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A importância de perceber o momento socio-
econômico atual de Minas Gerais e do Brasil para 
construir um planejamento estratégico de resul-
tados. Esta foi a tônica da palestra “Construção do 
Planejamento Estratégico da DPMG: Cenários do 
contexto econômico e social para o novo ciclo”, 
realizada na terça-feira (31/5) pela Defensoria Pú-
blica de Minas Gerais (DPMG). O encontro acon-
teceu por meio da Escola Superior (Esdep-MG) e 
remete ao II Planejamento Estratégico, que será 
elaborado pela Fundação João Pinheiro (FJP), no 
período de 2023-2025.

Palestra na DPMG aborda planejamento estratégico em 
cenários econômicos e sociais
A importância de perceber o momento socioeconômico atual na construção de um planejamento 
estratégico de resultados foi a tônica dada à palestra por professores da Fundação João Pinheiro

Abertura o evento: professor 
Bruno Lazzarotti Diniz Costa; 
assessora de Administração 
Estratégica e Inovação, 
defensora pública Karina 
Rodrigues Maldonado; de-
fensora pública-geral Raquel 
da Costa Dias; e a diretora de 
Estatística e Informações da 
FJP, Eleonora Cruz Santos 

FOTO: MARCELO SANT’ANNA 
/ DPMG

O evento foi aberto pela defensora pública-ge-
ral de Minas Gerais, Raquel da Costa Dias, que 
agradeceu a participação das convidadas e convi-
dados e evidenciou a importância da abordagem 
a respeito do planejamento estratégico da Insti-
tuição. Os palestrantes foram a diretora de Esta-
tística e Informações da Fundação João Pinheiro, 
bacharel e pós-doutorado em Economia, Eleonora 
Cruz Santos; e o doutor em Sociologia e Política, 
professor e pesquisador da FJP, Bruno Lazzarotti 
Diniz Costa.

AÇÕES EM DESTAQUE
DPMG faz mutirão em Sete Lagoas para 
solução consensual de conflitos 
relativos a programas de habitação social

A Defensoria Pública de Minas Gerais (DPMG), a 
Companhia de Habitação de Minas Gerais (Cohab) 
e o Tribunal de Justiça de Minas Gerais (TJMG), 
por meio do Centro Judiciário de Solução de Con-
flitos e Cidadania (Cejusc), vão realizar mais um 
mutirão de audiências pré-processuais para nego-
ciação de débitos, emissão de escrituras e regula-
rização de imóveis construídos pela Companhia. 
Desta vez será na Unidade da DPMG em Sete La-
goas, durante os dias 6 a 10 de junho.

O mutirão pretende regularizar, por meio da 
conciliação, cerca de 170 contratos de mutuários 
residentes no município. As sessões de conciliação 
acontecerão na Unidade da DPMG em Sete Lagoas, 
onde será realizada também uma cerimônia para 
a entrega de escrituras, na sexta-feira (10/6), às 10 
horas, encerrando o mutirão. Estarão presentes a 
defensora pública-geral Raquel da Costa Dias e o 
presidente da Cohab, Weber Dias Oliveira.

Leia mais
PÁG. 8 e 9

https://defensoria.mg.def.br/defensoria-publica-faz-mutirao-em-sete-lagoas-para-solucao-consensual-de-conflitos-relativos-a-programas-de-habitacao-social/
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ESCOLA SUPERIOR •  CONTINUAÇÃO DA CAPA

Em sua apresentação, a professora Eleonora 
Santos destacou a importância de se refletir a res-
peito do planejamento estratégico, bem como o 
contexto econômico nesta reflexão. “O planeja-
mento perdura mais quando temos mais consci-
ência do que queremos construir”, reforçou. Além 
disso, ela falou também sobre o contexto inter-
nacional e os aspectos que mudaram o ambiente 
global; dados e recortes de comparação à econo-
mia nacional e estadual; taxas de desocupação e 
análise do futuro do trabalho e empregos emer-
gentes.

