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CO RO N AV Í R U S • COV I D-19

Expediente e  
atendimentos presenciais 

na DPMG suspensos  
temporariamente

Veja aqui os canais de atendimento remoto 
e as Resoluções Conjuntas 002 e 006/2021

O Ministério Público Federal (MPF), por meio da 
Procuradoria Regional dos Direitos do Cidadão (PRDC), 
e as Defensorias Públicas de Minas Gerais (DPMG) e da 
União (DPU) enviaram recomendação conjunta ao Esta-
do de Minas Gerais para que adote providências, dentro 
de suas atribuições, com o objetivo de reforçar a orien-
tação aos municípios para que realizem a vacinação in 
loco nas comunidades quilombolas e ribeirinhas, me-
diante contato prévio com as lideranças comunitárias.

As três instituições também recomendaram aos mu-
nicípios que compõem a área de jurisdição da Procu-
radoria da República no Estado de Minas Gerais, e nos 
quais se tem notícias de comunidades quilombolas e 
tradicionais, que, além de adotarem as mesmas provi-
dências, observem e respeitem, para todos os efeitos, 
a autodeclaração dos povos tradicionais e quilombolas, 
sobretudo no que tange à indicação das pessoas que 
integram a comunidade e que com ela convivem regu-
larmente, independentemente de seu local de moradia.

Tanto o MPF quanto a DPMG acompanham, por 
meio de inquérito civil e procedimento administrativo, 

Defensorias de Minas, da União e MPF recomendam que Governo do Estado 
oriente municípios a vacinar comunidades quilombolas e ribeirinhas
Vacinação dessas comunidades nos municípios está sendo feita de forma irregular, em desacordo com o 
Plano Nacional de Imunização

as medidas de proteção a comunidades quilombolas no 
contexto do enfrentamento da pandemia de Covid-19 
no estado.

Segundo a recomendação, as populações-alvo foram 
priorizadas no Plano Nacional de Imunização (PNI), ela-
borado pelo Ministério da Saúde, seguindo critérios de 
preservação do funcionamento dos serviços de saúde; 
proteção dos indivíduos com maior risco de desenvolvi-
mento de formas graves da doença e óbitos; preserva-
ção do funcionamento dos serviços essenciais; e prote-
ção dos indivíduos com maior risco de infecção.

Segundo o PNI, “em consonância a estes determi-
nantes, encontram-se também as populações ribeirinhas 
e quilombolas. A transmissão de vírus nestas comunida-
des tende a ser intensa pelo grau coeso de convivência. 
O controle de casos e vigilância nessas comunidades 
impõe desafios logísticos, de forma que a própria vaci-
nação teria efeito protetor altamente efetivo de evitar 
múltiplos atendimentos por demanda”.
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DPMG em Caratinga é parceira em  
campanha de arrecadação de alimentos
para famílias em situação de vulnerabilidade
Doações beneficiarão mais de 300 famílias assistidas 
pela SSVP no município

Com o objetivo de ajudar famílias em situação de vul-
nerabilidade, acentuada pela pandemia da Covid-19, a De-
fensoria Pública de Minas Gerais em Caratinga é parceira 
da ação de coleta de alimentos não perecíveis organizada 
pela direção do Fórum e pelo Centro Judiciário de Solução 
de Conflitos e Cidadania (Cejusc) da comarca.

Os alimentos arrecadados serão destinados à confec-
ção de cestas básicas a serem entregues aos assistidos da 
Sociedade São Vicente de Paulo de Caratinga. Serão acei-
tos alimentos como açúcar, arroz, feijão, café, farinha de 
mandioca, farinha de trigo, macarrão, sal, fubá, extrato de 
tomate e óleo de soja, entre outros. 

As doações podem ser entregues até o dia 14 de maio 
na sede da DPMG em Caratinga, no Fórum Desembargador 
Faria e Souza – Rua Luís Antônio Bastos Cortês 16, sala 507, 
5º andar, bairro Rodoviários.

>  Publicações |  Na mídia  

>  Procedimentos e comunicados internos

Em Uberaba, defensores públicos tratam de ações 
de enfrentamento à pandemia

https://defensoria.mg.def.br/index.php/2021/04/07/funcionamento-da-defensoria-publica-ate-31-5-2020-resolucao-conjunta-no-004-2020/
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AÇÕES EM DESTAQUE

DESTAQUE

Também foram reportados ao MPF problemas na 
vacinação em duas comunidades de Belo Horizonte. 
Na Comunidade Quilombola de Manzo Ngunzo Kaian-
go, localizada no bairro Santa Efigênia, estariam auto-
rizados apenas 14 integrantes receberem a primeira 
dose da vacina contra a Covid-19, em afronta à com-
posição da comunidade e ao autorreconhecimento de 
seus membros. 

