do associativismo
no Estado do Amapá. Há dois anos estávamos fundando a Associação das
Defensoras e Defensores Públicos do Estado do Amapá - ADEPAP, a última
associação da categoria de defensoras e defensores públicos a ser instalada no país.
Apesar de não termos, à época, a exata dimensão do desafio, a nossa atuação foi
ganhando corpo e alma na medida em que íamos desbravando os caminhos (não
sem dúvidas!). Cuidar de uma entidade tão importante para a finalização do
processo de formatação constitucional da última Defensoria brasileira instalada
trouxe, em diversos momentos, questionamentos e incertezas, mas, ao mesmo
tempo, solidificou o principal fator que nos moveu e nos fez alçar grandes voos: a
esperança. Esperança de ver o crescimento de uma Defensoria tão nova e ao mesmo
tempo há longo tempo existente firmar sua identidade e criar legitimidade perante
um povo que ainda não compreendia o que era o acesso à justiça. Esperança de ver
a valorização dos membros e da carreira, para que pudessem ter reconhecimento
diante do árduo e comprometido trabalho desempenhado com responsabilidade e
afeto. Esperança de ocupar espaços nunca antes ocupados para que pudéssemos
levar um pleito: a vocalização das demandas dos nossos assistidos e assistidas.
Esperança de ver a sociedade amapaense extremamente vulnerabilizada voltar a
sonhar com um futuro possível e justo. Esperança de dar condições estruturais para
defensores, defensoras, servidores e servidoras, materializado em itens básicos como
mesas, cadeiras, equipamentos eletrônicos e um lugar digno para recepcionar os
usuários do nosso serviço. Esperança de ver as prerrogativas institucionais sendo
respeitadas e reverenciadas como instrumentos essenciais para a garantia do
acesso à justiça. Esperança de estreitar os laços com as demais Instituições e
Poderes, para mostrar que a pauta da Defensoria não tem cor ou mesmo partido, é
apenas a pauta do povo. E veio a pandemia! Com a presença sufocante de um vírus
que se espalhou rapidamente pelo país e dizimou milhares de vidas, mais ainda a
dos mais vulnerabilizados e expostos, e aprofundou o abismo da desigualdade,
tivemos que conviver com as nossas próprias dores, mas imediatamente avocar a
responsabilidade da gestão criativa para adaptar a atuação e cuidar da saúde dos
membros. Não descansamos! Promovemos campanhas solidárias que levou
esperança - novamente ela - para comunidades quilombolas e da periferia e
buscamos intermediar os pleitos da classe para que houvesse condições mínimas
para o trabalho, pensando exatamente no impacto da nossa atividade nos índices de
aumento de casos da pandemia no Estado. Ainda em 2020, tivemos o desafio de
participar da discussão orçamentária, para garantir o incremento do orçamento da
Instituição e fortalecer a Defensoria Pública. A campanha “Fortalece DPE!” teve
participação massiva dos membros e fez mostrar a nossa força em prol de uma só
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vontade: avançar. Esse foi, inclusive, o mote que moveu a atuação da Associação nos
últimos meses, até o fim dessa gestão. E, de fato, avançamos! O último balanço da
gestão traz o apanhado das principais conquistas e finaliza a nossa missão de atuar
com transparência, responsabilidade e cuidado com a nossa entidade. Deixamos
um agradecimento especial à Diretoria Executiva, sem a qual não poderíamos
trabalhar, e, em nome dela, deixamos também um agradecimento a nossa classe
pela confiança depositada e por todo o apoio em nossas pautas. Por fim,
agradecemos ao apoio presente da Associação Nacional das Defensoras e
Defensores Públicos - ANADEP e a permissão para o diálogo perene da
Administração Superior da Defensoria Pública do Estado do Amapá. Novos
caminhos surgirão! Que a ADEPAP continue buscando trilhar aquele que faz o nosso
coração ter esperança e o que encoraje a nossa luta para seguir avançando.
Giovanna Burgos Oliveira
Presidenta ADEPAP
Gestão 2019-2021
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FUNDAÇÃO DA ADEPAP
A Associação das Defensoras e Defensores Públicos do Estado do Amapá (ADEPAP)
foi criada por meio de eleição de chapa por aclamação, em Assembleia Geral
constitutiva, no dia 05 de abril de 2019, em Macapá, para representar os membros,
ainda no curso de formação dos primeiros defensores e defensoras de carreira. A
chapa única teve como presidente o defensor público Gustavo Cardoso e
vice-presidenta a defensora pública Giovanna Burgos.
A ADEPAP possui o primordial papel de defesa das prerrogativas, do bem-estar, dos
direitos e interesses das defensoras e dos defensores públicos do Estado do Amapá,
pugnando pela independência e pelo respeito à atuação de cada membro (art. 1º do
Estatuto da ADEPAP).
Em quatro meses, a Associação, que começou os trabalhos sem caixa inicial, já
estava realizando a maior campanha desenvolvida da gestão, a “Em Defesa Delas”,
idealizada pela ANADEP, no Estado do Amapá.
Toda a parte administrativa e cartorária foi
regularizada em poucos meses, com a criação da
pessoa jurídica e da conta bancária para a
arrecadação contributiva. Em 2020, com a
administração da folha pela Defensoria, foi feito
convênio para o desconto em folha da
contribuição, com prévia autorização dos
associados e associadas. A nossa sede fica na Rua
Odilardo Silva, 1039, Bairro Central, CEP:
68.908-182, Macapá/AP (Amazoom Coworking), e
tem baixo custo por ser um escritório
compartilhado e moderno!
Sob a condução do defensor público Luiz Gustavo
do Nascimento Cardoso a Associação traçou
estratégias e ocupou espaços importantes. No dia
27 de setembro de 2019, a condução da
Presidência ficou nas mãos da defensora pública
Giovanna Burgos, até então vice-presidenta da
chapa eleita, que deu continuidade às atividades