Dando continuidade ao tema, o professor Bru-

Palestra aborda planejamento estratégico em cenários econômicos e sociais
no Lazzarotti falou sobre a desigualdade, pobreza 
e os desafios sociais para Minas Gerais em um ce-
nário anterior e posterior à pandemia. Ele refor-
çou, por meio de gráficos, os índices de renda e 
pobreza do Brasil e de Minas Gerais. O professor 
destacou a importância de forças das políticas pú-
blicas e sociais de apoio à população mais vulne-
rável do país, visando, principalmente, à equidade 
social. Ele ainda fez uma análise do auxílio emer-
gencial, durante o início da pandemia e após as 
mudanças deste benefício neste ano, o que voltou 
a gerar aumento dos índices da extrema pobreza 
e insegurança alimentar no país.

FOTOS: MARCELO SANT’ANNA / DPMG

A professora Eleonora Santos (à direita) abriu a palestra, seguida pelo professor Bruno Lazzarotti (à esquerda)

Primeira parte do Módulo III do Curso de Formação Continuada em 
Gênero e Raça/Etnia está disponível no canal da DPMG

A Defensoria Pública de Minas Gerais (DPMG), 
por meio de sua Escola Superior (Esdep-MG), deu 
início ao Módulo III do Curso de Formação Conti-
nuada em Gênero e Raça/Etnia: Uma Perspectiva 
Interseccional da Defensoria Pública.  O evento 
ocorreu na quarta-feira (1/6) e está disponível no 
canal da DPMG no YouTube (c/defensoriamineira). 

 O tema da vez entra na discussão sobre o que 
são as interseccionalidades da violência e de que 
forma elas se apresentam à Defensoria Pública. 
Os participantes reforçaram a necessidade de 

uma leitura aprofundada dos marcadores sociais 
de opressões de raça e gênero, como atingem e 
refletem na vida de assistidos da Defensoria.

Participaram como facilitadores a jornalista e 
pesquisadora Sophia Mendonça, integrante do 
Grupo de Pesquisa em Comunicação, Acessibili-
dade e Vulnerabilidade – Afetos; e a especialista 
em Coordenação Pedagógica, Sayonara Nogueira, 
presidente do Instituto Brasileiro Trans de Educa-
ção e secretária de Comunicação da Rede Trans 
Brasil. Como mediador atuou o defensor público 
Paulo Cesar Azevedo, membro da Câmara de Es-
tudos de Igualdade Étnico-Racial, Identidade de 
Gênero e Diversidade Sexual.

Clique aqui para ver.
Próximo encontro – No dia 24 de junho, o terceiro 
módulo será finalizado com a temática Interseccio-
nalidades da violência e como elas se apresentam à 
Defensoria Pública. O curso conta com apoio da As-
sociação das Defensoras e dos Defensores Públicos 
de Minas Gerais (ADEPMG).

ESDEP INFORMA
Ministério Público de Contas lança 3ª edição da revista ‘Controle em Foco’

A Escola Superior da Defensoria Pública de Minas 
Gerais (Esdep) informa o lançamento da 3ª edição da 
revista Controle em Foco, desenvolvida pelo Ministério 
Público de Contas do Estado de Minas Gerais (MPC/
MG). Assim como nas edições anteriores, o periódico 

semestral do MPC/MG é estruturado em três partes – 
Artigos de Opinião, escritos por membras e membros 
do MPC, Artigos de Jurisprudência Comentada e Arti-
gos Científicos.

Acesse aqui o conteúdo

https://www.youtube.com/watch?v=BuAnWBgbWZ4
https://www.mpc.mg.gov.br/wp-content/uploads/2022/05/AF_Revista-Ministerio-Publico-de-Contas_JANEIRO-a-JUNHO-de-2022.pdf
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A defensora pública-geral de Minas Gerais, 
Raquel da Costa Dias, representou a Defensoria 
Pública de Minas Gerais na cerimônia de aber-
tura do 37° Congresso Mineiro de Municípios, 

MUNDO OFICIAL 
Defensora-geral participa de cerimônia de abertura do Congresso 
Mineiro de Municípios 

diretora-geral da Agência Metropolitana, Mila Ba-
tista Leite Corrêa da Costa, e a presidente do Co-
légio Registral Imobiliário de Minas Gerais (CORI), 
Ana Cristina de Souza Maia. 