Já na Comunidade Quilombola dos Luízes, locali-
zado no bairro Grajaú, foi reportado que foram vaci-
nados os maiores de 18 anos moradores no perímetro 
do quilombo. Isso resultou também na vacinação de 
moradores não quilombolas e na ausência de vaci-
nação de membros do quilombo, que, em razão da 
demora na demarcação do território, encontram-se 
residindo momentaneamente fora dele.

O MPF e as Defensorias ressaltam também que 
o Plano Nacional de Operacionalização da Vacinação
contra a Covid-19 não limita a vacinação às comuni-

dades quilombolas certificadas, e que, portanto, a 
autodeclaração das comunidades também deve ser 
considerada.

Baixa vacinação – Apesar de a vacinação ser planeja-
da com estratégias específicas no nível municipal e al-
guns municípios contarem com o apoio da Operação 
Gota, uma estratégia do Governo Federal para vaci-
nação em áreas rurais, ribeirinhas e indígenas, o MPF 
e as Defensorias receberam informações da Assem-
bleia Legislativa de Minas Gerais (ALMG) de que em 
algumas comunidades localizadas no norte do estado 
apenas os idosos estariam sendo vacinados, o que vai 
contra o determinado no PNI. 

Segundo dados do vacinômetro do Governo de 
Minas, apenas 16,30% dos integrantes de comunida-
des quilombolas foram vacinados.

Leia a matéria na íntegra
Clique aqui para ler a recomendação.

Os defensores públicos Antônio Carlos Moni de Oli-
veira e Thiago Coutinho Yamane, em atuação na Defen-
soria Pública de Minas Gerais em Uberaba, reuniram-se 
na quarta-feira (14/4) com a prefeita do município, Elisa 
Gonçalves de Araújo. Participaram também do encontro 
a procuradora municipal, Fabiana Gomes Pinheiro Alves, 
e o assessor da prefeitura, Caio Presotto.

No encontro, os defensores apresentaram os núme-
ros da produtividade da unidade em Uberaba, durante o 
ano de 2020, que totalizaram 69.610 prestações jurídicas. 
Eles também protocolizaram a recomendação da Defen-
soria Pública para que o Município priorize, no plano mu-
nicipal de vacinação, pessoas em situação de vulnerabi-
lidade, como moradores de rua e policiais penais. Ficou 
acordado que a Defensoria Pública passa a ter assento na 
Comissão de Vacinação de Uberaba.

Fornecimento de medicamentos – No encontro foi 
discutido ainda o fornecimento de medicamentos para 
os assistidos da Defensoria da Pública em Uberaba. 

Defensores públicos de Uberaba reúnem-se com a prefeita e tratam de 
ações de enfrentamento à pandemia
No encontro foi apresentado o relatório de produtividade de 2020 da unidade da Instituição na comarca e  
discutidos temas como vacinação contra a Covid-19 e fornecimento de medicamentos aos assistidos da DPMG

A prefeita Elisa Araújo garantiu empenho para via-
bilizar um fluxo de atendimento que evite a judiciali-
zação de demandas por saúde, além de possibilitar a 
participação da Defensoria na construção da Relação 
Municipal de Medicamentos (Remune).

Defensores públicos entregam o relatório de produtividade 2020 da 
DPMG, em Uberaba, aos representantes municipais

CONTINUAÇÃO DA CAPA
Defensorias de Minas, da União e MPF recomendam que Governo do Estado oriente 
municípios a vacinar comunidades quilombolas e ribeirinhas

https://defensoria.mg.def.br/wp-content/uploads/2021/04/recomendacao-quilombolas_c.pdf
https://defensoria.mg.def.br/index.php/2021/04/15/defensorias-de-minas-da-uniao-e-mpf-recomendam-que-governo-do-estado-oriente-municipios-a-vacinar-comunidades-quilombolas-e-ribeirinhas/
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NA MÍDIA

PUBLICAÇÕES

Portal Conjur publica artigo de defensora 
pública mineira sobre o papel da Defensoria 
Pública na solução extrajudicial de conflitos

Encontra-se publicado no Portal Consultor Jurídico 
(ConJur) o artigo “O papel da Defensoria no fomento de 
alternativas emancipatórias de conflitos”, da defensora 
pública Renata Martins de Souza, em atuação na Defen-
soria Pública de Minas Gerais em João Monlevade. 