Fundação ADEPAP

até o fim da gestão, selando a transição em evento de posse com a participação da
classe, da Administração Superior e de movimentos sociais.
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Transição

Sede

A ADEPAP possui um índice de 94% dos membros filiados(as)!

#ADEPAPForte
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MEMBROS FUNDADORES
DIRETORIA EXECUTIVA
Presidente - Luiz Gustavo do Nascimento Cardoso
Vice-Presidenta - Giovanna Burgos Oliveira
Diretora Administrativa e Financeira - Bruna Costa de Farias
Suplência da Diretora Administrativa e Financeira - Isabelle Mesquita de Araújo
Diretora Acadêmica, de Comunicação e Eventos - Júlia Lôrdelo dos Reis Travessa
Diretor de Movimentos Sociais e Minoria - Henrique de Oliveira Santos Couto
Diretor de Assuntos Jurídicos e Legislativos - José Rodrigues dos Santos Neto
Suplência do Diretor de Assuntos Jurídicos e Legislativos - Alexandre Oliveira Koch
Diretor para Assuntos dos Núcleos Regionais - Lauro Miyasato Júnior
CONSELHO FISCAL
Roberto Coutinho Filho
Sidney João Silva Gavazza
Pedro Pedigoni Gonçalves
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ANADEP
A ANADEP, juntamente com o CONDEGE, teve participação essencial na instalação
adequada à Constituição da Defensoria do Amapá, e, antes mesmo da criação da
ADEPAP, esse diálogo foi estabelecido por meio da Comissão de Aprovados, com
membros que posteriormente fundaram a Associação.
Desde então, a ADEPAP buscou estreitar os laços comparecendo às Assembleias,
Reuniões de Diretoria e do Conselho Consultivo e capacitações, presenciais e,
posteriormente, com a pandemia, de forma remota, e às convocações para
atividades legislativas e articulação direta no Congresso Nacional por meio da
mobilização da bancada amapaense na Câmara e no Senado.
A inserção dos defensores e defensoras no espaço nacional, deu-se pelo incentivo à
participação em Comissões Temáticas e em eventos organizados pela entidade
nacional.
Além disso, já em 2019, a ADEPAP foi indicada como membro do Conselho
Consultivo na gestão 2019-2021, e, na atual gestão (2021-2023), como membro da
Diretoria de Comunicação.

Assembleias e Reuniões de Diretoria e Conselho Consultivo
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Capacitações

Eleições e Posse Diretoria 2021-2023

Comissões Temáticas e Eventos
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ANADEP no Amapá

Atividades legislativas
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FORTALECIMENTO ASSOCIATIVO E GESTÃO
Para garantir o fortalecimento associativo, a ADEPAP investiu em organização
administrativa e financeira. A virtualização dos processos internos se deu a partir da
aquisição de uma plataforma virtual de gerenciamento dos documentos da
Associação. A contratação de uma contadora permitiu ainda mais transparência com
o orçamento da entidade, inclusive.
Reuniões Diretoria Executiva e Conselho Fiscal
A gestão democrática e transparente da entidade organizou calendários prévios
disponibilizados para a classe a respeito das Reuniões da Diretoria Executiva e das
Reuniões individualizadas para pautas temáticas e específicas das Diretorias.

