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De acordo com o Instituto Brasileiro de Geografia e 
Estatística (IBGE), mais de 45 milhões de brasileiros pos-
suem algum tipo de deficiência, aproximadamente 23,9% 
da população total. O dado disponível é de 2010, o que su-
gere que o número seja ainda maior hoje. Historicamente, 
essa população é extremamente vulnerável devido à falta 
de acessibilidade e políticas públicas de inclusão, ficando 
à margem e excluída de programas ligados à educação, 
saúde, promoção de cultura, lazer, trabalho etc.

Para ampliar a assistência a essas pessoas, a Defen-
soria lança um amplo programa de ações extrajudiciais 
para garantia de direitos, de articulação permanente, 
denominado “Inclusão Verde Mundo – Rede em Pro-
teção”. A articulação em rede, tendo como método de 
trabalho a atuação extrajudicial, vai possibilitar resguar-
dar os direitos das pessoas com deficiência naquelas co-
marcas em que não há Defensoria Pública ou que a sua 
atuação é limitada a algumas áreas.

A iniciativa é conduzida pelos defensores públicos 

Projeto da Defensoria Pública de Minas Gerais integra instituições 
para efetivar direitos das pessoas com deficiência
DPMG vai agregar e dar suporte, por meio da atuação extrajudicial, às diversas instituições representativas, 
assistidos com deficiência e suas famílias para a efetivação dos direitos.  “Inclusão Verde Mundo – Rede 
em Proteção” é o nome do projeto

Estevão Machado de Assis Carvalho, coordenador da De-
fensoria Especializada da Pessoa Idosa e da Pessoa com 
Deficiência, e Luis Renato Braga Arêas Pinheiro, que atua 
na Defensoria de Tóxicos e Organização Criminosa e é 
coordenador adjunto da Comissão Especial dos Direitos 
das Pessoas com Deficiência da Associação Nacional das 
Defensoras e Defensores Públicos (Anadep).

O projeto foi institucionalizado por meio do TAP (ter-
mo de abertura de projeto) nº 16/2020, apresentado 
pelos gestores e aprovado pela Coordenadoria de Proje-
tos, Convênios e Parcerias (CooProC), da DPMG.

DPMG promove 1º “Mutirão das Famílias” – Virtual em Ponte Nova
Inscrições já estão abertas. Atendimento será virtual e vai disponibilizar até 156 sessões de conciliação 
para regularizar a situação jurídica das famílias
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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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O Projeto “Inclusão Verde Mundo – Rede em Prote-
ção” pretende agregar, em uma atuação mais ampla, a 
estruturação da rede de proteção das pessoas com defi-
ciência entre as instituições do Sistema de Justiça e ou-
tras instituições públicas ou privadas. A ideia é assegurar 
o acesso aos três principais eixos do direito da pessoa 
com deficiência – educação, saúde e trabalho – nos pla-
nos municipal, estadual e federal. Importante destacar 
que direitos como lazer, cultura, acessibilidade, entre 
outros, estão englobados nos três eixos principais.

Além de seguir na condução e constante articulação 
das redes estabelecidas, o projeto pretende criar e am-
pliar outras redes de proteção à pessoa com deficiência, 
principalmente nas localidades mais carentes.

Para tanto, será disponibilizado apoio para aplicação 
da sua metodologia nas unidades da DPMG do interior 
que tiverem interesse. Isso será feito por meio da atua-
ção extrajudicial em educação em direitos, capacitação 
e estruturação da rede local de proteção.

Também será estabelecido um termo de coope-
ração técnica entre as instituições integrantes, com o 
objetivo de efetivar os direitos das pessoas com defi-
ciência. O projeto pretende, ainda, participar de forma 
ativa e regular em todos os espaços públicos ou priva-
dos em que se discutam os diretos dessa população. 
Além disso, também são objetivos da iniciativa, criar a 
Comissão dos Direitos das Pessoas com Deficiência no 
Colégio Nacional dos Defensores Públicos-Gerais (Con-
dege) e traçar e executar estratégias de comunicação 
para proporcionar com regularidade a educação em di-
reitos em relação à temática.

