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Defensoria Pública de Minas dá início ao 7º Curso de Formação
das defensoras e defensores públicos empossados
A Defensoria Pública de Minas Gerais (DPMG), por
meio de sua Escola Superior (Esdep-MG), deu início, na
segunda-feira (8/3), ao 7º Curso de Formação da segunda turma das novas defensoras e defensores públicos
aprovados no VIII Concurso de provas e títulos para ingresso na carreira da Instituição.
O defensor público-geral de Minas Gerais, Gério Patrocínio Soares, abriu o encontro dando as boas-vindas
aos novos colegas e expressando sua alegria em recebê-los na Instituição. O DPG enfatizou a importância de
se buscar sempre a felicidade, condição essencial para
um olhar humano e escuta verdadeira dos assistidos,
pressupostos para a atuação sensível e diferenciada que
caracteriza a atividade dos defensores públicos.
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Em entrevista ao jornal MG InterTV – 1ª Edição, o
coordenador da Regional Norte, da Defensoria Pública de Minas Gerais, Cláudio Fabiano Pimenta, falou
sobre o papel institucional do defensor público em
educação em direitos. A entrevista foi concedida durante a visita do defensor à casa de uma assistida para
explicar o direito ao acesso à saúde e a medicamentos oferecidos pelo Estado. A assistida possui uma
doença metabólica rara e depende de uma dieta restritiva para controlar a doença.
Clique aqui para assistir a reportagem
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CONTINUAÇÃO DA CAPA:

DPMG dá início ao 7º Curso de Formação das defensoras e defensores públicos
Após a apresentação individual dos novos defensores públicos e da equipe da Defensoria-Geral presente
no evento, o defensor público-geral Gério Patrocínio
Soares destacou o espírito comum de ajudar os assistidos da Instituição, o que se materializa ainda mais com a
chegada dos novos membros.
O subdefensor público-geral do Estado, Nikolas Stefany Macedo Katopodis, que conduziu os trabalhos da
parte da tarde, falou sobre as atribuições da SubdefenFoto: Claudinei Souza/DPMG

Subdefensor-geral Nikolas Katopodis conduziu os trabalhos da tarde

soria Pública-Geral, que controla a gestão dos órgãos de
estrutura administrativa, além de acompanhar e gerenciar a execução orçamentária.
Também expuseram, a chefe de Gabinete da DPMG,
Raquel Gomes de Sousa da Costa Dias, assessores Wilson Hallak Rocha, Gustavo Gonçalves Martinho, Cláudio
Miranda Pagano, Juliana de Carvalho Bastone, Letícia
Fonseca Cunha e Giza Magalhães Gaudereto, fornecendo um panorama da atribuições e de gerenciamento de
atividades como o Planejamento Estratégico e o Plano
Geral e Atuação (PGA) 2021-2022.
Curso de Formação – O 7º Curso de Formação Inicial
continua até o dia 7 de maio. Na programação estão previstas apresentações da Corregedoria-Geral, Conselho
Superior, Associação de Classe e da Assessoria Militar da
DPMG, além de representantes de outras instituições,
como Poderes Executivo e Judiciário, Ministério Público,
Polícia Militar, Defesa Civil, Corpo de Bombeiros Militar e
Polícia Civil. O curso contempla também temas e aspectos técnicos, como atuação no júri, processos eletrônicos, entre outros, além de práticas supervisionadas.
Leia a matéria na íntegra

DIA INTERNACIONAL DA MULHER

Defensoria Pública de Minas apresenta a atuação do Nudem em
seminário sobre o enfrentamento da violência contra a mulher
Evento integra a programação do ‘Sempre Vivas: luta das mulheres em tempos de pandemia’
Dentro das comemorações do Dia Internacional da
Mulher, a Defensoria Pública de Minas Gerais (DPMG)
participou das atividades da programação do “Sempre
Vivas: luta das mulheres em tempos de pandemia”.
O evento, organizado pela Assembleia Legislativa de
Minas Gerais, conta com a parceria de 55 entidades e é
realizado há três anos. Nesta edição de 2021 discute os
impactos da pandemia do novo coronavírus sobre a vida
e a rotina das mulheres.
Na abertura das atividades, no dia 12/3, a chefe de
Gabinete, defensora pública Raquel Gomes de Sousa da
Costa Dias, que representou o defensor público-geral,
Gério Patrocínio Soares, agradeceu à oportunidade de
representar as defensoras públicas que trabalham diariamente pela garantia da defesa das mulheres que se
encontram em situação de violência e, muitas vezes, não
sabem que estão naquela situação abusiva.

