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Defensoria Pública de Minas Gerais inaugura novas instalações em 
Janaúba, Januária e Montes Claros
Continuidade da política institucional de instauração de unidades melhor estruturadas e custeadas com 
recursos próprios visa à padronização do atendimento

As unidades da Defensoria Pública de Minas Gerais 
(DPMG) em Janaúba, Januária e Montes Claros ganha-
ram novas instalações. A solenidades de inauguração 
aconteceram com a presença do defensor público-geral 
do Estado, Gério Patrocínio Soares.

Defensoria Pública do Estado participa de 
cerimônia para a assinatura do repasse 
de R$ 1,5 bilhão aos municípios mineiros

DPMG ajuíza ação contestando a cobrança 
unificada da tarifa de esgoto em Minas

A Defensoria Pública de Minas Gerais (DPMG) pro-
pôs Ação Civil Pública, com pedido de tutela de urgên-
cia, contra a Copasa e a Agência Reguladora de Serviços 
de Abastecimento de Água e Esgotamento Sanitário de 
Estado de Minas Gerais (ARSAE). Na ação, a DPMG pede 
a impugnação da nova forma de cobrança de tarifa de 
esgoto que, embora represente redução do valor para 
quem tem a coleta e o tratamento de esgoto, implica em 
aumento para quem tem somente o serviço de água ou 
água e coleta de esgoto.

Em junho de 2021, a ARSAE publicou a Resolução 
154, unificando a cobrança da tarifa de saneamento bá-
sico, no valor correspondente a 74% do valor de mil litros 
de água. A Resolução autoriza a Copasa a aplicar a mesma 
tarifa para todos os consumidores, independentemente 
se pagam somente a tarifa pela água, se os esgotos são 
apenas coletados ou se são coletados e tratados. Na prá-
tica, terá a redução tarifária somente a população bene-
ficiada com o serviço de tratamento e coleta de esgoto.

Leia  a matéria na íntegra

PÁGINA 5

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/2021/08/30/dpmg-ajuiza-acao-contestando-a-cobranca-unificada-da-tarifa-de-esgoto-em-minas-gerais/
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NA MÍDIA

Dando início às inaugurações de novas instalações 
de três unidades na região Norte do estado, a Defenso-
ria Pública de Minas Gerais inaugurou, na quarta-feira 
(1º/9), a nova sede da Instituição em Janaúba. Próxima 
ao fórum e contando com espaços mais amplos, as no-
vas instalações oferecem melhores condições de atendi-
mento e acessibilidade para as assistidas e assistidos e 

AÇÕES EM DESTAQUE • CONTINUAÇÃO DA CAPA

DPMG inaugura novas instalações em Janaúba

O defensor-geral Gério Soares e os defensores públicos em atuação em 
Janaúba, Gustavo Dayrell, Claudijane Gomes e João Helton Barbosa,  
descerram a placa da nova sede 

estrutura mais adequada ao trabalho das defensoras e 
defensores públicos de Janaúba. A unidade conta tam-
bém com sala de conciliação e mediação, resultado do 
investimento da DPMG voltado para a solução extrajudi-
cial dos litígios e para a pacificação social.

Em seu pronunciamento, o defensor público-geral 
do Estado, Gério Patrocínio Soares, salientou a com-
petência e compromisso das defensoras e defensores 
públicos que atuam no Norte de Minas Gerais. Gério 
Soares ressaltou que a Defensoria se estrutura cada vez 
mais para dar voz e vez aos assistidos.

O coordenador da Regional Norte da DPMG, defen-
sor público Cláudio Fabiano Pimenta, ressaltou a impor-
tância da cerimônia de inauguração, um “momento de 
valorização do reconhecido trabalho dos colegas defen-
sores de Janaúba”.

A coordenadora local em Janaúba, defensora públi-
ca Claudijane dos Santos Gomes, manifestou sua alegria 
por, mesmo neste momento de pandemia e restrições, 
estarem reunidos e enfatizou a importância de a unida-
de contar com a sala para conciliação. 

