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Raquel da Costa Dias foi eleita na sexta-feira 
(29/4) defensora pública-geral de Minas Gerais 
para o biênio 2022-2024. A eleição ocorreu por 
meio de votação virtual, entre 8 e 18 horas. Ela 
obteve 623 votos, o equivalente a 93% do total. 
Votaram 671 de 693 defensoras e defensores pú-
blicos aptos.

A defensora pública-geral eleita sucederá Gério 
Patrocínio Soares, que deixará o cargo em maio 
após dois mandatos. Na atual gestão, Raquel da 
Costa Dias atuou como chefe de Gabinete, tendo 
participado de momentos importantes no período, 
como a conquista de avanços na carreira da classe, 
a modernização tecnológica da Instituição e atua-
ções extrajudiciais decisivas em situações de crise, 
como o rompimento da barragem em Brumadinho 
e a pandemia de Covid-19, entre outros.

Leia na íntegra e conheça sua trajetória

O corregedor-geral da Defensoria Pública 
de Minas Gerais (DPMG), defensor público 
Galeno Gomes Siqueira, foi empossado para o 
biênio 2022-2024, na quarta-feira (27/4), du-
rante a 5ª sessão extraordinária do Conselho 
Superior da Instituição.

Este é seu segundo mandato consecutivo 
como corregedor-geral. A nomeação foi ofi-
cializada pelo Ato nº 1176/2022, publicado 
no Diário Oficial da Defensoria Pública no dia 
18 de março.

Parceria firmada com a Universidade Federal de Viçosa propicia 
execução do projeto Casa das Mulheres

Defensoria Pública de Minas Gerais empossa Galeno Gomes  
Siqueira para o segundo mandato como corregedor-geral
Foto: Marcelo Sant’Anna/DPMG

Raquel da Costa Dias é eleita defensora pública-geral do Estado
Raquel da 
Costa Dias 
será a quarta 
mulher a 
ocupar o  
cargo mais 
alto da 
Defensoria 
Pública de 
Minas 
Gerais. 
Antes, 
ocuparam o 
posto  
Marlene 
Nery, Andréa 
Abritta 
Garzon e 
Christiane 
Neves 
Procópio 
Malard
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Formação Continuada em Gênero e Raça/
Etnia: nova rodada conclui módulo I do curso

 DEU NA MÍDIA

BLOG DO ORION
Raquel Dias é a 4ª mulher a comandar 
a Defensoria Pública de Minas

Leia mais

Acesse aqui outros destaques na mídia PÁGINA 6

https://defensoria.mg.def.br/raquel-da-costa-dias-e-eleita-defensora-publica-geral-de-minas-gerais/
https://www.blogdoorion.com.br/single-post/raquel-dias-%C3%A9-a-4%C2%AA-mulher-a-comandar-a-defensoria-p%C3%BAblica-de-minas
https://defensoria.mg.def.br/imprensa/deu-na-midia/
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CONTINUAÇÃO DA CAPA

A sessão do CS em que foi realizada a 
cerimônia de posse e entrada em exercí-
cio aconteceu no Auditório da sede I da 
DPMG em Belo Horizonte, com a presen-
ça do presidente do Conselho, defensor 
público-geral Gério Patrocínio Soares; dos 
conselheiros subdefensor público-geral 
Nikolas Katopodis; Felipe Augusto Cardoso 
Soledade e Gustavo Francisco Dayrell de 
Magalhães Santos; das conselheiras Andréa 
Abritta Garzon, Gilmara Andrade dos San-
tos Maciel; e do presidente da Associação 
das Defensoras e Defensores Públicos de 
Minas Gerais (ADEPMG), Fernando Campe-
lo Martelleto. As conselheiras Liliana Soares 
Martins Fonseca e Camila Machado Um-
pierre participaram por videoconferência.

Presenças – Prestigiaram a cerimônia o 
corregedor-geral do Tribunal de Justiça de 
Minas Gerais, desembargador Agostinho 
Gomes de Azevedo; o corregedor-geral 
adjunto do Ministério Público de Minas 
Gerais, procurador de Justiça Mauro Flávio 

Na segunda-feira (25/4), o defensor público-geral 
do Estado, Gério Patrocínio Soares, recebeu uma visi-
ta institucional do secretário municipal de Desenvol-
vimento Social de Nova Serrana, Gustavo Amaral. 

O encontro aconteceu no Gabinete, com a partici-
pação do defensor público-auxiliar da Defensoria-Ge-
ral, Wilson Hallak Rocha.