Reuniões Diretoria Executiva

Assembleias Gerais
A realização de Assembleias virtuais para a aprovação de temas importantes para a
classe permitiu o avanço das pautas associativas e deliberação efetiva pelos
associados e associadas.

Assembleias Gerais
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Eleições virtuais
Um dos marcos dessa gestão foi o de ampliar o acesso e a participação dos membros
e modernizar as primeiras eleições para os cargos de Diretoria e do Conselho Fiscal da
ADEPAP (biênio 2021-2023), por meio do desenvolvimento e da aquisição do serviço de
plataforma on-line para a votação eletrônica.

Eleições virtuais

ATIVIDADES LEGISLATIVAS
Entendendo ser essencial para o fortalecimento da carreira e da Instituição, a ADEPAP,
desde o início da gestão, buscou estreitar laços com o Poder Legislativo,
essencialmente para realizar a atividade de educação em direitos e divulgar o trabalho
da Defensoria Pública. A participação da Associação deu-se em diversos eventos,
sempre para trazer o olhar da Instituição para os temas debatidos, como foi o caso da
Reforma da Previdência.
A ocupação desse importante espaço fortaleceu a nova identidade da Defensoria
Pública e culminou com a aprovação da nova lei complementar que reestruturou a
carreira (LC 121/19), criada por meio de Comissão da Defensoria, da qual a ADEPAP
também participou, e o reconhecimento parlamentar da importância da Instituição
para a sociedade amapaense!
A atuação também se deu no âmbito nacional, por meio da agenda com
deputados(as) e senadores do Amapá para a apresentação da nova formatação da
Defensoria Pública do Estado.
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Assembleia Legislativa

Congresso Nacional

ATIVIDADES JURÍDICAS
A ADEPAP atua por meio da Diretoria de Assuntos Jurídicos e Legislativos, que tem a
atribuição de assessorar juridicamente a Presidência e os órgãos da Associação e
emitir pareceres jurídicos (art. 34 do Estatuto da ADEPAP).
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Em toda a gestão, a Associação buscou a mediação dos conflitos para o fortalecimento
da carreira e da Instituição. Para avançar nos pleitos da classe e fornecer a prestação
de um serviço adequado e uniforme, a Diretoria Executiva aprovou regulamento para
tratar da prestação da assistência jurídica às associadas e associados, trazendo maior
segurança jurídica e transparência para o atendimento dos pleitos.
Além disso, foi realizado levantamento para a apresentação de propostas para convênio com escritório de advocacia para atender às demandas da entidade!

Atividades Jurídicas

ATUAÇÃO INTERINSTITUCIONAL
Com o intuito de estreitar os laços e aproximar as pautas da Defensoria e da entidade
com os Poderes, a ADEPAP buscou diversas agendas com os Poderes Executivo,
Legislativo, Judiciário e com o Ministério Público do Estado do Amapá, inclusive as
respectivas Associações. A presença da ADEPAP em eventos oficiais dos Poderes e
parcerias firmadas para a articulação de projetos em conjunto com a Defensoria
também foi marco dessa gestão.
O diálogo com a Administração Superior foi fortalecido, por meio da construção de
pontes para a resolução dos conflitos e intermediação dos interesses da classe. A
conquista do aumento do número de defensores e defensoras no Estado, inicialmente
de apenas 40, foi demanda associativa atendida pela Administração e pelo Poder
Executivo, que enviaram à Assembleia Legislativa projeto de lei para o aumento de
mais 10 cargos na classe inicial da carreira.
A ADEPAP não só tomou a iniciativa de começar o debate sobre a instalação do órgão
máximo da Defensoria, o Conselho Superior, fiscalizando o primeiro pleito eleitoral,
como também participou de todas as sessões, sempre trazendo pontos previamente
debatidos com a classe em reuniões deliberativas, além de sugestões, como as
apresentadas para a instalação da Ouvidoria-Geral da Defensoria, por meio de
participação proativa e permanente diálogo com os(as) Conselheiros(as).
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A Licença associativa também foi conquista dessa gestão, por meio de expressa
resolução do Conselho Superior, garantindo a atuação livre e mais forte da Associação.
A parceria permitiu o encampamento de sugestões da Associação para o
fortalecimento da Instituição, como é o caso do desenvolvimento da Cadeia de Valor
da Defensoria do Amapá, que está dentro do processo de governança pública e visa a
propor estratégias para avaliação, direcionamento e monitoramento da gestão que
permita que o serviço público seja prestado com excelência, pensando no cidadão e
na cidadã; e da institucionalização do SOLAR como sistema oficial para as atividades
das defensores e defensoras.
Além disso, a ADEPAP participa dos principais Grupos de Trabalho institucionais, para
prestar apoio e orientar as atividades dos defensores e defensoras, idealizando fluxos e
sugerindo pautas, como é o caso do GT do Naufrágio, GT da COVID-19, GT da
Retomada Gradual das Atividades e o GT do Apagão. Projetos como o de Educação em
Direitos, foram protocolados pela ADEPAP, com a sugestão de cronograma e modo de
operacionalização, para permitir que a Instituição cresça e alcance cada vez mais
pessoas.

