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Justiça acolhe recurso da DPMG e Município de Barbacena vai fornecer 
alimentação escolar para estudantes da rede pública
4ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça de Minas determinou ao Município o fornecimento de kits, sob pena de multa diária

Defensoria de Minas se reúne com Instituições de Longa Permanência para 
Idosos e apresenta projeto de acolhimento

NA MÍDIA

PÁGINA 4

PÁGINA 2

A defensora pública Júnia Roman Carvalho, que 
atua na Defensoria Especializada em Direitos Huma-
nos, Coletivos e Socioambientais (DPDH), participou na 
última semana de julho da série de reportagens “Elas 
na Rua”, da TV Globo, sobre histórias de mulheres que 
vivem ou viveram nas ruas de Belo Horizonte. Os epi-
sódios foram exibidos nos dias 26, 27, 28 e 29 de julho 
durante o telejornal MG2. A série busca mostrar a vi-
vência nas ruas da capital sob o ponto de vista delas.

Em Belo Horizonte, as mulheres representam 12% 
das pessoas que vivem em situação de rua. No total, 
são cerca de 9 mil indivíduos, de acordo com os dados 
do Cadastro Único (CadÚnico) do Governo Federal.

Durante a série, a defensora pública Júnia Roman 
falou sobre a trajetória das mulheres na rua e as dificul-
dades em relação à moradia, sociedade e recebimento 
de benefícios. Pontuou os motivos que as levam para 
essa situação e como a população pode ajudar essas 
pessoas vulneráveis. Júnia Roman falou também sobre 
a pandemia e citou como exemplo algumas pessoas 
que procuraram a Defensoria Pública de Minas Gerais 
alegando não ter condições de pagar o aluguel.

Defensora pública participa de série de reportagens na TV sobre pessoas 
em situação de rua

Canto da Rua Emergencial – O projeto “Canto da Rua 
Emergencial”, iniciativa da Pastoral de Rua da Arqui-
diocese de BH e parceiros como a DPMG, tem sido 
uma das iniciativas criadas para apoiar e oferecer 
atendimento em diversos serviços para pessoas em 
situação de rua em Belo Horizonte. Por meio da Espe-
cializada em Direitos Humanos, a Defensoria Pública 
de Minas participa da ação, prestando orientações ju-
rídicas e educação em direitos. Os atendimentos do 
projeto acontecem na Serraria Souza Pinto, no centro 
de Belo Horizonte.

Leia a matéria na íntegra e acesse os links dos episódios

PÁGINA 8

https://defensoria.mg.def.br/index.php/2021/07/29/funcionamento-da-defensoria-publica-ate-31-5-2020-resolucao-conjunta-no-004-2020/
https://defensoria.mg.def.br/index.php/2021/08/02/defensora-publica-participa-de-serie-de-reportagens-na-tv-sobre-pessoas-em-situacao-de-rua/
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A Defensoria Pública de Minas Gerais em Passa Qua-
tro obteve êxito, em sessão do Tribunal do Júri da comar-
ca, com a completa absolvição pelos jurados do assistido 
E.S.A., acusado de dupla tentativa de homicídio qualificado.  
A sessão aconteceu no dia 30 de julho. 

Durante o segundo julgamento, o defensor público An-
tônio Carlos Brugni Velloso alegou que na primeira ocor-
rência, no dia dos fatos, não houve a narrativa de tentati-
va de homicídio, mas tão somente de disparo de arma de 
fogo. E.S.A. já havia sido jugado em sessão do júri em 2018. 
Na ocasião, a Defensoria Pública conseguiu sua desclassifi-
cação para disparo de arma de fogo e a absolvição para a 
acusação de corrupção de menores. Porém, em recurso da 
acusação o Tribunal de Justiça de Minas Gerais anulou a de-
cisão dos jurados por entender contrária à prova dos autos.