“A Defensoria de Minas vem trabalhando em defesa
dessas mulheres antes mesmo da Lei Maria da Penha.
Em 2005 foi criado o Nudem, cujo trabalho se dá tanto
na aplicação da lei e na proteção dessas mulheres quanto
na educação em direitos”, ressaltou a chefe de Gabinete.
continua >>
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DIA INTERNACIONAL DA MULHER | CONTINUAÇÃO

Atuação do Nudem em seminário sobre o enfrentamento da violência contra a mulher
Na programação da sexta-feira (12/3), o seminário
virtual “Mulheres na luta: novos desafios trazidos pela
pandemia e perspectivas” contou com a participação da
coordenadora da Defensoria Especializada na Defesa do
Direito da Mulher em Situação de Violência (Nudem/
BH), defensora pública Samantha Vilarinho Mello Alves,
no painel “Enfrentamento à Violência”.
Samantha Vilarinho apresentou a estrutura da Defensoria Pública para o atendimento à mulher vítima de
violência, falou sobre o trabalho da Instituição durante
a pandemia e da importância da educação em direitos.

Defensoria Pública de Minas realiza palestra sobre ‘a arte de ser leve’
para celebrar o Dia Internacional da Mulher
Em comemoração ao dia internacional da Mulher, a
Defensoria Pública de Minas Gerais (DPMG) realizou, no
dia 8 de março, palestra virtual com a jornalista e escritora Leila Ferreira. O evento foi transmitido pelo canal da
DPMG no Youtube – c/defensoriamineira – e a gravação
fica disponível por sete dias.
A chefe de Gabinete da DPMG, Raquel Gomes de
Sousa da Costa Dias, abriu a transmissão, agradecendo
a participação da jornalista e escritora para falar sobre
os desafios das mulheres e da necessidade de se colocar leveza. “Principalmente neste momento triste e desafiador em que vivemos enquanto sociedade”, disse a
defensora pública.
Na palestra, Leila Ferreira falou sobre a necessidade
de pausa nas atribulações da vida para pensar e refletir
sobre leveza, qualidade de vida e a importância de ser
e estar próximo a pessoas respeitosas e gentis. “Nada
garante a felicidade, mas algumas coisas nos aproximam

dela, tal como a boa convivência, o respeito mútuo e
a gentileza”, citou a palestrante. Ferreira afirmou ser o
momento ideal para recalibragem das emoções, principalmente para as mulheres que vivem um momento de
desmantelamento do cotidiano. Para ela, o melhor caminho para uma vida mais leve são as pessoas reaprenderem a conversar verdadeiramente de forma presente.

Bate-papo sobre o enfrentamento da violência doméstica na pandemia
Está disponível no canal do YouTube da Defensoria
Pública de Minas Gerais (c/defensoriamineira) o bate-papo “Desafios do enfrentamento à violência doméstica na pandemia”, promovido pela Escola Superior (Esdep
MG), em comemoração ao Dia Internacional da Mulher. O
evento aconteceu no dia 9 de março e teve a participação
das defensoras públicas Ana Cláudia Braga Areas Pinheiro,
Bárbara Bissochi e Diana Fernandes de Moura, que atuam
na área de enfrentamento à violência contra a mulher.
Clique aqui para acessar a palestra no nosso canal.
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DIA INTERNACIONAL DA MULHER

‘Carreata pela Vida das Mulheres’, com participação da DPMG,
marca o 8 de março em BH
A “Carreata pela Vida das Mulheres” reuniu dezenas
de veículos na manhã da segunda-feira (8/3), percorrendo as ruas de Belo Horizonte para chamar a atenção para
os números crescentes de violência de gênero durante a
pandemia de Covid-19 e para a necessidade de efetivação dos direitos das mulheres.
A iniciativa, que reuniu várias instituições e entes da
sociedade civil da Rede de Enfrentamento à Violência
contra a Mulher, marcou as celebrações pelo Dia Internacional da Mulher.
A Defensoria Pública integra a Rede de Enfrentamento
à Violência contra a Mulher – MG e foi representada no
evento pela defensora pública Maria Cecília Pinto e Oliveira, titular da Defensoria Especializada na Defesa dos
Direitos da Mulher em Situação de Violência (Nudem-BH).