Presenças – A solenidade contou com a presença da 
chefe de Gabinete da Defensoria-Geral, Raquel Gomes 
de Sousa da Costa Dias; do assessor Institucional Gusta-
vo Gonçalves Martinho; do chefe da Assessoria Militar 
da Defensoria, tenente coronel PM William de Olivei-
ra Machado; da defensora pública de Montes Claros e 
membro do Conselho Superior da DPMG, Liliana Soares 
Martins Fonseca; dos defensores públicos que atuam 
em Janaúba, João Helton Barbosa, Waldelúcio da Silva 
Fernandes e Gustavo Francisco Dayrell de Magalhães 
Santos, também membro do Conselho Superior; e do 
diretor-presidente e o diretor do Interior da Associação 
das Defensoras e dos Defensores Públicos de Minas Ge-
rais (ADEP-MG), Fernando Campelo Martelleto e Adal-
berto Pelli, respectivamente; além de autoridades locais.    

Leia a matéria na íntegra

Após a solenidade, o defensor-geral, defensoras e defensores públicos e 
as autoridades presentes percorreram as novas instalações

Fotos: Marcelo Sant’Anna/DPMG

Agência Minas

Portal CNJ

Novo JN – Jornal de Notícias

G1 Grande Minas

Rádio Clube 91.5 FM

Membros da Defensoria-Geral com defensoras e defensores que 
atuam em Janaúba  

https://defensoria.mg.def.br/index.php/2021/09/02/defensoria-publica-de-minas-gerais-inaugura-novas-instalacoes-em-janauba/
http://www.agenciaminas.mg.gov.br/sala-de-imprensa/defensoria-publica-amplia-unidades-no-norte-de-minas
https://g1.globo.com/mg/grande-minas/noticia/2021/09/01/defensoria-publica-inaugura-novas-instalacoes-de-unidades-em-januaria-janauba-e-montes-claros.ghtml
https://radioclubebocaiuva.com.br/site/defensoria-publica-inaugura-novas-instalacoes-de-unidades-em-januaria-janauba-e-montes-claros/
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A nova sede da Defensoria Pública de Minas Gerais 
em Januária, inaugurada no dia 2/9, está localizada na 
região central, de fácil acesso e com bastante segurança. 
Além de ser ampla, a unidade está muito bem sinalizada, 
o que permite ao cidadão encontrá-la facilmente.

Com acessibilidade e inteiramente plana, as instala-
ções foram projetadas para receber pessoas com defi-
ciência de forma adequada e com conforto. A unidade 

INSTITUCIONAL • CONTINUAÇÃO DA CAPA

Januária recebe novas instalações da Defensoria de Minas
possui gabinetes individuais para as defensoras públicas, 
possibilitando atendimento individual e privativo. Conta, 
ainda, com sala de conciliação e mediação, em mais um 
investimento da DPMG voltado para a solução extrajudi-
cial dos litígios e para a pacificação social.

O defensor público-geral do Estado, Gério Patrocínio 
Soares, fez agradecimentos aos parceiros pelo apoio à 
Instituição e a todos os assistidos pela confiança. Des-
tacou o trabalho realizado pelas defensoras públicas da 
unidade e do defensor público Wagner Leal de Queiroz, 
que atuou em Januária, e reforçou o poder de transfor-
mação da Defensoria Pública.

O coordenador da Regional Norte, defensor públi-
co Cláudio Fabiano Pimenta, fez um agradecimento à 
oportunidade e destacou o esforço e importância dos 
defensores do Norte, que têm a “satisfação de realizar o 
milagre social na vida das pessoas”.

A coordenadora local em Januária, defensora pública 
Mariana Bissoni de Souza, enalteceu a equipe da Defen-
soria Pública em Januária. “O povo de Januária precisa 
de Defensoria e vai precisar, também, de muitos mais 
defensores públicos. Nós, que atuamos aqui, temos cer-
teza que essa nova casa da cidadania vai ser essencial 
para a promoção da igualdade”, afirmou.

