
 

CONVITE PARA PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO ABERTA 
 
A Diretoria da ANAFE divulga o calendário das reuniões com os associados nos Estados 
conforme divulgado no dia 1 de abril, a Diretoria da ANAFE está realizando uma série de 
reuniões regionais com os associados, visando o compartilhamento de informações e a 
definição de formas de mobilização em face da PEC 32/2020, que trata da Reforma 
Administrativa. A primeira ocorreu no dia 31, com os associados do RS, SC e PR. As demais irão 
ocorrer a partir do dia 6/4. 
A reunião contará com a participação de integrantes da Diretoria, de representantes estaduais 
e associados dos respectivos estados.  
Os riscos da Reforma Administrativa e seus efeitos regressivos sobre o serviço público e, de 
modo especial, sobre a advocacia pública, serão discutidos, bem como as estratégias e 
medidas de enfrentamento da reforma regressiva. 
Segue o calendário das reuniões com os respectivos links de acesso:  

 São Paulo e Minas Gerais – 06 de abril às 17 horas - 
https://us02web.zoom.us/j/86103443171?pwd=MDRITFpLTFJ4dFU0NlZ3aW5lb
nNkZz09 

 Rio de Janeiro e Espirito Santo – 07 de abril às 19:15 horas - 
https://us02web.zoom.us/j/88409980456?pwd=N0lZbFpNcUZmbnc5SmZQZ0F
DNlZBdz09  

 Bahia, Sergipe, Alagoas e Pernambuco – 08 de abril às 17:00 horas - 
https://us02web.zoom.us/j/85114092452?pwd=T1dBWkZFMXEvVHBrMDBJT1h
ZOUc5UT09 

 Paraíba, Rio Grande do Norte, Ceará, Piauí e Maranhão – 09 de abril às 17 horas 
https://us02web.zoom.us/j/86748193000?pwd=NW9xcEhNMmI0RitOcFpvOHN
iaDFUQT09 

  Região Centro Oeste e Tocantins – 12 de abril às 19:00 -  
https://us02web.zoom.us/j/88991922113?pwd=Vjd1L3c1dUxXUGZBS2RvdHlFZ
HpOQT09 

 Pará, Amazonas, Amapá, Roraima, Acre e Rondônia – 14 de abril às 18:00 horas 
https://us02web.zoom.us/j/87332493706?pwd=SnZHQ0RHTTFNU2k2bDRRbzV
EdmlDQT09 

 Brasília – 15 de abril às 17:00 horas - 
https://us02web.zoom.us/j/87104769042?pwd=UjJjczlhWHRxKzZmd2p1Z3kzW
ml6QT09 

A participação direta dos associados nas questões de interesse coletivo é base da democracia 
associativa e um valor fundamental da ANAFE. 
A “defesa de quem defende o Brasil” tem como protagonistas os próprios advogados e 
advogadas públicas federais. 
Participem das reuniões!   ANAFE, Em Defesa de Quem Defende o Brasil! 
 
 

Lademir Rocha 
Presidente da ANAFE  
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