AÇÕES EM DESTAQUE 

Atuação da DPMG em Tribunal do Júri garante absolvição completa 
de assistido acusado de tentativa de homicídio em Passa Quatro

Após a designação de nova sessão, o defensor público 
Walner Dias, em atuação na Defensoria Especializada da 
Segunda Instância e Tribunais Superiores – Criminal, soli-
citou Recurso em Habeas Corpus (RHC) junto ao Superior 
Tribunal de Justiça (STJ). Na petição, o defensor público 
solicitou a suspensão da audiência até que Supremo Tribu-
nal Federal pudesse julgar o recurso do Tema 1087 – que 
trata da possibilidade de o Tribunal de 2º grau, diante da 
soberania dos veredictos do Tribunal do Júri, determinar a 
realização de novo júri em julgamento de recurso interpos-
to contra absolvição assentada no quesito genérico, ante 
suposta contrariedade à prova dos autos.

Devido ao recesso de julho, do STJ, o recurso ainda não 
chegou a ser apreciado.

Leia a matéria na íntegra

A 4ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça de Minas Ge-
rais acolheu agravo de instrumento (nº 1.0000.21.118224-
1/001) interposto pela Defensoria Pública de Minas Gerais 
(DPMG) e determinou que o Município de Barbacena inicie 
o fornecimento de kits com alimentos não perecíveis aos 
alunos da rede de ensino pública municipal, sob pena de 
multa diária. O recurso foi interposto contra a decisão da 3ª 
Vara Criminal e da Infância e da Juventude de Barbacena, 
que indeferiu a liminar na ação civil pública ajuizada pela 
DPMG em desfavor do Município. 

A DPMG ingressou com o agravo depois que a 3ª Vara 
Criminal e da Infância e da Juventude de Barbacena, ao 
indeferir a liminar na decisão anterior, levou em conta 
notícia veiculada e apresentada nos autos pelo Município 
de que já vem disponibilizando kits com alimentos perecí-
veis, com previsão de entrega em 15 de junho dos alimen-
tos não perecíveis. Na ocasião, o Juízo também destacou a 
palavra “autoriza”, contida no art. 21-A da Lei 13.987/2020. 
A norma modificou a Lei nº 11.947/2009 para permitir a 
entrega dos produtos da alimentação escolar diretamente 
aos estudantes e suas famílias durante o período da situa-
ção de emergência no país. Em seus argumentos no recur-
so, a DPMG, por meio da defensora pública Darcilene Perei-
ra, afirmou que embora o Município tenha veiculado notícia 
sobre fornecimento de alimentos perecíveis e exista registro 
também em documento interno, não apresentou qualquer 
comprovação nos autos da efetiva entrega desses alimentos 
aos alunos. “Ao manter a suspensão das aulas presenciais, 

Justiça acolhe recurso da DPMG e Município de Barbacena vai fornecer 
alimentação escolar para estudantes da rede pública

o atual prefeito suspendeu também o fornecimento da ali-
mentação escolar, tolhendo o mínimo existencial dessas 
crianças e adolescentes, violando sua dignidade”, afirmou a 
defensora pública.

A decisão foi favorável à Defensoria Pública: “Regis- 
tro que o Município tem recebido as verbas vinculadas ao 
PNAE, sendo certo que a interpretação da Lei nº 13.987/2020, 
em conjunto com a Resolução nº 02/09/2020, impõe a dis-
tribuição imediata dos gêneros alimentícios adquiridos com 
recursos financeiros recebidos sob essa rubrica”.

Mais ACPs – Outras ações civis públicas ajuizadas pela 
DPMG contra os municípios da comarca de Barbacena que 
não estavam fornecendo alimentação escolar em 2021 es-
tão sendo analisadas pela Justiça, na primeira e na segun-
da instância. Piedade do Rio Grande, Alfredo Vasconcelos, 
Desterro Melo, Ressaquinha, Santa Bárbara Tugúrio, Santa 
Rita Ibitipoca e Senhora Remédios são os municípios em 
que a Defensoria Pública está demandando judicialmente, 
além de Barbacena. Já foram proferidas decisões favoráveis 
à DPMG nas ações de Barbacena e Piedade do Rio Grande.