O defensor público de Montes Claros, Wagner Leal 
Queiroz, expressou sua satisfação em retornar à cidade 
para inaugurar a sede. 

Presenças – A cerimônia contou com a presença da che-
fe de Gabinete, Raquel Gomes de Sousa da Costa Dias; 
do assessor Gustavo Gonçalves Martinho; do tenente 
coronel PM William de Oliveira Machado; da coorde-
nadora local substituta em Januária, defensora pública 
Luciana Bravo Guerrero; da defensora pública Mariana 
Goulart e do defensor público Lucas Aparecido Alves 
Nunes, que atuam em Montes Claros; do diretor-pre-
sidente da ADEP-MG, Fernando Campelo Martelleto; e 
do diretor do Interior da Associação, Adalberto Pelli, e 
autoridades locais.

Leia a matéria na íntegra

Descerramento da placa de identificação da unidade 

Defensoras e defensores públicos presentes no evento

Fotos: Marcelo Sant’Anna/DPMG

Defensor público-geral, Gério Soares, durante seu pronunciamento, 
ao lado dos defensores públicos Cláudio Fabiano Pimenta, coorde-
nador da Regional Norte, e Wagner Leal Queiroz, e da coordenadora 
local em Januária, defensora pública Mariana Bissoni (4ª posição)

NA MÍDIA
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https://defensoria.mg.def.br/index.php/2021/09/02/januaria-recebe-novas-instalacoes-da-defensoria-publica-de-minas-gerais/
https://www.antenalove.com.br/noticia.asp?id=60150
https://www.cnj.jus.br/defensoria-publica-inaugura-tres-novas-instalacoes-no-norte-de-minas-gerais/
https://portaldomagistrado.com.br/2021/08/31/defensoria-publica-inaugura-tres-novas-instalacoes-no-norte-de-minas-gerais/
https://jornalismo-imparcial.blogspot.com/2021/08/defensoria-publica-amplia-unidades-em.html
https://minashoje.com/2021/09/defensoria-publica-de-minas-gerais-inaugura-novas-instalacoes-de-unidades-em-januaria-janauba-e-montes-claros/
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NA MÍDIA

Encerrando a sequência de inaugurações na região 
Norte do estado, a Defensoria Pública de Minas Gerais 
inaugurou, na sexta-feira (3/9), a nova sede da Institui-
ção em Montes Claros. A unidade está localizada no bair-
ro onde está sendo construído o fórum da comarca. O 
espaço é bastante amplo e está estruturado para ofere-
cer plena acessibilidade para as pessoas com deficiência, 
contando com elevador apropriado e banheiros exclu-
sivos para este público. Gabinetes individuais garantem 
privacidade e atendimento individualizado às assistidas 
e assistidos. As novas instalações possuem ainda duas 
grandes salas para conciliação e mediação, uma sala 
para o serviço de psicologia e outra para a Defensoria 
Pública Especializada na Defesa dos Direitos das Mulhe-
res em Situação de Violência (Nudem), com acesso inde-
pendente da entrada principal.

Em seu pronunciamento, o defensor público-geral 
Gério Patrocínio Soares destacou a competência do tra-
balho de cada defensora e defensor público da região. 
“Ter aqui hoje essas novas instalações, com profissionais 
qualificados, e ver a evolução da Defensoria Pública no 
Norte de Minas é uma honra para nós”.  

O subdefensor público-geral Nikolas Stefany Macedo 
Katopodis aproveitou o momento para refletir a respei-
to dos trabalhos que movem e engrandecem o papel e 
atuação da DPMG. Ressaltou o apoio do Gabinete da De-
fensoria Pública-Geral às unidades mineiras. A conquis-
ta da nova sede tão bem estruturada e o contexto atual 
também foram citados por ele.  