Cadeia de Valor
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Conselho Superior

Curso de Formação DPEAP

GT Apagão
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GT COVID-19

GT Naufrágio
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Posses defensores e defensoras

Administração Superior, Poderes e Associações
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PRERROGATIVAS
A luta pelo fortalecimento do principal instrumento de acesso à justiça no Estado do
Amapá foi pauta constante dessa gestão, que buscou, inicialmente, realizar forte
campanha de Educação em Direitos com os Poderes nas redes sociais e por meio do
envio de ofícios e agendas, para explicar o papel da Defensoria e da Associação.
O levantamento de dados sobre a obediência às prerrogativas dos defensores e
defensoras, inclusive no período da pandemia, foi realizado por meio de questionários
enviados aos associados e associadas.
O envio de ofícios, inclusive conjuntos com a Defensoria, para instâncias de poder,
como o Judiciário e a Corregedoria do Instituto de Administração Penitenciária do
Amapá (IAPEN), com a defesa intransigente de prerrogativas dos membros foram
pautas constantes.
A regulamentação das atribuições dos membros pelo Conselho Superior, para garantir
a observância da inamovibilidade e da independência funcional, foi destaque dessa
gestão, que iniciou processo de conscientização dos membros para a atualização das
normas internas com a adequação ao modelo legal de previsão institucional.
Notas públicas para a defesa da atuação de defensores e defensoras também foram
publicadas nessa gestão como forma de fortalecer a categoria e a Instituição e externar
apoio aos membros.
Por fim, como forma de dar um suporte ao Conselho Superior, a ADEPAP protocolou
junto à Administração Superior, projeto que viabiliza a discussão para a implementação
da Comissão de Prerrogativas da Defensoria Pública do Estado do Amapá.