Abordando a possibilidade do acesso universal à Jus-
tiça, não limitado somente às demandas judiciais, Renata 
Souza destaca o papel desempenhado pela Defensoria 
Pública como instituição responsável por garantir direitos 
e o próprio empoderamento de pessoas comuns, notada-
mente em virtude da possibilidade de fazer uso dos meios 
extrajudiciais de solução amistosa de conflitos.

Clique aqui para ler o artigo

Núcleo de Atuação da DPMG em Brasília lança 
3ª edição de 2021 do ‘Drops dos Tribunais’

O Núcleo de Atuação da Defensoria Pública de Minas 
Gerais junto aos Tribunais Superiores lançou a 3ª edição 
deste ano do boletim informativo “Drops dos Tribunais”. 
A edição traz importantes decisões atinentes à atuação 
da Defensoria Pública na área Criminal.

O “Drops dos Tribunais” é um informativo digital e 
periódico para divulgação de decisões dos Tribunais Su-
periores e do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, per-
tinentes à atuação da DPMG, trazendo também infor-
mações acerca do trabalho realizado, em Brasília, pelo 
Grupo de Atuação Estratégica da Defensoria Pública nos 
Tribunais Superiores (GAETS).

Clique aqui para ler

Chefe de Gabinete da DPMG fala sobre  
campanha de arrecadação para pessoas em 
situação de rua em entrevista à TV

A campanha de arrecadação solidária para pessoas 
em situação de rua, que está sendo promovida em par-
ceria pela Defensoria Pública de Minas Gerais (DPMG) e 
pela Associação Banho de Amor, foi tema de reportagem 
da edição da segunda-feira (12/4), do telejornal “Bom Dia 
Minas”, da TV Globo.

Em entrevista à emissora, a chefe de Gabinete da Defen-
soria Pública-Geral, Raquel Gomes de Sousa da Costa Dias, 
falou sobre a parceria da Instituição com a Associação, inicia-
da em 2018, com o objetivo de desenvolver atividades con-
juntas voltadas para o atendimento de cidadãos vulneráveis, 
em especial pessoas que vivem em situação de rua. Raquel 
Gomes observou que, segundo dados da UFMG, 18 mil pes-
soas vivem em situação de rua em Minas Gerais, sendo 9 mil 
em Belo Horizonte, ainda mais vulneráveis com a pandemia.

A Defensoria Pública de Minas está apoiando a arreca-
dação de alimentos não perecíveis e prontos para o consu-

mo, além de produtos de higiene. As doações podem ser 
entregues até o dia 31/5, na Sede da Instituição em Belo 
Horizonte (Rua dos Guajajaras 1.707, Barro Preto). A en-
trega dos itens arrecadados às pessoas em situação de rua 
será feita pela Associação Banho de Amor.

Clique aqui para ver a reportagem

Campanha arrecada itens de higiene e alimentação 
para moradores de rua

Portal Estado de Minas

MUTIRÃO DAS FAMÍLIAS/VIRTUAL

Defensoria Pública de Minas Gerais promove  
1º “Mutirão das Famílias” – Virtual em Ponte Nova

Portal Unidade de Noticias

Mutirão das Famílias na Defensoria
Portal Rádio Web de Ponte Nova

https://defensoria.mg.def.br/
https://www.youtube.com/results?search_query=c%2Fdefensoriamineira
https://twitter.com/defensoriamg
https://www.instagram.com/defensoriamineira/
https://www.conjur.com.br/2021-abr-13/tribuna-defensoria-papel-defensoria-publica-fomento-alternativas-emancipatorias-conflitos#author
https://defensoria.mg.def.br/wp-content/uploads/2021/04/DROPS-DOS-TRIBUNAIS-_abril.pdf
https://globoplay.globo.com/v/9428676/
https://www.em.com.br/app/noticia/gerais/2021/04/13/interna_gerais,1256525/campanha-arrecada-itens-de-higiene-e-alimentacao-para-moradores-de-rua.shtml
http://unidadenoticias.com.br/2021/04/14/defensoria-publica-de-minas-gerais-promove-1o-mutirao-das-familias-virtual-em-ponte-nova/
https://radiowebdepontenova.com/noticia/68082/mutirao-das-familias-na-defenssria