Presente no evento, o deputado federal Delegado 
Marcelo Freitas falou sobre a necessidade da Defensoria 
Pública na sociedade e ressaltou o trabalho na região.

O coordenador da Regional Norte, defensor público 
Cláudio Fabiano Pimenta, fez agradecimentos às pessoas 

INSTITUCIONAL • CONTINUAÇÃO DA CAPA

presentes e falou sobre a importância da presença da 
Defensoria no Norte de Minas. “A falta das Defensorias 
Públicas nas comarcas do Norte é um grande problema 
para o cidadão hipossuficiente. Nós, que estamos aqui, 
compreendemos a fundo essa necessidade”, enfatizou.

A coordenadora local em Montes Claros, defensora 
pública Camila Machado Umpierre, agradeceu ao apoio 
do defensor público-geral Gério Soares e equipe, desta-
cando o crescimento e desenvolvimento das Defensorias 
Públicas no Norte mineiro. Camila Umpierre também 
ressaltou a importância da união institucional em prol 
das assistidas e assistidos da DPMG. 

Leia a matéria na íntegra

Defensor-geral, subdefensor-geral e o 
coordenador regional durante a cerimô-
nia em Montes Claros. Ao lado, com a 
chefe de Gabinete, assessores, coor-
denadores e defensoras e defensores 
públicos que atuam na região Norte 

Fotos: Marcelo Sant’Anna/DPMG

Novas instalações em Montes Claros

Inter TV Notícia – Grande Minas

MG Inter TV 1ª Edição – Grande Minas

MG Inter TV 2ª Edição – Grande Minas

https://defensoria.mg.def.br/index.php/2021/09/03/defensoria-publica-de-minas-gerais-inaugura-novas-instalacoes-em-montes-claros/
https://globoplay.globo.com/v/9826250/
https://globoplay.globo.com/v/9827443/
https://globoplay.globo.com/v/9829087/
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O defensor público-geral, Gério Patrocínio Soares, 
participou na segunda-feira (30/8) da assinatura da au-
torização para o repasse de R$ 1,5 bilhão aos 853 muni-
cípios de Minas Gerais, referente ao Termo de Medidas 
de Reparação de Brumadinho.

A ordem de pagamento da primeira parcela, de um 
total de três, foi realizada pelo governador Romeu Zema, 
durante cerimônia no Palácio das Artes, em Belo Hori-
zonte, que contou com a presença de cerca de 500 pre-
feitos de todas as regiões do estado, além de represen-
tantes do Poder Público. Pela DPMG, participou também 

Defensor-geral  
Gério Patrocínio 
Soares destacou o 
termo de com-
promisso para a 
reparação dos  
direitos individuais,  
assinado pela 
DPMG e a Vale, 
três meses após a 
tragédia

INSTITUCIONAL

Defensoria Pública de Minas Gerais participa de cerimônia para a assinatura  
do repasse de R$ 1,5 bilhão aos municípios mineiros
Instituição atuou de forma decisiva da construção do acordo de reparação dos danos provocados pelo 
rompimento da barragem em Brumadinho

da cerimônia a chefe de Gabinete da Defensoria-Geral, 
defensora pública Raquel Gomes de Sousa da Costa Dias.

O repasse de R$ 1,5 bilhão aos municípios mineiros, 
dividido proporcionalmente à população, está previs-
to na Lei 23.830/21 e será utilizado para execução no 
Programa de Apoio ao Desenvolvimento Municipal (Pa-
dem). O montante que será pago diretamente aos mu-
nicípios está previsto na lei, que autoriza a utilização de  
R$ 11,06 bilhões, correspondentes à parte dos recursos 
do acordo judicial, em ações e projetos no estado.

