PRORROGAÇÃO

Até quarta, 30/3, Ouvidoria recebe inscrições para o Prêmio
“Justiça para Todas e Todos – Josephina Bacariça”
Em razão de problemas técnicos verificados na caixa de e-mails
ouvidoria@defensoria.sp.gov.br na última quarta-feira, 23, o prazo de
inscrições foi prorrogado por mais dois dias. A Ouvidoria confirma
recebimento de todas as indicações e disponibiliza telefone para dúvidas

Até quarta-feira, 30 de março, está aberto o prazo para envio de indicações e
inscrições para a edição 2016 do Prêmio “Justiça para Todas e Todos –
Josephina Bacariça”, promovido pela Ouvidoria-Geral da Defensoria Pública do
Estado de São Paulo.
O prazo previsto no Edital era 28 de março, mas, devido a problemas
técnicos verificados na caixa de e-mails da Ouvidoria na véspera do
feriado, o órgão decidiu prorrogar o prazo para quarta-feira, dia 30.
Atenção: a Ouvidoria respondeu todas as mensagens de inscrição e
indicação, confirmando recebimento. Caso não tenha recebido
confirmação, é importante fazer um novo envio do formulário e demais
materiais. Se houver outras dúvidas ou verificar a entrega das mensagens, é
possível também ligar para a Ouvidoria pelo número (11) 3105-5799, ramal 215.
Inscrições e indicações
Qualquer pessoa pode preencher o formulário que está disponível junto com o Edital
do prêmio no site da Ouvidoria-Geral (acesse por este link) e enviar para o e-mail
indicado, recomendando uma prática realizada por Defensora ou Defensor, Servidora
ou Servidor ou por um Órgão da Defensoria que tenha alcançado relevante impacto
social.
As premiadas e/ou premiados serão escolhidos pelo Conselho Consultivo da
Ouvidoria-Geral, que é composto por representantes da Sociedade Civil. O Conselho
avaliará a relevância dos trabalhos inscritos, levando em conta sua colaboração para a
construção de uma sociedade mais livre, justa e solidária, bem como a contribuição
para a erradicação da pobreza e redução das desigualdades sociais e para a melhoria,
ampliação, diversificação ou desburocratização do acesso à justiça.
A premiação acontecerá no mês de maio, em data próxima ao Dia Nacional do
Defensor Público. Em 2016, ano em que se comemoram 10 anos da criação da
Defensoria Pública de SP, será promovida uma homenagem especial. Os resultados
do prêmio serão divulgados no dia 26 de abril.

Sobre Josephina Bacariça
O Prêmio “Justiça para Todas e Todos”, que desde 2008 é
realizado pela Ouvidoria, passou a homenagear em 2014, em
seu nome, a militante Josephina Bacariça, que dedicou sua
vida à promoção e defesa dos direitos humanos.

Josephina Bacariça, em
2006, ao receber prêmio
na Assembleia Legislativa.
(Foto: ASCOM/ALESP)

Josy, como era conhecida, teve destacada atuação no desenho
de um modelo novo de Defensoria Pública para o Estado de
São Paulo, junto com o Movimento pela Defensoria, e
colaborou para a própria consolidação da Ouvidoria Externa
como mecanismo de fomento à participação e controle social.

Serviço: Prêmio “Justiça para Todas e Todos – Josephina Bacariça”
Prazo para inscrições: até 30/3/2016, quarta-feira
Divulgação do resultado: 26/4/2016
Como se inscrever ou fazer uma indicação*:


acesse o Edital e o formulário disponíveis no link
http://bit.ly/OGDPESP_Premio_JPT



envie o formulário para ouvidoria@defensoria.sp.gov.br

* Não é necessário ser integrante da Defensoria para enviar indicações.
*Versão aberta deste comunicado também disponível no site da Ouvidoria, na página de Boletins
Informativos: http://bit.ly/OGDPESP-Boletins

Saiba mais e acompanhe
Acesse a página da Ouvidoria na internet; acompanhe a Ouvidoria nas redes
sociais:

Twitter

Facebook

Google +

Youtube

Equipe da Ouvidoria-Geral
Ouvidor-Geral - Alderon Costa | Assessoria Técnica - Cristina Uchôa, Mariana Chies S. Santos, Pedro
Davoglio e Rachel Taveira | Agentes de Defensoria - Elio Okazaki e Priscila Rodrigues | Oficiais de
Defensoria - Maria Cristina Salerno, Renato Domingos Junior, Roberto Santos e Suelen Moraes |
Estagiários/as - Diego Rodrigues Silva, Vitor Araújo Melgaço e Viviane da Silva Baroni
Se não desejar receber estes comunicados, por favor envie uma mensagem com o título “DESCADASTRAR”
para ouvidoria@defensoria.sp.gov.br