Prerrogativas
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VALORIZAÇÃO DA CLASSE E FORTALECIMENTO DA DEFENSORIA
Valorizar a Defensoria Pública e a carreira de defensor e de defensora no Estado do
Amapá foram pautas prioritárias dessa gestão. Isso se deu por meio de campanhas,
informes, ofícios e atos nesses dois anos.
Ainda em 2019, a ADEPAP elaborou a cartilha “Apresentando a Defensoria Pública do
Estado do Amapá: Memórias e Novos Rumos”, que foi apresentada e divulgada para
parlamentares e Poderes, inclusive no Congresso Nacional, com o intuito de mostrar a
nova identidade institucional e marcar um novo momento, após o primeiro concurso
dos primeiros membros de carreira.
A publicação de artigos como o “Defensoria para Todos(as)?”, na Revista Justiça e Cidadania, e o “Amapá no mapa: para quê uma Defensoria Pública?”, na publicação “Diálogos entre movimentos sociais, Ministério Público e Universidade - A experiência de
construção de uma agenda de atuação em políticas públicas e direitos humanos na
Amazônia”, parceria da Universidade Federal do Amapá (Unifap) e do Observatório da
Democracia, Direitos Humanos e Políticas Pública; fortaleceram a visão institucional
na medida em que discutiam temas como o histórico do acesso à justiça e da prestação do serviço de assistência jurídica integral e gratuita no Amapá e a implementação
material da EC 80/94 no Estado.
A divulgação constante do trabalho dos membros também exerceu esse papel, com o
lançamento de campanhas educativas como a “ADEPAP+Cidadania”, que teve o objetivo de orientar a população sobre os seus direitos, e a “Defensores e Defensoras Públicas não Param”, idealizada pela ANADEP, para divulgar o trabalho de defensores e
defensoras na pandemia. Espaço na mídia local, como a do Jornal A Gazeta, e em
eventos inclusive fora do Estado ampliou o alcance da divulgação do trabalho dos
membros e da Defensoria, principalmente durante a pandemia da COVID-19.
No ano de 2019, a ADEPAP participou de Comissão para a discussão da nova Lei Complementar que viria a reestruturar a carreira, aprovada pelo Legislativo e publicada
ainda em dezembro do mesmo ano. A aprovação da nova Lei foi um marco na carreira
e contou com a participação da ANADEP em visita ao Amapá na data da discussão na
Casa de Leis. A defesa da nova lei foi feita pela Defensoria Geral, pela ADEPAP e pela
ANADEP na Tribuna.
Para o fortalecimento do orçamento da Instituição, a ADEPAP já no ano de 2019 editou
Carta Aberta aos Parlamentares pedindo apoio para a Defensoria Pública. Em 2020,
lançou a campanha “Fortalece DPE”, com o apoio de toda a classe, para conscientizar
os Poderes sobre a importância do incremento orçamentário da Defensoria para a
garantia de um serviço público adequado e digno para membros, servidores(as) e
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assistidos(as). Inúmeras reuniões foram realizadas, com a apresentação de ofícios substanciais, que traziam dados e fotos, para demonstrar as deficiências da Instituição e a
falta de estrutura, além da participação da ADEPAP em espaços como o Conselho de
Gestão Fiscal e a Secretaria de Planejamento no debate.
Na rádio e mídias sociais, lançamos a cartilha “Defensoria Pública para que(m)? Os
impactos da COVID-19 para a população amapaense e a prestação do serviço público
essencial do futuro” e a “Carta de Apoio à DPE-AP”, assinada por entidades, órgãos, representantes de Poderes, juristas e movimentos sociais do Estado e do âmbito nacional.
O compromisso pela implementação das verbas, como o auxílio-saúde e alimentação,
previstas na nova Lei Complementar, pauta associativa, garantiu mais acesso à saúde aos
defensores e defensoras, assim como o do aperfeiçoamento garantiu maior capacitação
dos membros para o aprimoramento da prestação do serviço público.
A capacitação dos membros integra o pilar da valorização dos membros e, por isso, a
ADEPAP realizou diversos cursos e oficinas, dentre os quais destacaram-se:
1º Workshop prático: Ações possessórias e documentos técnicos.
2º Workshop prático sobre comunidades tradicionais.
Módulo sobre a situação carcerária - “Atuação estratégica na situação carcerária” e
“Os desafios da Defensoria Pública na atuação criminal”, com o Defensor Público de São
Paulo Patrick Cacicedo.
Educação em Direito e Defensoria Pública: vetores educativos para a cidadania
emancipatória no Estado Democrático de Direito, com o Defensor Público de Rondônia
Fábio Santos.

ADEPAP+Cidadania
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Defensores e Defensoras na pauta

Defensoria na pauta

Nova Lei Complementar (LC 121 de 2019)
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Orçamento + Forte

Capacitação
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INTERIOR
O Estatuto da ADEPAP, pensado pela gestão que fundou a Associação, prevê
expressamente uma Diretoria para Assuntos dos Núcleos Regionais, para cuidar das
demandas específicas dos associados e associadas do interior.
Uma das primeiras atuações da ADEPAP foi a criação de um Relatório para as
Comarcas do Interior descreverem as condições de trabalho e de relacionamento
interinstitucional com outros Poderes nas Comarcas do interior do Estado do Amapá,
com o intuito de dialogar com a Administração Superior para a busca de soluções
conjuntas para os principais problemas, como a falta de sede própria, de água,
energia, internet e transporte.
Desde então, a Associação buscou realizar reuniões periódicas com os defensores e
defensoras do interior para colher dados e demandas, intermediando a interlocução
com a Defensoria Geral e o Conselho Superior, inclusive solicitando agenda e apoio
institucional para a visita conjunta das Comarcas como forma de estar mais próxima,
in loco, e conhecer melhor a realidade das Comarcas.
Além do envio de ofícios, a ADEPAP foi até a Comarca de Laranjal do Jari e Vitória do
Jari, oportunidade em que divulgou o trabalho dos membros lá lotados na rádio e no
Poder Executivo e Legislativo local, para a solução de questões relacionadas à graves
violações de prerrogativas dos defensores e defensoras e ao acesso à justiça dos
jurisdicionados do interior.
A busca pela garantia de estrutura digna e adequada para defensores(as),
servidores(as) e assistidos(as) foi tema de debate inclusive com a ANADEP e outras
instâncias de poder, como o Poder Judiciário.