Leia a matéria na íntegra

Foto: Marcelo Sant’Anna/DPMG

A Defensoria Pública de Minas Gerais (DPMG) recebeu 
na sexta-feira (3/9) o major Robson Romie Lopes Pereira, da 
Polícia Militar de Minas Gerais (PMMG), para uma apresen-
tação sobre “Captação de Recursos Externos”, com o obje-
tivo de aprimorar a atividade dentro da DPMG. Estiveram 
presentes a defensora pública Michelle Lopes Mascarenhas 
Glaeser, coordenadora de Projetos, Convênios e Parcerias 
(CooProC); a defensora pública Karina Rodrigues Maldo-
nado, assessora de Administração Estratégica e Inovação; 
servidoras e servidores da DPMG voltados para o serviço.

Major Robson Romie apresentou as principais fontes 
de captação de recursos da PMMG e destacou a importân-
cia dessa atividade. Também explicou como a Polícia Militar 
expõe seus projetos e demandas e como a captação é exe-
cutada, utilizando os recursos disponíveis como emendas 
parlamentares federais, estatuais e municipais, fundos do 
Tribunal Regional do Trabalho (TRT-MG), do Poder Judiciá-

DPMG recebe especialista para capacitação em parcerias e captação de recursos
Foto: Claudinei Souza/DPMG

rio e por meio de Termo de Ajustamento de Conduta (TAC). 
O major ainda falou sobre os prazos de solicitação e execu-
ção dos recursos, a forma de trabalhar com cada órgão e 
apresentou outras fontes diversas de captação de recursos 
externos.

https://defensoria.mg.def.br/index.php/2021/08/31/defensoria-publica-de-minas-participa-de-cerimonia-para-a-assinatura-do-repasse-de-r-15-bilhao-aos-municipios-mineiros/
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A Defensoria Pública de Minas Gerais, em parce-
ria com a Patrulha de Prevenção a Violência Doméstica 
(PPVD/12º BPM), da Polícia Militar, participou de blitz 
educativa de trânsito no centro da cidade de Passos 
sobre o Agosto Lilás – campanha de conscientização 
sobre a importância da prevenção e do enfrentamento 
à violência contra a mulher.

O evento aconteceu na quarta-feira (25/8) com o 
objetivo de prevenir e conscientizar sobre a violência 
doméstica e familiar contra a mulher. Para isso, foram 
entregues cartilhas, folders e panfletos sobre a campa-
nha Agosto Lilás. A DPMG foi representada pela defen-

O defensor público estadual Vinícius Paulo Mesqui-
ta, que atua em Juiz de Fora, participou de reunião com 
o Alto Comissariado das Nações Unidas para os Refugia-
dos (ACNUR) e a Organização Internacional para Migra-
ções (OIM), ambos escritórios da ONU,  para discutir su-

INSTITUCIONAL

Defensor público participa de reunião sobre imigrantes com agências da ONU
postas violações a direitos de imigrantes na cidade de Juiz 
de Fora, em especial, da tribo indígena Warao. 

O encontro aconteceu no dia 24 de agosto com a 
presença também da Defensoria Pública da União (DPU) 
e da Secretaria Municipal de Direitos Humanos. 

DPMG participa de blitz de trânsito educativa em Passos
"AGOSTO LILÁS" • PREVENÇÃO À VIOLÊNCIA CONTRA A MULHER

sora pública Ana Paula Lopes de Freitas e pela estagiária 
de pós-graduação Elisa Avelar Mattar, ambas em atuação 
na unidade de Passos.

Estratégias de combate – Ainda como parte da campa-
nha Agosto Lilás, foi realizada na segunda-feira (30/8) uma 
reunião entre integrantes da Polícia Militar e membros da 
Defensoria de Minas em Passos para traçar estratégias no 
combate à violência doméstica no município. Estiveram 
presentes a defensora pública Ana Paula Lopes de Freitas 
e funcionárias da DPMG que atuam diretamente no aco-
lhimento da vítima até a solicitação da medida protetiva.

