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Membros do Condege reúnem-se em Porto Alegre para
31ª reunião

Presidente do Condege participa da posse do novo
Defensor Público-Geral de Rondônia

Foto: Cedidas

O

Presidente do Condege, José
Fabrício, participou da posse
do novo Defensor Público-Geral de Rondônia, Hans Lucas
Immich. A cerimônia aconteceu no
Teatro Guaporé, anexo ao Palácio
das Artes, no dia 19 de julho, e contou com a presença do Governador
do Estado Marcos Rocha e autoridades. Hans Immich assumiu o cargo
para o biênio 2019-2021, antes ocupado pelo Defensor Público Marcus
Edson de Lima. “Não poderia deixar
de registrar a nossa profunda gratidão a Marcus Edson de Lima, não
só pela Defensoria Pública-Geral
de Rondônia, mas pelo seu mandato como Presidente do Condege.
Você é um exemplo para todos nós”,
disse José Fabrício. E acrescentou:
“Registro também o nosso apoio ao
novo Defensor Público-Geral, Hans
Immich, que contará com o Colegiado à sua disposição. Que possamos estar presentes para asseverar
Rondônia como referência para o
Brasil, como o foi nos últimos quatro
anos”, exclamou José Fabrício.

O

correu em Porto Alegre, em 26
de julho, a 31ª reunião ordinária do Condege. O presidente
do Colegiado e Defensor Público-Geral de Pernambuco, José Fabrício
Silva de Lima, conduziu a atividade
ao lado do Defensor Público-Geral do
Rio Grande do Sul, Cristiano Vieira
Heerdt. No encontro, foi decidido
que será enviado a cada Defensor
Público-Geral formulário eletrônico
para preenchimento sobre informações relacionadas aos seus núcleos
de defesa da mulher e sobre atividades e práticas exitosas de enfrentamento à violência doméstica. Os
dados vão formar um documento e
alimentar o banco de dados próprio
da Defensoria Pública, além de contribuir para a atuação após a assinatura por parte do Condege com o
Ministério da Justiça no Pacto Nacional a Favor das Mulheres Vítimas de
Violência Doméstica, no dia 7 de
agosto, que visa ao desenvolvimento
de projetos e atividades de interesse
mútuo, voltados ao objetivo de prevenir e reduzir todas as formas de
violência contra a mulher por meio
da educação em direitos.

Mais informações: www.condege.org.br
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Presidência do Condege participa de posse de
Defensores Públicos em Rondônia

O
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presidente do Colégio Nacional dos Defensores Públicos-Gerais (Condege), José Fabrício, participou da posse dos novos
Defensores Públicos de Rondônia.
O evento aconteceu no dia 18 de
julho, em uma cerimônia realizada
no auditório do Tribunal de Contas do Estado, e que contou com a
presença do Presidente do TCE-RO,
Edilson de Sousa Silva e do Defensor
Público-Geral daquele Estado, Marcus Edson de Lima.

Presidência do Condege participa da solenidade de 35
anos da ANADEP
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O

Presidente Condege, José
Fabrício, participou da solenidade que marcou os 35
anos da Associação Nacional das
Defensoras e Defensores Públicos
(ANADEP), no dia 10 de julho, em
Brasília. O evento reuniu defensoras e defensores públicos de todo o
país, ex-presidentes(as) da associação, autoridades e representantes
da sociedade civil na sede da Escola
de Assistência Jurídica da DPDF.
Compuseram a mesa de abertura, o
presidente da ANADEP, Pedro Coelho; a vice-presidente Rivana Ricarte;
o ex-presidente da ANADEP, Antonio
Maffezoli (biênio 2017-2019); o presidente do CONDEGE, José Fabrício,
e a defensora pública-geral do Distrito Federal, Maria José de Nápolis.
Durante sua fala, José Fabrício abordou os caminhos da entidade e a sua
trajetória. “A Defensoria deve muito
ao trabalho da ANADEP. É ela que
traz o fortalecimento de uma constituição tão importante para a consolidação de um Estado Democrático
de Direito. A ANADEP atua em épocas onde, infelizmente, as questões
políticas estão contra nós. Vamos
nos reinventar e mesmo no cenário
de dificuldade, a nossa Defensoria
possa continuar pulsando e fazendo
a diferença na vida dos nossos assistidos”, disse.

Mais informações: www.condege.org.br
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NOTA OFICIAL
Condege se manifesta de forma solidária ao Presidente do Conselho Federal da
Ordem dos Advogados do Brasil a respeito das declarações Presidente da República
Jair Bolsonaro sobre o desaparecimento de seu genitor durante a ditadura militar.

O

Colégio Nacional de Defensores Públicos-Gerais
– Condege manifesta sua solidariedade ao Presidente do Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil, Felipe Santa Cruz, a respeito das declarações do Exmo. Presidente da República Jair Messias
Bolsonaro sobre o desaparecimento de seu pai, preso
pelas forças de segurança do Estado durante a ditadura militar e até hoje desaparecido. Durante o regime
autoritário de 1964 a 1985, quando as liberdades democráticas mais básicas da sociedade foram duramente
atacadas, vários brasileiros foram mortos, torturados e
presos ilegalmente, dentre eles o Sr. Fernando Augusto
de Santa Cruz Oliveira, como reconhecido pela Comissão

da Verdade e diversos organismos da sociedade civil.
A consolidação da democracia brasileira requer que as
autoridades públicas resgatem a memória e a verdade,
bem como velem pela dignidade de todos aqueles que
sofreram com o abuso do poder estatal. Portanto, solicitamos que os representantes dos poderes e demais
instituições façam os debates políticos, quando necessário, mas de forma cortês, sem jamais usar como estratégia argumentativa declarações que escarnecem da
dor pessoal alheia, ainda mais quando esta dor resulta
de abusos do próprio Estado. O respeito entre as instituições e às pessoas é a base da democracia e o que
legitima a própria existência da República.

Mais informações: www.condege.org.br

