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“As conquistas, perdas e ganhos de um ano 
tão atípico como 2020 nos deram a chance de                  
    muito aprendizado para exercer nossas funções  
     de Advogado Público com ainda mais vigor e  
 assim preservando nossas prerrogativas e o  
  estado democrático de Direito. 
  Desejo a cada uma e a cada um 
   dos Associados da ANAPE um Natal de  
                        paz e harmonia e um ano novo pleno de  
  saúde, paz e realizações

  Ana Paula Guadalupe Rocha, 
  diretora do Centro de Estudos Jurídicos 

da ANAPE e presidente da Associação
dos Procuradores de Goiás (Apeg) 

”

Depoimentos

“Colegas e amigos procuradores de todo o Brasil,
no encerramento desse ano de 2020, permito-me fazer
uma análise retrospectiva que ressalte não só nossa
capacidade de superação e aprendizagem, mas
principalmente a união e solidariedade que
permeou nossas relações! Em momentos de
dificuldades, sempre havia um colega, muitas vezes
amigo, disposto a nos ajudar! Nossa ANAPE, mesmo
que muitas vezes de forma apenas virtual,
manteve-se presente e atuante na defesa de
nossos interesses, lembrando a todos nós
que apenas ‘juntos’ conseguimos
superar os desafios que se avizinham!
Que em 2021 reforcemos ainda mais
nossos laços

Daniele Brasil Lerípio,
diretora de Inativos e de Tecnologia da ANAPE 

”

“Enfrentamos um ano muito difícil, de sofri-
mento, angústia e lutas diárias por sobrevivência. 
Um ano em que a ausência do abraço, do beijo e 
dos risos entre amigos tornou as nossas vidas 
um vazio doloroso! Torço fortemente par 
que  este vazio tenha oportunizado a cada 
um de nós a possibilidade de evolução in-
terior, e que em 2021 possa ser preenchido  
  pelos valores de solidariedade, 
    humildade, respeito à diversidade,  
      ESPERANÇA e LUTA por um mundo 
   melhor, mais justo e menos 
    desigual! Feliz Natal e um excelente  
      Ano Novo

Patrícia Cristine Viana David,
diretora Social da ANAPE e Procuradora

do Estado do Espírito Santo.  

”

“O ano de 2020 nos deixa aprendizados de uma
vida. Que em 2021, a ANAPE e cada um de nós
consiga sempre se renovar de bons sentimentos e
de muita força e coragem para lutar por
dias melhores. Novos desafios se
aproximam e devemos ter as energias
renovadas para mais 365 dias.
Boas festas

Luciano Alves de Souza Neto,
diretor Administrativo e Financeiro
Adjunto da ANAPE

”



“A Escola Superior da ANAPE deu início a
projetos promissores no ano de 2020.  O 
grande desafio foi estruturar o primeiro cur-
so de pós-graduação lato sensu, especializa-
ção em Direito Público, projeto pedagógico 
desenhado de forma exclusiva para os Pro-
curadores do Estado e do Distrito Federal, 
com previsão do início das aulas no primeiro 
semestre de 2021. Conjuntamente, estamos 
criando uma revista eletrônica acadêmica 
muito moderna, com foco na indexação in-
ternacional dos artigos para divulgar seria-
mente os trabalhos que serão desenvolvidos. 
Também investimos na modelagem de cur-
sos de extensão com a finalidade propiciar 

”

um ambiente de estudo mais aprofundado sobre temas relacionados com as 
atividades diárias dos associados da ANAPE. Lançamos o projeto piloto com 
a Accademia Juris Roma que tratou do tema ‘Diálogos sobre contratação pú-
blica na época pandêmica: Europa- Brasil’, com certificação internacional.  A 
Escola também apoiou as demais atividades da ANAPE, em especial, o 46.º 
CNPE, pela primeira vez no formato eletrônico em face da emergência em 
saúde pública mundial, que teve como diferencial a possibilidade de reunir 
palestrantes internacionais. Todos os eventos tiveram uma grande acolhida 
dos associados

  Patricia Ulson Pizarro Werner, diretora da
Escola Nacional de Advocacia Pública Estadual

“Com um ano extremamente atípico,
tivemos que nos adaptar ao cenário nacional
sem esquecer, contudo, da nossa missão
institucional. 2020 foi, certamente, um ano
em que mantivemos o bom diálogo com o
Congresso Nacional e Tribunais Superiores
nas pautas que interessam toda
advocacia pública estadual. Para o
ano vindouro, fica a disposição e o
entusiasmo de continuar trabalhando
efetivamente na manutenção e
avanços de todas as nossas pautas.
Vamos juntos e sempre em frente

Rodrigo Santos, diretor de Comunicação
Social da ANAPE

”

”

“Colegas procuradores, sabemos que 2020 
não foi um ano fácil, ano de árduas lutas e
algumas vitórias. Para muitos de nós, com
perdas significativas e inesquecíveis na esfera
pessoal. Contudo, esperamos que o ano que
se avizinha seja um ano melhor e mais leve,
e juntos conseguiremos mais. A Anape
continuará sua luta pelos direitos da categoria.
Que em 2021 tenhamos mais conquistas e
muitas alegrias

Milton Pereira Júnior, secretário-Geral Adjunto da
ANAPE e procurador do Estado de Pernambuco
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