NA MÍDIA

ACP CONTRA TARIFA UNIFICADA DE ESGOTO
Defensoria Pública aciona Justiça contra cobrança 
unificada de taxa de esgoto em Minas

MGTV 1ª edição

Defensoria Pública aciona Justiça contra cobrança 
unificada de taxa de esgoto em Minas Gerais

G1 Minas

Defensoria Pública aciona Justiça contra cobrança 
unificada da tarifa de esgoto em Minas

Portal Hoje Em Dia

Defensoria Pública entra na Justiça para barrar 
cobrança unificada de taxa de esgoto em Minas Gerais

Rádio Itatiaia

Defensoria pública contesta cobrança unificada da 
tarifa de esgoto em Minas

Portal 98 Live

DPMG ajuíza ação contestando a cobrança unificada 
da tarifa de esgoto em Minas Gerais

Portal BCN

O evento contou 
também com a parti-
cipação da Delegacia 
Especializada de 
Atendimento à Mulher 
(Deam), do Centro de 
Referência e Atendi-
mento à Mulher de 
Passos (Cramp) e da 
Prefeitura, por meio 
da Secretaria de De-
senvolvimento Social, 
Trabalho e Renda 
(Sedest)

https://globoplay.globo.com/v/9812894/
https://g1.globo.com/mg/minas-gerais/noticia/2021/08/30/defensoria-publica-aciona-justica-contra-cobranca-unificada-de-taxa-de-esgoto-em-minas-gerais.ghtml
https://www.hojeemdia.com.br/horizontes/defensoria-p%C3%BAblica-aciona-justi%C3%A7a-contra-cobran%C3%A7a-unificada-da-tarifa-de-esgoto-em-minas-1.852296
https://www.itatiaia.com.br/noticia/defensoria-publica-entra-na-justica-parabarrar-cobrancaunificada-de-taxa-de-esgoto-em-minas-gerais
https://98live.com.br/noticias/cidades/defensoria-publica-contesta-cobranca-unificada-da-tarifa-de-esgoto-em-minas
https://portalbcn.com.br/dpmg-ajuiza-acao-contestando-a-cobranca-unificada-da-tarifa-de-esgoto-em-minas-gerais/
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A assessora Institucional da Defensoria Pública-Geral 
e coordenadora estadual de Promoção e Defesa dos Di-
reitos das Mulheres, Samantha Vilarinho Mello Alves, re-
presentou a Defensoria Pública de Minas Gerais (DPMG) 
na solenidade de formatura de mulheres que participa-
ram do projeto TransformAção, do Governo do Estado. O 
evento aconteceu na quarta-feira (1º/9), no auditório JK, 
na Cidade Administrativa, em Belo Horizonte.

Noventa mulheres que já foram vítimas de violência 
doméstica agora contam com uma profissão e um novo 
caminho pela frente. Por meio do TransformAção, foram 
capacitadas e se tornaram cabeleireiras, maquiadoras, 
cozinheiras, costureiras, assistentes administrativas; 
também donas das suas vidas e com possibilidade de se-
rem independentes financeiramente, por meio de aulas 
de disciplina humana e educação financeira, com o obje-
tivo de incentivar o autoconhecimento, a autoestima e, 
ainda, informá-las sobre seus direitos.

Desenvolvido pela Subsecretaria de Prevenção à Cri-
minalidade, da Secretaria de Estado de Justiça e Segu-
rança Pública (Sejusp), e financiado pela Embaixada dos 
Estados Unidos, em um custo aproximado de R$ 125 mil, 
o projeto buscou ofertar para mulheres em situação de 
violência doméstica uma nova profissão, que possibili-
te geração de renda e contribua para o rompimento do  
ciclo da violência.