Ferreira Brandão; a corregedora do Corpo de Bombeiros 
de Minas Gerais, coronel BM Kênia Prates Silva Maciel 
de Freitas; a procuradora-geral interina do Município, 
Izabela Boaventura Cruz Carvalho, representando o pre-
feito de Belo Horizonte, Fuad Noman; a primeira defen-
sora pública-geral do Estado, Marlene de Oliveira Nery; a 
ex-defensora pública-geral Christiane Malard; e o ex-de-
fensor público-geral Varlen Vidal.

Também estiveram presentes os defensores públicos-
-auxiliares da Corregedoria-Geral e da Defensoria-Geral, 
defensoras e defensores públicos; servidoras e servido-
res; estagiárias e estagiários da DPMG; além de amigos 
e familiares do corregedor-geral.

Leia a matéria na íntegra

5ª sessão extraordinária do Conselho Superior para posse e entrada 
em exercício do corregedor-geral 

DPMG empossa Galeno Siqueira para o 2º mandato como corregedor-geral

Galeno Siqueira: “A Corregedoria tem o papel de 
andar de mãos dadas com as defensoras e defensores 
para que possam desempenhar sua missão constitu-
cional de melhorar a qualidade de vida das pessoas”

Fotos: Marcelo Sant’Anna/DPMG

MUNDO OFICIAL
Defensor-geral recebe secretário municipal de Nova Serrana
Foto: Marcelo Sant’Anna/DPMG

https://defensoria.mg.def.br/defensoria-publica-de-minas-gerais-empossa-galeno-gomes-siqueira-para-o-segundo-mandato-como-corregedor-geral/
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Pela Defensoria Pública estiveram presentes a 
coordenadora local da DPMG, defensora pública 
Claudijane dos Santos Gomes, e o defensor público 
Waldelúcio da Silva Fernandes. Representando a Fu-
norte, o diretor Abílio Carnielli Filho; o coordenador 
do curso de Psicologia, Robson Rocha de Souza; e o 

A Defensoria Pública de Minas Gerais (DPMG) 
firmou junto à Universidade Federal de Viçosa 
(UFV) o Termo de Cooperação Técnica (TCT) para 
execução do projeto “Casa das Mulheres” no mu-
nicípio de Viçosa. O TCT tem como objetivo pro-
mover o atendimento especializado às mulheres 
em situação de violência em Viçosa e região, por 
meio da cooperação mútua entre a Defensoria de 
Minas e a UFV.

O projeto prevê um conjunto orgânico de ações 
entre os equipamentos que atuam nessa área de 
atendimento, acolhimento e defesa dos direitos das 
mulheres, a partir de análises consistentes e per-
manentes dos dados sobre os casos apresentados 

AÇÕES EM DESTAQUE

DPMG e Funorte discutem atendimento psicológico em Janaúba

Defensoria de Minas e Universidade Federal de Viçosa 
firmam parceria pela execução do projeto Casa das Mulheres

pelas assistidas, coleta e sistematização nos atendi-
mentos da rede de atendimento em Viçosa. Entre 
as diversas contrapartidas do acordo, vale ressal-
tar o apoio e colaboração necessários para alcan-
ce dos objetivos do projeto “Casa das Mulheres”; 
acompanhar e avaliar os resultados alcançados nas 
atividades programadas, visando sua otimização; 
fomentar os arranjos necessários para o aperfeiço-
amento do referido programa, entre outras.

A publicação resumida do TCT será efetivada 
por extrato em Diário Oficial da União, às expen-
sas da UFV, no prazo de 20 dias a contar de sua 
assinatura. Já a vigência terá prazo de 60 meses a 
partir da data de sua publicação.

Representantes da Defensoria de Minas Gerais em Janaúba e 
da Universidade Funorte se reuniram no dia 20 de abril para 
debater sobre o atendimento psicológico na comarca.

coordenador do Núcleo de Práticas Jurídicas, Lucas 
D’Angeles Pires David.

A pauta do encontro tratou da proposta de um 
Termo de Cooperação Técnica (TCT) entre as institui-
ções que possibilite e garanta o apoio psicológico a 
assistidos e assistidas em Janaúba.

Claudijane dos Santos destaca a importância do 
atendimento psicológico, principalmente nas ações 
da área de Família, alvo principal da cooperação. 
De acordo com a defensora pública, a ideia é criar 
salas para receber pessoas em situação de vulnera-
bilidade, que necessitem deste apoio antes mesmo 
da assistência e resolução jurídica do caso, seja ele 
de violência doméstica, contra crianças e adolescen-
tes, entre outros. Além disso, o atendimento será 
importante também nas sessões de conciliação e 
mediação de eventuais partilhas de bens, divórcios 
e outras atuações.