Leia a matéria na íntegra 

AÇÕES EM DESTAQUE 

Projeto da Defensoria Pública de Minas Gerais integra instituições 
para efetivar direitos das pessoas com deficiência

NA MÍDIA
Projeto da DPMG integra instituições em prol de  
direitos de pessoas com deficiência

Portal CNJ

A Defensoria Pública de Minas Gerais (DPMG) está 
realizando o “Mutirão das Famílias” – Virtual em Ponte 
Nova. Esta é a primeira vez que a Instituição promove a 
iniciativa na comarca. O objetivo é buscar a conciliação 
das partes nas mais variadas demandas da área de Famí-
lia, contribuindo para a redução dos conflitos, além de 
diminuir eventual demanda reprimida em razão da pan-

DPMG promove 1º “Mutirão das Famílias” – Virtual em Ponte Nova
Inscrições já estão abertas. Atendimento será virtual e vai disponibilizar até 156 sessões de conciliação 
para regularizar a situação jurídica das famílias

demia e o tempo de espera para a prestação jurisdicional.
O “Mutirão das Famílias” – Virtual é voltado para 

pessoas hipossuficientes interessadas em solucionar 
questões relativas à área de Família, como: curatela, ali-
mentos, execução de alimentos, reconhecimento e dis-
solução de união estável, investigação de paternidade, 
divórcio e guarda. A conciliação dispensa o litígio e pro-
move a possibilidade real de acordo, de forma a pacifi-
car a relação e reduzir sensivelmente o tempo de espera 
para a prestação jurisdicional.

As inscrições para o “Mutirão das Famílias” – Virtu-
al já estão abertas. As conciliações serão feitas durante 
todo o mês de maio, com agendamento de três dias por 
semana, contemplando um tema específico do Direito 
de Família a cada semana.

Matéria na íntegra

Defensoria Pública promove 1º “Mutirão das 
Famílias” em Ponte Nova (MG)

Portal CNJ

– CONTINUAÇÃO DA CAPA

NA MÍDIA

https://defensoria.mg.def.br/index.php/2021/04/06/projeto-da-defensoria-publica-de-minas-gerais-integra-instituicoes-para-efetivar-direitos-das-pessoas-com-deficiencia/
https://www.cnj.jus.br/projeto-da-dpmg-integra-instituicoes-em-prol-de-direitos-de-pessoas-com-deficiencia/
https://defensoria.mg.def.br/index.php/2021/04/08/defensoria-publica-de-minas-gerais-promove-1o-mutirao-das-familias-virtual-em-ponte-nova/
https://www.cnj.jus.br/defensoria-publica-promove-1o-mutirao-das-familias-em-ponte-nova-mg/
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NA MÍDIA

AÇÕES EM DESTAQUE

AÇÕES EM DESTAQUE

O Brasil é um dos países mais desiguais no mundo e 
a pandemia do novo coronavírus tem acentuado as di-
ferenças sociais, deixando ainda mais desprotegidas as 
camadas mais vulneráveis da população. O país tem hoje 
cerca de 117 milhões de pessoas em situação de insegu-
rança alimentar, segundo pesquisa.

Com a finalidade de apoiar com alimentação e ma-
terial de higiene as pessoas atingidas pela crise finan-
ceira durante a pandemia de Covid-19, a Defensoria 
Pública de Minas Gerais (DPMG), por meio da Coorde-
nação de Projetos, Convênios e Parcerias (CooProC), 

Defensoria de Minas e Associação Banho de Amor promovem 
campanha de arrecadação solidária para pessoas em situação de rua

está apoiando uma campanha de arrecadação solidária 
promovida pela Associação Banho de Amor.

A DPMG é parceira do Banho de Amor desde 2018, 
quando assinou Termo de Cooperação Técnica com o 
objetivo de desenvolver atividades conjuntas voltadas 
para o atendimento de cidadãos vulneráveis, em espe-
cial pessoas que vivem em situação de rua. A Associação 
Banho de Amor atende pessoas em situação de rua, ofe-
recendo banho, atendimento médico, roupas e alimen-
tação, qualificação profissional e atendimento psicosso-
cial, dentre outros. O objetivo principal é a recuperação 
da dignidade dessa população, auxiliando-a no retorno 
às cidades de origem e na reinserção no mercado de tra-
balho. E a Defensoria Pública de Minas contribui, nessas 
ações, com a prestação de atendimento jurídico, além 
de orientação e educação em direitos.

Doações – Para a campanha de doação solidária, estão 
sendo arrecadados itens como sanduíches, biscoitos, 
achocolatados individuais, paçoquinhas, leite em pó, 
roupas, chinelos, cobertores, máscaras e produtos de 
higiene pessoal, como sabonete, pasta e escova de den-
tes, detergente, fraldas, álcool em gel e xampu.

As doações devem ser entregues até o dia 31 de maio 
na portaria da Sede I da DPMG em BH – Rua dos Guajaja-
ras, nº 1707, no Barro Preto.