Interior
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COVID-19
Em razão da inesperada pandemia que se alastrou pelo mundo e das recomendações
de quarentena dos órgãos responsáveis pela saúde pública, a ADEPAP fez algumas
adaptações temporárias ao plano de atuação para o ano de 2020.
Como primeira medida, a ADEPAP solicitou da Defensoria Pública nova
regulamentação para o teletrabalho dos membros e servidores(as), além de buscar
informações com defensores(as) lotados nos interiores sobre a necessidade de apoio
institucional diferenciado, em razão das particularidades estruturais existentes.
A ADEPAP compôs ainda o Grupo do Sistema de Justiça para o enfrentamento da
pandemia, frente criada pelo Poder Judiciário e pelo Ministério Público do Estado,
criado para enfrentar e pensar medidas de combate ao coronavírus.
Quando houve o cancelamento do convênio do Estado com o plano de saúde da
GEAP, a ADEPAP realizou acompanhamento individualizados dos(as) associados(as)
para a transferência do plano, com a busca ativa para a adesão coletiva à Sul América.
A realização de reuniões remotas e de Assembleia Geral virtual marcaram um novo
momento para uma maior conectividade da ADEPAP aos membros.
A saúde mental e física entrou em pauta, com integração virtual dos(as)
associados(as) em eventos promovidos como lives para exercício físico, além do envio
de equipamentos de proteção individual como máscara e álcool em gel para as casas
dos(as) associados(as).
A ADEPAP também aderiu à campanha da ANADEP “Defensores e Defensoras
Públicas não Param”, divulgando a atuação incansável dos membros na pandemia,
principalmente a do Grupo de Trabalho para a COVID-19.
Campanhas de conscientização sobre a necessidade de obediência às regras
sanitárias e o envio de material para o apoio do(a) associado(a) em execução de
trabalho remoto também foram realizadas.
A ampliação de convênios para o autocuidado e a capacitação na pandemia foi ponto
de destaque, além da campanha “Conexão Solidária Amapá”, idealizada pela
Associação do RJ, que arrecadou 260 cestas básicas e 51 kits de higiene para
comunidades quilombolas e em situação de vulnerabilidade.
A comunicação interna foi fortalecida, inclusive para orientar os membros a respeito
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das ações executadas pelos defensores e defensoras do Grupo de Trabalho da OVID-19,
para replicação dos modelos e projetos desenvolvidos.
A ADEPAP sugeriu à Administração Superior a formação de Grupo de Trabalho para o
Retorno Gradual das Atividades, com o envio de ofícios indicando a necessidade de
elaboração de cronograma de entrega de equipamentos de proteção e o rodízio nos
núcleos, quando possível, para manter os atendimentos e garantir a saúde dos
membros, servidores(as) e assistidos(as).

Conexão Solidária Amapá

Cuidado e proteção
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Defensores e Defensoras não param