Problemas como a escalada do desemprego e 
consequentes dificuldades de subsistência, além 
de agressões aos direitos humanos, são evidentes 

Campanha nacional da Anadep em 2022 tem como tema o papel da 
Defensoria Pública na garantia de direitos
Lançamento da campanha anual “Onde há Defensoria, há justiça e cidadania” acontece no dia 
5 de maio (quinta-feira), na Câmara Legislativa do Distrito Federal 

e crescentes, principalmente nos grupos vulnerabi-
lizados do Brasil. Este cenário torna ainda mais fun-
damental a atuação da Defensoria Pública no acolhi-
mento, na garantia do acesso à justiça e na defesa de 
direitos dessa população. Por isso, a campanha anu-
al da Associação das Defensoras e dos Defensores 
Públicos (Anadep), a ser deflagrada neste mês, tem 
a Defensoria Pública como mote e o tema é “Onde 
há Defensoria, há justiça e cidadania”.

Uma das ações é o lançamento da cartilha produ-
zida com o apoio das Associações Estaduais e do DF, 
do Conselho Nacional das Defensoras e Defensores 
Públicos Gerais (Condege) e Defensorias Públicas Es-
taduais e do Distrito Federal (DF). 

Leia a matéria na íntegra

https://defensoria.mg.def.br/campanha-nacional-da-anadep-em-2022-tem-como-tema-o-papel-da-defensoria-publica-na-garantia-de-direitos/
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Os compromitentes do acordo de reparação aos 
danos causados pelo rompimento das barragens da 
Vale em Brumadinho – Governo de Minas, Defen-
soria Pública de Minas Gerais, Ministério Público de 
Minas Gerais, Ministério Público Federal – lançaram 
na segunda-feira (25/4) uma cartilha sobre os Es-
tudos de Risco à Saúde Humana e Risco Ecológico 
(ERSHRE). O projeto, que compõe as ações de repa-
ração, busca identificar os riscos potenciais da pre-
sença de rejeito de minério nas águas do Rio Para-
opeba e no solo da região atingida. 

A cartilha conta com explicações e orientações 
sobre os Estudos de Risco, que estão sendo reali-
zados nas regiões denominadas “áreas-alvo”. Estas 
áreas abrangem 28 municípios da bacia do Rio Pa-
raopeba, e se iniciam no local do rompimento em, 
Brumadinho.

O documento foi criado na mesma lógica da car-
tilha sobre a Consulta Popular, lançada em 2021 pe-
los compromitentes, na qual personagens que fazem 
parte do contexto da reparação desenvolvem a narra-
tiva. O texto apresenta as fases dos Estudo de Risco, 
bem como explica a atuação dos técnicos de campo e 
ainda destaca a importância da participação das pes-
soas atingidas, para o desenvolvimento do projeto. 

A Fundação Getulio Vargas (FGV) iniciou na Co-
munidade do Quilombo da Pontinha, situada en-
tre os municípios de Paraopeba e Caetanópolis, o 
cadastramento dos troncos familiares elegíveis ao 
Programa de Transferência de Renda (PTR) para 
atingidas e atingidos pelo rompimento da barra-
gem em Brumadinho.  

O programa é parte do acordo de Reparação 
aos danos provocados pelo desastre, ocorrido em 
janeiro de 2019. O trabalho do cadastramento é 

REPARAÇÃO BRUMADINHO
Compromitentes lançam cartilha sobre os Estudos de Risco  
realizados na região atingida por rompimento em Brumadinho

O material está disponível para consulta, download  
e compartilhamento. 

Acesse aqui

Pessoas atingidas pelo rompimento de Brumadinho se cadastram 
no PTR na Comunidade Quilombola da Pontinha

realizado pela Fundação Getulio Vargas (FGV) se-
guindo diretrizes aprovadas pelas Instituições de 
Justiça compromitentes do acordo: Defensoria 
Pública de Minas Gerais, Ministério Público de Mi-
nas Gerais e Ministério Público Federal.

Dona Teonília, de 83 anos, uma das matriarcas 
da comunidade, foi contemplada pelo cadastro 
e elogiou o processo. “Jesus abençoa que conti-
nua a correr tudo certinho como foi até agora. As 
pessoas falam o que a gente precisa, estou muito 
agradecida com a presença de vocês”, disse. Até 
agora já foi realizado o cadastramento de mais de 
300 pessoas.