INSTITUCIONAL

Defensoria Pública de Minas participa da formatura de mulheres em situação 
de violência capacitadas pelo projeto TransformAção

Autoridades acompanham o emocionado discurso da formanda 
Simone Oliveira

Fotos: Claudinei Souza/DPMG

Receberam o diploma 90 mulheres em situação de violência e mora-
doras de comunidades carentes

A coordenadora da Defensoria Especializada na 
Defesa dos Direitos da Mulher em Situação de Vio-
lência (Nudem), em Montes Claros, Maiza Rodrigues 
Silva, participou do encontro promovido pelo Grupo 
de Apoio à Prevenção e aos Portadores de AIDS (GRA-
PPA) do município.

O evento aconteceu na quinta-feira (2/9) para dis-
cutir o autocuidado e a violência doméstica, além de 
encerrar as atividades em comemoração ao Agosto 
Lilás, mês de conscientização e combate à violência 
contra a mulher.

Esteve presente também a presidente do grupo 
Grappa, Maurina Carvalho, que ressaltou a importân-
cia de esclarecer a respeito da violência em todos os 
seus contextos e conscientização sobre o assunto.

Coordenadora da Nudem da DPMG Montes Claros debate sobre violência doméstica

Maiza Rodrigues e Maurina Carvalho

Reprodução: Instagram @grappanorte

INSPIRANDO NOVAS ATITUDES • 'AGOSTO LILÁS'
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A Defensoria Pública de Minas Gerais (DPMG) lançou, 
na quarta-feira (2/9), a cartilha “Desigualdade de gênero e 
acolhimento à mulher”. O material foi elaborado pela De-
fensoria Especializada na Defesa dos Direitos das Mulhe-
res em Situação de Violência (NUDEM) em parceria com 
o Setor Psicossocial da DPMG. O lançamento aconteceu 
durante encontro virtual, promovido pela Defensoria de 
Minas por meio da Escola Superior, e transmitido pelo ca-
nal da Instituição no YouTube. A transmissão contou com 
a intérprete de libras Fabiana Moreira.

O conteúdo da cartilha foi apresentado detalhada-
mente pelas defensoras públicas Maria Cecília Oliveira, 
coordenadora do Nudem-BH; Ana Cláudia Arêas, titu-
lar da Defensoria de Promoção e Defesa das Mulheres 
em Situação de Violência no município de Contagem; 
e Ana Flávia Diniz, em atuação na comarca de Viçosa e 
participante da concepção e implementação do Progra-
ma Casa das Mulheres-Viçosa/MG.

DPMG lança cartilha sobre desigualdade de gênero e acolhimento à mulher 
em palestra virtual

Participaram também a coordenadora do setor Psi-
cossocial da DPMG, Luciana Raquel Azevedo Gama; e as 
defensoras populares Cláudia Mara Ribeiro, presidente 
do Conselho Comunitário de Segurança Pública – Con-
sep14 de Venda Nova; e Rose Oliveira, responsável pela 
ONG Espaço Cultural Fala Bem Morro.

Projeto Despertar – A coordenadora Luciana Raquel 
Azevedo Gama explicou que a publicação integra o pro-
jeto “Despertar”, desenvolvido pelo Setor Psicossocial, 
cujo objetivo é desenvolver cartilhas explicativas, por 
meio de uma linguagem simples e direta, para orientar 
sobre as principais demandas, inclusive políticas públi-
cas, serviços de saúde, socioassistencial e de proteção.

ESCOLA SUPERIOR

A Escola Superior da Defensoria Pública de Minas 
Gerais (Esdep MG) vai sortear duas vagas para defenso-
ras e defensores públicos interessados em participar da 
“Capacitação sobre Protocolo de Minnesota”. O Proto-
colo de Minnesota trata de medidas de prevenção eficaz 
e a investigação de execuções extrajudiciais, sumárias e 
arbitrárias. O curso será realizado nos dias 17 e 24 de 
setembro, 1, 8 e 15 de outubro, das 10 às 12 horas, 
com aulas ao vivo, via Zoom. A inciativa é uma parceria 
do Centro de Estudos Jurídicos, da Defensoria Pública 
do Rio de Janeiro, com a Equipe Argentina de Antropo-
logia Forense (EEAF).