Novos convênios

COMUNICAÇÃO E TRANSPARÊNCIA
Uma comunicação forte permite não só um melhor diálogo interno quanto
principalmente externo, fazendo ecoar as nossas pautas e demandas. Um dos principais
focos da Associação, ainda mais após a pandemia, que ampliou a comunicação remota,
foi o de investir na área.
Em 2020, a ADEPAP contratou a empresa Socializer, responsável pela arte gráfica, que
criou a nossa identidade visual, e o jornalista Gerlando Klinger, que já atuou na
Defensoria do Pará, para intensificar a presença na mídia e estreitar laços com a
imprensa amapaense e nortista.
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Em 2021, foi finalizada a elaboração do fluxo interno da Comunicação, permitindo uma
melhor programação e controle dos eventos, logística e execução dos projetos
pensados.
Fortalecer a comunicação é também fortalecer a transparência. A ADEPAP criou
diversos informes, posteriormente oficializados, para deixar a classe sempre engajada
e ciente das atividades da entidade e da Defensoria, além dos Planos de Atuação, que
orientam as atividades da entidade e dá mais transparência à gestão. Os principais
informes são: ADEPAP informa: Em Defesa da Defensoria, Informe COVID, Boletim
mensal, Informe Geral e Especial e Informativos do Conselho Superior.
O balanço da gestão permite a prestação semestral das contas da Associação e fica a
disposição dos(as) associados(as) para controle e conferência.
O lançamento do site permitiu a ampliação das nossas atividades para o público
externo, vindo este a ser reformulado em 2021, com formato mais intuitivo e moderno.
A ADEPAP participou ainda do Fórum Nacional de Comunicação e Justiça em 2020,
para levantar dados sobre práticas e ideias avançadas de comunicação no meio da
Justiça.
Fortalecimento da imagem institucional
Constantemente, nas mídias, a educação em direitos é pauta, e ampliamos a nossa
atuação indo até eventos e Universidades para falar sobre a Defensoria Pública.
Dentre as mais importantes campanhas idealizadas está a “Em Defesa Delas”, lançada
em 2019 pela ANADEP e divulgada no Estado pela ADEPAP em agosto, com atividades
que se estenderam até abril de 2020, com mutirões, rodas de conversa e
atendimentos psicossociais para mulheres em situação de vulnerabilidade.
A divulgação da campanha deu projeção nacional à ADEPAP, por meio do canal G1,
vindo a resultar, inclusive, em premiação pelo Conselho Estadual dos Direitos da
Mulher, em reconhecimento aos relevantes serviços prestados em favor dos direitos
das mulheres e contribuição com a efetividade da política de gênero no Estado.
A idealização de vídeo sobre educação em direitos em casos de violência doméstica
divulgada pelas defensoras públicas teve mais de 4.000 visualizações nas nossas redes
e foi abertura da reunião extraordinária da Frente Parlamentar de Combate à Violência
Doméstica da Assembleia Legislativa do Amapá.
Em novembro de 2019, novo tema, proposto, inclusive, pela ADEPAP, foi votado para a
campanha nacional da ANADEP de 2021, que trará o enfoque em questões
étnico-raciais.
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Outras campanhas ganharam espaços, inclusive com a articulação da divulgação em
redes sociais dos parlamentares, como a “Fortalece DPE”, que mobilizou a classe com a
produção de avatares específicos para a campanha; e a campanha “Racismo em Pauta”,
que contou com a participação dos movimentos sociais e de parlamentares, com o
sorteio de livros sobre o tema e a doação de valores destinados a comunidades
periféricas e vulnerabilizadas do Amapá.
Já a campanha “8M: Minha força, Meu Poder” divulgou o trabalho de mulheres artistas
do Estado e encampou matéria sobre o impacto da COVID-19 nas mulheres.
A “SOS Amapá” teve o apoio da ANADEP e veio com o apagão que deixou sem luz quase
todo o Estado do Amapá por quase 30 dias no final de 2020, em atenção às ações
solidárias que pretendiam chegar até as comunidades mais afetadas pela crise do
desabastecimento elétrico no Estado.
Ainda a respeito da transparência, a ADEPAP inicialmente disponibilizou um drive para
o fácil e rápido acesso dos associados e associadas aos documentos, ofícios, notas e atas
da Associação. Posteriormente, organizou plataforma própria na área restrita do site da
ADEPAP, permitindo a criação de um canal oficial de acesso!
Confira algumas das atividades exercidas pela equipe da Comunicação da
ADEPAP:
Planejamento de Campanhas e Eventos com toda a logística prevista
Redação dos textos das plataformas virtuais
Redação dos textos, revisão e elaboração dos materiais gráficos,
informes, boletins e balanço da gestão
Redação de textos para a imprensa, com o envio de press release
Criação das artes gráficas e concepções artísticas, como a identidade
visual institucional, de Campanhas, Eventos e Posts das redes sociais
Atuação em conjunto com outras Assessorias das Associações
estaduais com a Assessoria de Comunicação da ANADEP
Relacionamento com a imprensa
Gerenciamento de crise
Criação de vídeos e divulgação
Alimentação e manutenção do site
Elaboração do planejamento de curto, médio e longo prazo das
atividades e acompanhamento semanal das metas
Desenvolvimento da Campanha Nacional da ANADEP no Estado
Registros fotográficos e de vídeo de eventos
Formulação de questionários
#ADEPAPnaMídia
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A ADEPAP está presente no Jornal A Gazeta, de grande circulação no
Estado, divulgando as suas atividades e a dos defensores e defensoras
associados!

Balanço da Gestão

Capacitação
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Combate à Violência Doméstica

Informes
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Educação em Direitos

Nova identidade visual

Planos de Atuação
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Site e conectividade

Campanha - #8m - Minha força, meu poder!

Campanha - Fortalece DPE
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Campanha - Em defesa delas

Campanha - Racismo

Campanha - SOS Amapá
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Outras campanhas