Próximas etapas – Nos dias 29 e 30/4, a equipe 
seguiu no território para os cadastramentos. Para 
o mês de maio, a FGV elaborou um calendário de 
atendimento em Pontinha. As comunidades tradi-
cionais Beira Córrego e Retiro dos Moreira tam-
bém estão previstas para serem atendidas pelo 
Programa de Transferência de Renda. Capão do 
Zezinho, no último dia 8 de abril, recebeu a equipe 
da FGV em uma das aldeias onde vive o Povo Kaxi-
xó para informar sobre o início do cadastramento 
e tirar dúvidas da comunidade sobre o PTR.

Leia na íntegra
Dona Teonília faz o cadastramento no Programa de Trans-
ferência de Renda na Comunidade Quilombola da Pontinha 

Foto: Veronica Manevy

https://defensoria.mg.def.br/wp-content/uploads/2022/04/Cartilha_Estudos_de-Risco-a-Saude_Humana-e-Risco_Ecol%C3%B3gico.pdf
https://defensoria.mg.def.br/pessoas-atingidas-pelo-rompimento-de-brumadinho-se-cadastram-no-ptr-na-comunidade-quilombola-da-pontinha/
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BOLETIM INFORMATIVO DA DEFENSORIA PÚBLICA-GERAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS  
Produção e diagramação: Ascom/DPMG

ACONTECE NA DPMG

www.defensoria.mg.def.brc/defensoriamineira @defensoriamg@defensoriamineira

A Defensoria Pública de Minas Gerais (DPMG) 
já disponibiliza em seu canal no YouTube (c/de-
fensoria) a segunda rodada do Curso de Formação 
Continuada em Gênero e Raça/Etnia: Uma Pers-
pectiva Interseccional da Defensoria Pública.

A rodada aconteceu nesta sexta-feira (29/4) e 
finalizou o primeiro módulo do curso que traba-
lhou a temática, “O que significa atuar na Defen-
soria Pública com a perspectiva de gênero e raça/
etnia: Onde estamos e para onde vamos”.

Participaram como facilitadores a presidenta 
Nacional do Conselho de Ouvidoria Externas das 
Defensoras Públicas Estaduais, Sirlene Martins; e 
o vice-presidente da Comissão de Diversidade Se-
xual e Gênero da OAB, Alexandre Gustavo Melo. 
Atuou como mediadora a defensora pública Bár-
bara Silveira Machado, em atuação na área de Di-
reito de Família e nos direitos da mulher em situ-
ação de violência.

Acesse aqui o link, disponível no YouTube.

O próximo módulo do curso ocorre nos dias 6 e 
17 de maio. 

A capacitação é promovida pela Defensoria Pú-
blica de Minas Gerais, por meio da Escola Supe-
rior (Esdep-MG), e tem o apoio da Associação das 
Defensoras e dos Defensores Públicos de Minas 
Gerais (ADEP-MG).

ESDEP INFORMA
DPEMA: Inscrições abertas para o curso 
"Cálculo de Pena na Linha do Tempo"

O curso será realizado nos dias 4 e 5 de maio 
de 2022, às 15h, pela Escola Superior da Defen-
soria Pública do Estado do Maranhão, em moda-
lidade híbrida. Presencialmente, no auditório da 
nova sede da Defensoria do Maranhão, em São 
Luís, e virtualmente, pelo canal do YouTube: ht-
tps://youtube.com/defensoriama. O curso será 
ministrado pelo defensor público do Estado do 
Maranhão Paulo Rodrigues da Costa – ex-corre-
gedor geral do Departamento Penitenciário Na-
cional e ex-secretário de Estado da Administração 
Penitenciária. Haverá certificado de 6h/aula para 
os participantes regularmente inscritos. Inscri-
ções podem ser realizadas em: 

https://esdpe.ma.def.br

ESCOLA SUPERIOR
Nova rodada conclui módulo I do Curso de Formação Continuada 
em Gênero e Raça/Etnia 

https://defensoria.mg.def.br/defensoria-publica-de-minas-gerais-lanca-concurso-de-ilustracoes-sobre-direito-a-moradia-do-cidadao-vulnerabilizado/
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.instagram.com/defensoriamineira/
https://www.youtube.com/channel/UC_XWUuJSMRKxPadCyEHAWwA
https://twitter.com/defensoriamg
https://defensoria.mg.def.br/
https://www.youtube.com/watch?v=q_-KPpHZ_V4&feature=youtu.be
https://esdpe.ma.def.br