Leia a matéria na íntegra

NA MÍDIA
Justiça acolhe recurso da DPMG e Município de  
Barbacena vai fornecer alimentação escolar para 
estudantes da rede pública

Portal Barbacena Mais

https://defensoria.mg.def.br/index.php/2021/08/03/atuacao-da-dpmg-em-tribunal-do-juri-garante-absolvicao-completa-de-assistido-acusado-de-tentativa-de-homicidio-em-passa-quatro/
https://defensoria.mg.def.br/index.php/2021/08/06/justica-acolhe-recurso-da-dpmg-e-municipio-de-barbacena-vai-fornecer-alimentacao-escolar-para-estudantes-da-rede-publica/
https://www.barbacenamais.com.br/cotidiano/170-justica/defensoria-publica/18735-justica-acolhe-recurso-da-dpmg-e-municipio-de-barbacena-vai-fornecer-alimentacao-escolar-para-estudantes-da-rede-publica
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MUNDO OFICIAL 

continua >>

Na terça-feira (3/8), o defensor público-geral de Mi-
nas Gerais, Gério Patrocínio Soares, se reuniu na Cidade 
Administrativa com membros do Comando-Geral da Po-
lícia Militar de Minas Gerais (PMMG).

Pela corporação, participaram o chefe da Assessoria 
de Desenvolvimento Organizacional (ADO), major Mar-
celo Ribeiro Villas Boas; o adjunto de Gestão Estratégica 
e Projetos, capitão Luiz Eduardo Mateus Machado; e o 
chefe da Seção de Planejamento e Operações, tenente 
coronel Miller França Michalick.

Durante o encontro, que contou também com a par-
ticipação de assessores da Defensoria Pública-Geral e do 
assessor militar da DPMG, tenente coronel PM William 

Defensor público-geral se reúne com o Comando-Geral da PMMG
de Oliveira Machado, os membros da PMMG fizeram 
uma apresentação do novo Planejamento Estratégico da 
corporação e entregaram exemplares da publicação.

Pela Defensoria-Geral também participaram a chefe 
de Gabinete, Raquel Gomes de Sousa da Costa Dias; os 
assessores Emília Eunilce Alcaraz Castilho e Wilson Hallak  
Rocha (Institucionais); Giza Magalhães Gaudereto (Plane-
jamento e Infraestrutura); e Karina Rodrigues Maldonado 
(Administração Estratégica e Inovação; além da coordena-
dora de Projetos, Convênios e Parcerias, Michelle Lopes 
Mascarenhas Glaeser; da coordenadora da Escola Supe-
rior da Defensoria Pública, Neusa Guilhermina Lara; e o 
servidor Adriano Otávio Rocha Teixeira.

Representantes da
PMMG apresentam 
o Planejamento 
Estratégico da 
corporação para o 
DPG e assessores, 
durante reunião 
realizada no 
Comando-Geral da 
PMMG, no Prédio 
Minas, da Cidade 
Administrativa

Fotos: Marcelo Sant’Anna / DPMG

O subdefensor público-geral de Minas Gerais, Niko-
las Stefany Macedo Katopodis, representou a Defenso-
ria Pública de Minas Gerais na solenidade de entrega 
da Medalha de Mérito Desembargador Ruy Gouthier de 
Vilhena, do Tribunal de Justiça de Minas Gerais (TJMG). 
O evento aconteceu na noite da quarta-feira (4/8), no 
Fórum Lafayette, em Belo Horizonte.

A honraria é destinada àqueles que contribuíram 
para o aprimoramento dos trabalhos da Justiça de Pri-
meira Instância ou para o melhor cumprimento das fina-
lidades da Corregedoria-Geral de Justiça. A comenda é 
concedida, anualmente, desde 1986.

Os desembargadores Newton Teixeira Carvalho, 3º 
vice-presidente do TJMG; Júlio Cezar Gutierrez Vieira 
Baptista e Pedro Aleixo Neto; além de juízes e servidores 
de diversas comarcas mineiras receberam a medalha.  O 
governador de Minas Gerais, Romeu Zema, e o prefeito 
de Belo Horizonte, Alexandre Kalil, também agraciados, 
não estavam presentes e irão receber posteriormente. O 
Hospital Eduardo de Menezes e também o tabelião e ofi-
cial dos serviços notariais e de registro do Estado foram 
homenageados. Na comenda, relativa ao ano de 2020, 
foram 17 condecorações especiais, além de 12 magis-

Subdefensor-geral representa a DPMG na entrega na Medalha Ruy Gouthier

Subdefensor-geral Nikolas Katopodis (1º à direita) participa da soleni-
dade de entrega da Medalha Ruy Gouthier

trados e servidores vítimas da Covid-19, na modalidade 
post mortem. Na capital, magistrados e serventuários 
das 1ª e 2ª Regiões de atuação da Corregedoria também 
receberam a medalha.