EVENTOS E INTEGRAÇÃO
A ADEPAP entende que legitimidade social só se firma com o diálogo constante com
a sociedade e, por isso, faz-se presente nos mais diversos eventos, para mostrar a nova
face da instituição.
Confira a participação da Associação em alguns eventos promovidos ou em
demandas provocadas pelas entidades civis e órgãos públicos, além dos organizados
pela ADEPAP, de forma individual ou em parceria com a DPE/AP:
Posse Popular das Defensoras e Defensores Públicos.
Mosaico da Amazônia Oriental.
Parcerias com Universidades (CEAP e UNIFAP) para reflexões sobre Defensoria
Pública, a exemplo do Universidade na Praça.
Encontro dos Chefes Wajãpi.
Parada LGBT.
Assento no Conselho Estadual de Direitos da População de Lésbicas, Gays,
Bissexuais, Travestis e Transexuais (CELGBT/AP).
Diversas ações da Campanha “Em Defesa Delas”, a exemplo do lançamento na
ALAP, dos mutirões de atendimento, rodas de conversa para o enfrentamento à
violência doméstica e educação em direitos nas rádios e TV.
Semana Municipal pela Visibilidade das Pessoas Travestis e Transexuais.
Seminário de Combate à Violência contra a Mulher e Saúde Mental promovido
pela Liga de Mulheres em parceria com o TJ/AP.
Contação de histórias na Defensoria pelo Dia da Consciência Negra.
Feira das Manas em alusão ao Dia Internacional da Mulher e muito mais!

35

Maio Verde
Ainda em 2019, no mês do Defensor e da Defensora, a ADEPAP promoveu, em parceria com a DPE/AP, o “Dia D”, com mutirão de atendimentos jurídicos e diversos serviços psicossociais, de saúde e de lazer à população amapaense.
Em 2020, a presença da ADEPAP na mídia foi massiva divulgando o
trabalho dos defensores e defensoras no Estado, na rádio e TV. O envolvimento do Poder Legislativo marcando o mês também foram importantes conquistas!
Em homenagem especialmente aos membros que atuaram com a COVID-19, foi lançado vídeo de reconhecimento e agradecimento!

DIA D

Maio Verde

A ADEPAP buscou ainda integrar os membros por meio da promoção de atividades,
da oitiva qualificada dos associados e associadas e do incentivo para a participação da
construção do projeto da Defensoria Pública do Estado do Amapá! Além disso, estimulou a participação dos associados e associadas em encontros nacionais, como foi o
caso do sorteio de um ingresso para participar do o Congresso Nacional de Defensoras
e Defensores Públicos da ANADEP (CONADEP), e regionais, como foi o caso do I
Encontro Regional das Defensoras e Defensores Públicos do Centro-Oeste.
Em comemoração ao 1 ano da DPE/AP, por motivos da pandemia do Coronavírus,
viabilizamos uma reunião remota, via aplicativo Zoom, com a presença, inclusive, de
membros já exonerados da Defensoria, mas que fizeram parte da primeira turma de
Defensores e Defensoras concursados, para integrar e reviver diversos momentos
importantes para a instituição. O encontro provocou sentimentos emocionados na
classe, que brindou ao desafiador primeiro ano na Defensoria Pública do Estado do
Amapá.
Diversas homenagens, inclusive pela ADEPAP e por parlamentares, foram realizadas,
reconhecendo o trabalho dos membros que moldam diária e historicamente a instituição.
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No final de 2019, a ADEPAP promoveu uma grande confraternização com a participação maciça da categoria e da Administração Superior, para comemorar o Natal, oportunidade em que reforçamos e relembramos as nossas conquistas com uma pequena
homenagem. Em 2020, o Natal foi diferente, mas não menos especial. Todos os associados e associadas receberam em suas casas kits com a blusa da ANADEP, quitutes,
bebidas, novas máscaras e álcool em gel personalizados.
Em atenção às necessidades possivelmente ainda não identificadas da classe, promovemos uma Pesquisa de Clima Organizacional, para conferir a saúde dos membros,
principalmente a mental, o nível de satisfação e a motivação com o trabalho desempenhado, como era vista a interação com outros membros, a presença de machismo
no ambiente de trabalho, a violação de prerrogativas, a comunicação dentro da instituição e a opinião sobre projetos que devem ser pautados pela Defensoria Pública,
permitindo um raio-x das demandas difusas, para orientar as providências.

1 ano ADEPAP

1 ano DPE-AP

1º Encontro Regional Centro-Oeste

Dia D

Eventos com outros Poderes
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Reuniões com a classe

Natal ADEPAP

Integração

Maio Verde

Movimentos Sociais
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CONADEP

CONVÊNIOS
Além dos convênios da ANADEP, do Clube de Vantagens, que trazem desde a desconto em passagens aéreas e veículos até a preços imperdíveis em acomodações, cursos
e lojas, a ADEPAP ampliou e firmou mais convênios locais e externos, que vão desde a
cuidados com o bem-estar até a capacitação dos associados e associadas. Confira a
lista completa no nosso site, em Convênios!

Convênios
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