Interessados em concorrer a uma das vagas, deve-
rão enviar nome completo, telefone e comarca, até às 
14 horas, do dia 8 de setembro de 2021, para o e-mail: 

Esdep-MG sorteará duas vagas para capacitação sobre o Protocolo de Minnesota
ESDEP INFORMA

sorteioscapacitacao@defensoria.mg.def.br. O sorteio 
acontece na mesma data.  

Saiba mais

Curso de Oratória
A Esdep-MG sorteará 25 vagas para defensoras e de-

fensores públicos, servidoras e servidores, funcionárias 
e funcionários interessados em participar do curso de 
Oratória. O curso acontecerá nos dias 4 e 6 de outubro 
de 2021, das 9 às 11 horas, pela plataforma Zoom. 

Interessados em concorrer a uma das vagas deverão 
enviar nome completo, telefone e comarca, até às 14 
horas, do dia 20 de setembro de 2021, para o e-mail: 
sorteioscapacitacao@defensoria.mg.def.br. O sorteio 
acontece na mesma data.

https://escolasuperior.mg.def.br/esdep-vai-sortear-duas-vagas-para-capacitacao-sobre-o-protocolo-de-minnesota/
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www.defensoria.mg.def.brc/defensoriamineira @defensoriamg@defensoriamineira

As Defensorias Públicas de Minas Gerais e do Paraná, 
por meio da Escola Superior da DPMG (Esdep) e da Esco-
la da DPE-PR (Edepar), promovem o “I Congresso Inter-
defensorias de Acesso à Justiça: desafios e perspectivas 
na garantia de direitos no contexto pós-pandêmico”.

O evento, no formato híbrido, ocorrerá entre os dias 
29 de novembro e 3 dezembro de 2021 e será transmiti-
do pelo canal do YouTube da Edepar (c/escoladadefenso-
riapublicadoestadodoparana) e da Defensoria de Minas 
(c/defensoriamineira), bem como na sede da Defensoria 
Pública do Estado do Paraná em Curitiba. As palestras 
são gratuitas e abertas ao público. Inscrição prévia e pre-
sença mínima serão necessárias apenas para aquelas/es 
que desejem certificado de participação e de horas de 
atividades complementares. O horário e a programação 
final do evento serão divulgados posteriormente. 

Chamada de resumos e artigos científicos – A Esdep-
-MG e a Edepar abrem o prazo de inscrições para sub-
missão de resumos e artigos científicos a serem apresen-
tados em sessão de exposição oral durante o I Congresso 
Interdefensorias de Acesso à Justiça. Serão aceitos arti-
gos e resumos que abordem a temática compatível com 
o evento “Acesso à Justiça no Pós-Pandemia". Os traba-

ESCOLA SUPERIOR

Defensorias de Minas e do Paraná promovem I Congresso Interdefensorias 
de Acesso à Justiça

lhos que forem selecionados e aprovados pela Comissão 
Avaliadora serão automaticamente inscritos na III Revis-
ta Jurídica da Defensoria Pública do Estado do Paraná. 
Além disso, os melhores artigos científicos serão premia-
dos. Os resumos e artigos deverão ser enviados até 30 
de setembro de 2021, via formulário. Os links para os 
formulários de envio estão disponíveis no edital.

Leia a matéria na íntegra

https://defensoria.mg.def.br/
https://www.youtube.com/results?search_query=c%2Fdefensoriamineira
https://twitter.com/defensoriamg
https://www.instagram.com/defensoriamineira/
https://escolasuperior.mg.def.br/defensorias-de-minas-e-do-parana-promovem-i-congresso-interdefensorias-de-acesso-a-justica/
https://defensoria.mg.def.br/index.php/2021/07/14/defensoria-publica-de-minas-lanca-pesquisa-de-satisfacao-do-servico-prestado-ao-cidadao/