As sessões solenes do interior foram realizadas em 
Montes Claros, Timóteo, Uberlândia e Pouso Alegre, 
para os agraciados das 3ª, 4ª, 5ª e 6ª Regiões, respeitan-
do as medidas sanitárias impostas pela pandemia.

Com informações do TJMG

Foto: Mirna de Moura/TJMG
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A Defensoria Pública de Minas Gerais (DPMG)  
realizou na sexta-feira (30/7) reunião com representan-
tes das Instituições de Longa Permanência para Idosos  
(ILPIS). O objetivo principal do encontro foi apresentar o 
projeto de acolhimento às instituições de longa perma-
nência à pessoa idosa, desenvolvido pela DPMG.

Estiveram presentes o defensor público Estevão Ma-
chado de Assis Carvalho, coordenador da Defensoria Es-
pecializada da Pessoa Idosa e da Pessoa com Deficiência; 
a defensora pública Fernanda Cristiane Fernandes Mila-
gres, também em atuação na Especializada; e a coorde-
nadora do setor Psicossocial da DPMG, Luciana Raquel 
Azevedo Gama.

A apresentação da reunião foi realizada pela defenso-
ra pública Neusa Guilhermina Lara, coordenadora da Es-
cola Superior da DPMG, e a abertura foi feita pela pedago-
ga e coordenadora do Departamento Pastoral do Colégio 
Santo Agostinho, Maria das Dores Correa de Souza.

Defensoria Pública de Minas se reúne com Instituições de Longa Permanência 
para Idosos e apresenta projeto de acolhimento

Participaram também do evento, que aconteceu no 
auditório da sede da DPMG, em Belo Horizonte, Rosân-
gela de Araújo Soares, do Lar dos Idosos Nossa Senhora 
da Saúde da Sociedade São Vicente de Paulo (SSVP) e 
representantes do Conselho Particular Nossa Senhora da 
Abadia da SSVP.

Virtualmente, estiveram presentes representan-
tes de outras Instituições de longa permanência para 
idosos. São elas: Asilo Nossa Senhora da Piedade | 
Lar da Vovó; Casa Santa Zita; Centro Geriátrico Lar 
Frei Zacarias; Fundação Oásis | Casa das Vovós; Lar 
Cristo Rei – SSVP; Lar Clotilde Martins; Lar de Idosas 
Padre Leopoldo Mertens da SSVP; Lar Dona Paula da 
SSVP; Lar dos Idosos – Recanto dos Amigos; Lar São 
José – Associação resgate da Dignidade Humana; Lar 
Santa Rita de Cássia e o Núcleo Assistencial Cami-
nhos para Jesus.

Leia a matéria na íntegra

O defensor público Estevão Carvalho apresentou o trabalho da DPMG e Raquel Azevedo Gama falou sobre a atuação do setor Psicossocial da 
DPMG na humanização do atendimento ao assistido em evento que reuniu representantes das ILPIS

Na quarta-feira (4/8), foi lançada a Rede de Atenção 
às Pessoas Egressas de Minas Gerais (RAESPMG), da qual 
a Defensoria Pública de Minas Gerais (DPMG) é uma das 
instituições participantes.

A RAESPMG tem como objetivo garantir os direitos 
das pessoas egressas do sistema prisional e seus familia-
res, para oferecer melhores condições à inserção social 

Rede de atenção a egressos do sistema prisional em Minas Gerais é implantada 
com participação da Defensoria Pública

deste público na sociedade, fortalecendo e potenciali-
zando iniciativas e políticas, por meio da mobilização, ar-
ticulação e integração de esforços entre o poder público 
e o terceiro setor.

O evento aconteceu de forma online, com a partici-
pação da defensora pública Maria Auxiliadora Viana Pin-
to, em atuação na Defensoria Especializada de Direitos 
Humanos, Coletivos e Socioambientais (DPDH), e dos re-
presentantes dos órgãos e instituições que compõem a 
rede. Em sua participação, Maria Auxiliadora falou sobre 
a missão constitucional da Defensoria Pública na garan-
tia da dignidade da pessoa humana; na diminuição das 
desigualdades sociais; na promoção, difusão e conscien-
tização dos direitos humanos, da cidadania e do ordena-
mento jurídico.