Matéria na íntegra

Defensoria abre caminho extrajudicial para 
garantir leitos a pacientes de Covid-19

MGTV 2ª edição

CASO SAMARCO 
Ministério Público e Defensorias pedem 
suspeição de juiz do Caso Samarco com 
base em matérias do Observatório da  
Mineração

Observatório da Mineração

Defensoria de Minas e Associação Banho de Amor 
promovem campanha solidária

Portal Cidade Conecta

NA MÍDIA

Tragédia de Mariana: promotores, procuradores 
e defensores públicos pedem afastamento de juiz 
federal do caso

G1 Minas

DPMG e MP pede afastamento do juiz responsável 
pelo caso do desastre em Mariana

UOL Notícias 

Desastre em Mariana: MPF e DPMG pede  
afastamento do juiz responsável pelo caso

Juristas

https://defensoria.mg.def.br/index.php/2021/04/08/defensoria-de-minas-e-associacao-banho-de-amor-promovem-campanha-de-arrecadacao-solidaria-para-pessoas-em-situacao-de-rua/
https://globoplay.globo.com/v/9418185/
https://observatoriodamineracao.com.br/ministerio-publico-e-defensorias-pedem-suspeicao-de-juiz-do-caso-samarco-com-base-em-materias-do-observatorio-da-mineracao/
https://cidadeconecta.com/defensoria-de-minas-e-associacao-banho-de-amor-promovem-campanha-solidaria/
https://g1.globo.com/mg/minas-gerais/noticia/2021/03/31/tragedia-de-mariana-promotores-procuradores-e-defensores-publicos-pedem-afastamento-de-juiz-federal-do-caso.ghtml
https://noticias.uol.com.br/meio-ambiente/ultimas-noticias/redacao/2021/04/01/justica-pede-afastamento-do-juiz-responsavel-por-desastre-em-mariana.htm
https://juristas.com.br/2021/04/02/desastre-em-mariana-mpf-pede-afastamento-do-juiz-responsavel-pelo-caso/
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No dia 7 de abril, “Dia Nacional de Combate ao 
Bullying e à Violência na Escola”, a Defensoria Pública 
de Minas Gerais disponibilizou a cartilha “Diga Não ao 
Bullying. Zoação não é brincadeira”, com ao intuito de 
informar sobre essa prática agressiva e como se apre-
senta, de forma clara e objetiva.

Acesse aqui 
O termo “bullying” refere-se a todas as formas de 

atitudes ofensivas feitas com o objetivo de intimidar ou 
agredir um indivíduo, causando nele dor e angústia. Es-
tas atitudes podem ser físicas ou verbais, repetitivas e 
intencionais, e exercidas por uma ou mais pessoas.

Mesmo com a suspensão das aulas presencias, em 
virtude da pandemia da Covid-19, o assunto merece 

AÇÕES EM DESTAQUE • PUBLICAÇÕES

Defensoria de Minas disponibiliza cartilha sobre ‘bullying’ para 
marcar o dia de combate à violência na escola

A Editora D’Plácido, especializada em publicações 
jurídicas, publicou duas obras de autoria das defenso-
ras públicas de Minas Gerais, Renata Martins de Souza 
e Camila Cortes Rezende Silveira Dantas, integrando a 
coleção “Defesa Pública” (DP).

A coletânea se destina ao aprofundamento e aper-
feiçoamento dos estudos sobre a Defensoria Pública, 
enquanto Estado Defensor, instituição essencial à justiça 
diretamente responsável pela promoção dos direitos hu-
manos e proteção emancipatória dos necessitados cons-
titucionais, enquanto categorias especialmente protegi-
das pela Constituição.

destaque e deve ser combatido de forma preventiva, 
valendo-se da tolerância, do respeito às diferenças, da 
prevalência do diálogo em detrimento da força e dos 
insultos.

Dia Nacional de Combate ao Bullying e à Violência 
na Escola – Celebrada em 7 de abril, a data relem-
bra o Massacre de Realengo, quando, há dez anos, a 
escola municipal Tasso da Silveira, no bairro carioca, 
foi invadida por um ex-aluno que disparou contra os 
estudantes dentro de uma das salas de aula, matando 
12 e ferindo 20. O atirador, que havia sido vítima de 
bullying nesta escola em sua adolescência, cometeu 
suicídio logo após a ação.

Defensoras públicas mineiras têm livros publicados pela Editora D’Plácido

Clique nos títulos para ter acesso ao sumário  
e a uma amostra das publicações:

“Controle de Constitucionalidade e Defensoria Pública:  
por uma Jurisdição Constitucional Democrática e Não 
Seletiva” – Autoria: Renata Martins de Souza

“Defensoria Pública & Encriptação: a busca da  
democracia e os vulnerabilizados” 
– Autoria: Camila Cortes Rezende Silveira Dantas

O defensor público-geral do Estado, Gério Patrocí-
nio Soares, reuniu-se com o presidente da Associação 
das Defensoras e Defensores Públicos de Minas Gerais 
(ADEP-MG), Fernando Campelo Martelleto, na quar-
ta-feira, 7/4. 