MARÇO LILÁS

Esdep promove a palestra online
“Conscientização e combate ao
câncer de colo do útero”
A iniciativa, que integra ações da Defensoria de Minas para divulgação da campanha Março Lilás, será aberta ao público e acontece de forma virtual no dia 16 de
março, às 11 horas, com transmissão ao vivo pelo canal
do YouTube da DPMG: www.youtube.com/c/defensoriamineira

Foto: Marcelo Sant’Anna/DPMG

A carreata partiu da sede da Defensoria Pública de Minas e terminou
em um ato em frente à Assembleia Legislativa

ESDEP INFORMA

Defensor público de Minas dá
palestra sobre a Lei Geral de
Proteção de Dados
O defensor público de Minas Gerais, Roger Vieira Feichas, participou de palestra online na sexta-feira (12/3) sobre a Lei Geral de Proteção de Dados, em evento promovido pelo Instituto Federal
de Rondônia, integrando o curso de Gestão Pública.
Roger Feichas fez uma avaliação geral da LGPD, com
enfoque interdisciplinar.

Esdep divulga contemplados
no sorteio para o Curso
Equilíbrio Emocional do TJMG
A Esdep informa os nomes das defensoras e
defensores públicos contemplados no sorteio de
vagas para o Curso Equilíbrio Emocional, que será
promovido pela Escola Judicial Desembargador
Edésio Fernandes (EJEF), do Tribunal de Justiça de
Minas Gerais (TJMG).
O curso será no período de 14 de abril a 12 de
maio de 2021, na modalidade a distância, com carga horária de 20 horas.
Acesse aqui a lista
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ESPECIAL

Projeto busca resgatar memória e identidade da população em
situação de rua de BH
Iniciativa é do Centro Estadual de Defesa dos Direitos Humanos das Pessoas em Situação de Rua.
Defensoria participa de discussões e ações em defesa desta população
Minas Gerais tem uma população de 18 mil pessoas
vivendo em situação de rua. Deste contingente, 9.114
vivem em Belo Horizonte – mais da metade do total do
estado. A informação é do projeto Polos de Cidadania,
da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), em
pesquisa realizada em maio de 2020, com base em dados do Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal (CadÚnico).
De acordo com o Decreto nº 7.053/2009, que institui a Política Nacional para a População em Situação de
Rua, esta parcela da sociedade é composta por grupo
populacional diverso que possui em comum, em termos gerais, a pobreza extrema, os vínculos familiares
fragilizados ou rompidos e a inexistência de moradia
convencional regular.
Com o projeto “O Direito à memória”, o Centro Estadual de Defesa dos Direitos Humanos das Pessoas em
Situação de Rua (CEDDH) apresenta uma porta de entrada para conhecer a vida dos cidadãos em situação de
rua, tanto em termos de trajetória pessoal, quanto em
termos de contextos sociais que marcam a saída de suas
moradias e os destinam a viver na/da rua. A cada mês
um tema diferente é abordado pela ótica de quem vive
nas ruas, dando fala a quem tem o direito a ela. Em vídeos curtos, pessoas em situação de rua contam por elas

mesmas a sua história. Já foram lançados três episódios.
Por meio da Defensoria Especializada em Direitos
Humanos, Coletivos e Socioambientais (DPDH), a Defensoria Pública de Minas tem expressiva atuação na proteção, promoção e reparação dos direitos dos cidadãos
em situação de rua. Entre outros órgãos que integram
a rede de proteção à população em situação de rua, as
reuniões do corpo gestor do CEDDH têm a participação
da defensora pública Júnia Roman Carvalho.
Leia a matéria na íntegra e conheça os três episódios
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