Leia a matéria na íntegra

AÇÕES EM DESTAQUE / EVENTOS

https://defensoria.mg.def.br/index.php/2021/08/02/defensoria-publica-se-reune-com-instituicoes-de-longa-permanencia-para-idosos-e-apresenta-projeto-de-acolhimento/
https://defensoria.mg.def.br/index.php/2021/08/05/rede-de-atencao-a-egressos-do-sistema-prisional-em-minas-gerais-e-implantada-com-participacao-da-defensoria-publica/
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Está disponível no canal da Defensoria Pública de Mi-
nas Gerais (DPMG) no YouTube (c/defensoriamineira) a 
palestra online “Aspectos legais e práticos da entrega vo-
luntária de recém-nascidos para adoção – A experiência 
do Programa MariAnas em Sete Lagoas”. 

Palestras da semana estão disponíveis no canal da DPMG no YouTube

O evento, que aconteceu no dia 4 de agosto, foi pro-
movido pela DPMG e sua Escola Superior (Esdep MG), 
com apoio do Programa MariAnas, uma rede de acolhi-
mento de gestantes e puérperas que manifestam inte-
resse na entrega voluntária de sua criança para adoção.

Diversos profissionais ligados à rede de acolhimento 
participaram da palestra. A apresentação foi feita pela 
defensora pública Danielle Fróes Soares dos Santos, 
que atua na Defensoria Pública Especializada dos Direi-
tos das Crianças e dos Adolescentes em Sete Lagoas.  
Ela explicou o que é a entrega voluntária de crianças re-
cém-nascidas para adoção, falou sobre sua importância 
e aspectos legais e sobre a atuação da DPMG em relação 
ao instituto jurídico.

Clique aqui para assistir

ESCOLA SUPERIOR

O jornal O Tempo e o site de notícias Diário do Co-
mércio veicularam artigo de autoria da defensora públi-
ca de Minas Gerais Ana Cláudia Braga Areas Pinheiro e 
da delegada de polícia e professora Ana Paula Lamego 
Balbino.

PUBLICAÇÕES
Defensora pública aborda violência psicológica contra a mulher em artigo 
publicado em veículos de imprensa

Com o título “Violência psicológica e o X da questão”, 
o artigo traz considerações sobre a Lei 14.188/21 que 
tipifica o crime de violência psicológica contra a mulher. 
A norma foi sancionada em 28 de julho deste ano.

Clique aqui para ler o artigo.

Entrega voluntária de recém-nascidos para adoção

AÇÕES EM DESTAQUE / EVENTOS

A assessora Institucional, defensora pública Saman-
tha Vilarinho Mello Alves, representou a Defensoria Pú-
blica de Minas Gerais (DPMG) no lançamento do pilo-
to do Projeto Trajeto Moda, realizado na segunda-feira 
(2/8). O objetivo é promover a independência financeira 
e aumento da autoestima de mulheres em situação de 
violência doméstica.

Iniciativa da Secretaria de Estado de Desenvolvimen-
to Social (Sedese), o Projeto Trajeto Moda conta com 
parceiros para sua promoção e execução. São oferecidas 
287 vagas de capacitação para corte e costura, liderança 
e desenvolvimento de modelos de negócio, exclusiva-
mente para mulheres.

Na tarde da segunda-feira e na terça-feira (3/8), a 
defensora pública Samantha Vilarinho ministrou as pri-

DPMG participa de lançamento de projeto que promove independência 
financeira para mulheres em situação de violência

A assessora Institucional, defensora pública Samantha Vilarinho  
(à esquerda), representou a DPMG no evento

meiras aulas do projeto, abordando os temas ‘Igualdade 
entre os gêneros, raça e classe/Cultura da não violência” 
e “Lei Maria da Penha”.