Na pauta, a possibilidade de migração para o re-
gime de previdência complementar das defensoras e 
dos defensores públicos.

MUNDO OFICIAL
Defensor-Geral se reúne com presidente da ADEP-MG para debater  
questões relacionadas à previdência complementar da classe

Presentes, ainda, o subdefensor público-geral, 
Nikolas Stefany Macedo Katopodis; o assessor da De-
fensoria-Geral, Cláudio Miranda Pagano; o diretor-te-
soureiro da ADEP-MG, José Henrique Maia; e o defen-
sor público Marcos Lourenço Capanema de Almeida, 
membro do Conselho Deliberativo da Fundação de 
Previdência Complementar do Estado de Minas Ge-
rais (Prevcom).

https://defensoria.mg.def.br/wp-content/uploads/2021/04/dpmg_bullying_ponte-nova.pdf
https://www.editoradplacido.com.br/controle-de-constitucionalidade-e-defensoria-publica-por-uma-jurisdicao-constitucional-democratica-e-nao-seletiva
https://www.editoradplacido.com.br/controle-de-constitucionalidade-e-defensoria-publica-por-uma-jurisdicao-constitucional-democratica-e-nao-seletiva
https://www.editoradplacido.com.br/controle-de-constitucionalidade-e-defensoria-publica-por-uma-jurisdicao-constitucional-democratica-e-nao-seletiva
https://www.editoradplacido.com.br/defensoria-publica-encriptacao-a-busca-da-democracia-e-os-vulnerabilizados
https://www.editoradplacido.com.br/defensoria-publica-encriptacao-a-busca-da-democracia-e-os-vulnerabilizados
https://www.editoradplacido.com.br/defensoria-publica-encriptacao-a-busca-da-democracia-e-os-vulnerabilizados
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www.defensoria.mg.def.brc/defensoriamineira @defensoriamg@defensoriamineira

ESCOLA SUPERIOR

A Defensoria Pública de Minas Gerais (DPMG) e sua 
Escola Superior (Esdep)MG promoveram na sexta-feira 
(9/4) a palestra online “Inteligência Emocional: Pessoas, 
Conexões e Organizações”, apresentada pelo doutoran-
do na Université de Bordeaux, empreendedor e mentor 
de startups, Gino Terentim.

Em sua apresentação, Gino Terentim abordou o dife-
rencial entre inteligência emocional e intelectual, como 
a capacidade de entender nossas próprias emoções e as 
das pessoas que estão ao redor. Falou sobre a impor-
tância da inteligência emocional para o controle das 
emoções e ações, os benefícios e como o seu desenvol-
vimento pode ajudar nos desafios a serem superados e 
na busca pelo equilíbrio emocional.

Palestra ‘Inteligência Emocional: Pessoas, Conexões e Organizações’ 
está disponível no canal da DPMG no Youtube

A apresentação encontra-se disponível no canal da 
Defensoria Pública de Minas Gerais no YouTube: 

www.youtube.com/c/defensoriamineira

DPMG e Esdep realizam capacitação 
em Execução Penal para estagiários

A Defensoria Pública de Minas Gerais e sua Escola 
Superior (Esdep) ofereceram o curso de capacitação em 
Execução Penal para todos os estagiários da Instituição.

A defensora pública Alessa Pagan Veiga, em atuação 
na Defensoria Pública em Uberlândia, ministrou o curso 
virtual, que teve como público-alvo prioritário graduan-
dos e pós-graduandos em Direito. Alessa Pagan Veiga é 
especialista em Direito Sanitário e Processual, ex-conse-
lheira do Conselho Nacional de Política Criminal e Peni-
tenciária e da Comissão Especializada em Execução Pe-
nal do Colégio Nacional dos Defensores Públicos-Gerais 
(Condege).

ESDEP INFORMA
Cursos virtuais da Gerência de  
Qualificação Profissional da 
Subsecretaria de Trabalho e Emprego

A Gerência de Qualificação Profissional da Subse-
cretaria de Trabalho e Emprego (SUTE) oferece cursos 
virtuais oferecidos Espanhol (Módulo 2) e Inglês (Mó-
dulo 1). Início das aulas: 26/4. 

Os cursos são oferecidos somente para moradores 
e moradoras de Belo Horizonte. A inscrição não garan-
te a participação no curso indicado. O candidato deverá 
aguardar o contato informando o resultado da seleção.

Clique aqui para se inscrever (até 16/4)

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.youtube.com/watch?v=vibIcmhgBfI
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSenV7UYEpJwucK_BrtBxoOzatYbt-Y4TmnFe3sMzoS8EIKgNg/viewform