Leia a matéria na íntegra

https://www.youtube.com/watch?v=qweY_jZ6D_Y
https://diariodocomercio.com.br/opiniao/violencia-psicologica-e-o-x-da-questao
https://defensoria.mg.def.br/index.php/2021/08/02/dpmg-participa-de-lancamento-de-projeto-que-promove-independencia-financeira-para-mulheres-em-situacao-de-violencia/


NOTÍCIAS DA DPMG • Boletim Informativo da DPG • Ano VIII • N. 159 • 31/jul. a 6 de agosto de 2O21 •  Pág. 6

ESDEP INFORMA
IX Jornada de Capacitação da Enadep

A Escola Nacional das Defensoras e Defensores Públicos 
(Enadep) promove a 9º jornada de capacitação com o tema 
“Capacidade jurídica da pessoa com deficiência e tomada de 
decisão apoiada”. O curso conta com o apoio da Associação 
Nacional das Defensoras e Defensores Públicos (Anadep) e da 
Comissão dos Direitos da Pessoa com Deficiência da Instituição. 
As aulas acontecerão todas as terças-feiras – entre os dias 10 
e 31 de agosto – das 19 horas às 20h30, via plataforma Zoom.
As inscrições podem ser feitas entre os dias 2 e 6 de agosto e 
serão destinadas a defensoras e defensores públicos estaduais 
e distritais, associadas e associados da Anadep e servidores 
(as) públicos (as) da Defensoria Pública da área psicossocial. O 
curso terá a participação do defensor público de Minas Gerais 
e coordenador adjunto da Comissão Especial dos Direitos da 
Pessoa com Deficiência da Anadep, Luiz Renato Areas, como 
um dos mediadores das aulas.

Para se inscrever, clique aqui.
Acesse aqui o edital e saiba os facilitadores.

Seminário “Desafios da Advocacia Pública no Século XXI”
A Escola da Advocacia-Geral da União convida para o 

“Seminário: Desafios da Advocacia Pública no Século XXI”. 
O evento tem o apoio da Comissão Nacional de Advoca-
cia Pública do Conselho Federal da OAB e Comissão de  
Advocacia Pública da OAB/DF. As palestras serão realizadas nos 
dias 9 e 10 de agosto, via YouTube, no canal da EAGU (c/Esco-
laagu). Serão abordados diversos temas a respeito da advoca-
cia pública no Século XXI apresentados nos dias de evento, que 
acontecerá em comemoração ao mês do advogado.

Inscrições e programação, clique aqui

Thomson Reuters promove treinamento virtual sobre 
plataformas de conteúdo jurídico 

O Treinamento RTO + ProView, promovido pela Thomson 
Reuters, tem o objetivo de orientar sobre a usabilidade das 
plataformas de conteúdo editorial e de pesquisa jurídica, a 
Biblioteca Digital ProView e a Revista dos Tribunais Online®. 

Essa é uma oportunidade para aprender como ter acesso 
a conteúdos jurídicos, otimizando o tempo de pesquisa e ga-
ranti do assertividade, já que essas plataformas contribuem 
no estudo e pesquisa de assuntos legais na busca de argumen-
tação para tomadas de decisões na área do Direito e elabora-
ção de projetos. 

As palestras serão ministradas por quatro especialistas de 
Produto, mediadas pelo analista de Sucesso ao Cliente, Rafa-
el Horvath. O treinamento, que será 100% online e gratuito, 
acontece no dia 12 de agosto, das 14h às 16h30, via Teams. 

Acesse aqui

Edital para a 1ª edição da “Revista Científica ARANDU 
– Norteando Direitos”

A Escola Superior da Defensoria Pública de Minas Gerais 
(Esdep) informa a abertura do edital de chamamento de ma-
nuscritos para a 1ª Edição da Revista Científica das Defensorias 
Públicas da região Norte do Brasil, ARANDU – Norteando Di-
reitos. A apresentação de artigos e trabalhos de comunicação 
científica de interesse acadêmico e prático pode ser feita até 
o próximo dia 30 de setembro, por meio do site da revista. Os 
trabalhos apresentados serão analisados e aprovados para pu-
blicação de acordo com as temáticas destacadas no Edital, den-
tre elas o Direito da Infância e Juventude, Educação e Direitos 
Humanos, Direito Digital na Sociedade Jurídica entre outros.

Para mais informações, clique aqui.

Marco Regulatório do Saneamento Básico
A palestra “O Novo Marco Regulatório do Sanea-

mento Básico”, promovida na quinta-feira (5/7) pela De-
fensoria Pública de Minas Gerais, por meio de sua Escola 
Superior (Esdep), também está disponível no canal da 
DPMG no YouTube (c/defensoriamineira). 

A apresentação foi feita pela defensora pública Clei-
de Aparecida Nepomuceno, que atua na Defensoria Es-
pecializada em Direitos Humanos, Coletivos e Socioam-
bientais (DPDH). Ela falou sobre a importância de discutir 
o saneamento básico, principalmente neste período de 
pandemia, e a atuação da DPMG em relação ao tema 
nos assentamentos informais.

Eduardo Pereira de Oliveira, presidente do Sindágua 
e secretário do Meio Ambiente da CUT Minas e Confede-
ração Nacional dos Urbanitários, explicou as alterações 
que acontecerão com o novo Marco Regulatório do Sa-
neamento Básico. O convidado abordou o impacto no 

direito de saneamento básico dos núcleos informais ur-
banos. E também falou sobre a desigualdade, dentro de 
Minas Gerais, ligada ao abastecimento de água potável e 
ao esgotamento sanitário.

A live ainda levou em conta as demandas por regula-
rização fundiária que chegam à Especializada dos Direitos 
Humanos da DPMG.

Clique aqui para assistir.

Continuação: Palestras da semana estão disponíveis no canal da DPMG no YouTube
ESCOLA SUPERIOR

https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZEsd-6uqD0iH9NTdi5CKZTkkT3run69PVzL
https://anadep.org.br/wtksite/cms/conteudo/49330/Edital_-_IX_Jornada_ENADEP_-_PCD.docx.pdf
https://anadep.org.br/wtksite/cms/conteudo/49330/Edital_-_IX_Jornada_ENADEP_-_PCD.docx.pdf
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=etN5TU4eOUqf3vFjHLYH1C5AyUxYnq5Ns2l5xwisTNVUODlFSkQzOTVPQURKSTRPR0Y2OENPWU9aQyQlQCN0PWcu
https://teams.microsoft.com/dl/launcher/launcher.html?url=%2F_%23%2Fl%2Fmeetup-join%2F19%3Ameeting_ZjkzNDU3NTEtNjAzZS00M2ZjLWFkY2ItOTc1Yzg1N2E3Njc0%40thread.v2%2F0%3Fcontext%3D%257b%2522Tid%2522%253a%252262ccb864-6a1a-4b5d-8e1c-397dec1a8258%2522%252c%2522Oid%2522%253a%2522bd0f3e0d-8a51-4a1b-a7ce-caf51ba56c42%2522%252c%2522IsBroadcastMeeting%2522%253atrue%257d%26btype%3Da%26role%3Da%26utm_campaign%3Dlatam_oth_legal_202128_evt_treinamento_rto%2520proview%26utm_medium%3Demail%26utm_source%3DEloqua%26chl%3Dem%26elq_mid%3D45934%26elq_cid%3D7881167%26elq_ename%3DLEGAL%2520PROF%2520-%2520CONVITE%2520SUPORTE%2520-%2520Treinamento%2520RTO%2520%2520%2520ProView%2520-%252012%252F08%26sfdccampaignid%3Dna%26cid%3Dna%26anon%3Dtrue&type=meetup-join&deeplinkId=42607fbf-ed17-4739-ab68-7848c536f08d&directDl=true&msLaunch=true&enableMobilePage=true&suppressPrompt=true
https://editorial.defensoria.to.def.br/revista-arandu/
https://www.youtube.com/watch?v=Eb1gungnd50
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ESCOLA SUPERIOR  |  CONVITES

https://defensoria.mg.def.br/
https://www.youtube.com/results?search_query=c%2Fdefensoriamineira
https://twitter.com/defensoriamg
https://www.instagram.com/defensoriamineira/
https://defensoria.mg.def.br/index.php/2021/07/14/defensoria-publica-de-minas-lanca-pesquisa-de-satisfacao-do-servico-prestado-ao-cidadao/
https://defensoria.mg.def.br/index.php/2021/08/03/projeto-mesc-e-dpmg-abrem-curso-de-formacao-para-profissionais-da-educacao/