Na ocasião, a pauta foram as ações em prol da 
Promoção da Regularização Fundiária no Estado de 
Minas em Belo Horizonte Gerais.

Congresso Mineiro de Municípios – Após dois 
anos sem ser realizado, devido à pandemia da 
Covid-19, gestores, prefeitos, vice-prefeitos, 
vereadores, secretários municipais, agentes 
públicos e sociedade em geral se reuniram no 
Congresso Mineiro de Municípios. O evento, pro-
movido pela Associação Mineira de Municípios 
(AMM) em parceria com a Sebrae e outras insti-
tuições, se encerrou na quinta-feira (2/6) e teve 
como mote a “Governança e desenvolvimento 
em foco nas gestões municipais”.  

A defensora 
pública-geral 
Raquel da Costa 
Dias compôs 
a mesa de 
autoridades na 
cerimônia de 
abertura 
FOTO: MARCELO 
SANT’ANNA/
DPMG

realizada na quarta-feira (1/6) no Expominas, em 
Belo Horizonte. 

Na abertura do evento foram destacadas as 
conquistas municipalistas nos últimos cinco anos.  

Defensora pública palestra sobre regularização fundiária no Congresso de Municípios
A defensora pública Cleide Aparecida Nepomu-

ceno (na foto, ao centro), em atuação na Defenso-
ria Especializada dos Direitos Humanos, Coletivos 
e Socioambientais, da DPMG, palestrou na quar-
ta-feira (1/6) como representante do Núcleo Inte-
rinstitucional de Regularização Fundiária (NUIREF) 
no Congresso Mineiro de Municípios. 

Também atuaram como representantes a  

A defensora pública-geral do Estado, Raquel da 
Costa Dias, representou a Instituição na solenida-
de de posse do novo procurador-geral do Ministé-
rio Público de Contas do Estado de Minas Gerais 
(MPC), Marcílio Barenco. A cerimônia aconteceu 
na segunda-feira (30/5), na Cidade Administrativa, 
em Belo Horizonte, com a presença do governa-
dor Romeu Zema, entre outras autoridades. 

Marcílio Barenco será responsável por chefiar a 
instituição que atua na fiscalização contábil, finan-
ceira, orçamentária, operacional e patrimonial do 
de Minas Gerais e de seus municípios. Ele substitui 
a procuradora Elke Andrade Soares de Moura, que 
desde 2018 estava à frente do MP de Contas.

Defensora-geral participa da posse do procurador-geral do MP de Contas

A defensora-geral, Raquel da Costa Dias (ao centro), 
prestigiou a cerimônia 
FOTO: MARCELO SANT’ANNA / DPMG
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Defensoria de Minas participa do lançamento de projeto voltado ao 
enfrentamento à violência doméstica e familiar em Araxá

Anúncio de implantação de unidade industrial de empresa aeronáutica 

A defensora pública-geral de Minas Gerais, Ra-
quel da Costa Dias, representou a Instituição na 
solenidade de posse da diretoria da Ordem dos 
Advogados do Brasil, Seção Minas Gerais (OAB-
-MG) e da Caixa de Assistência dos Advogados 
(CAA/MG). Foram empossados os conselheiros 
e conselheiras seccionais, eleitos para o triênio 
2022/2024. A cerimônia aconteceu na quinta-fei-
ra (2/6), no Minascentro, em Belo Horizonte, e 
reuniu cerca de duas mil pessoas, com a presença 
de autoridades do Legislativo e Judiciário.

A iniciativa é do Conselho Comunitário de Se-
gurança Pública de Araxá (Consep) e da Delegacia 
de Orientação e Proteção à Família. O projeto é 
voltado para os autores de violência contra a mu-
lher, visando à participação em grupos reflexivos 
por meio de conversas psicoeducativas para pre-
venção e conscientização contra a violência do-
méstica e familiar.  

A DPMG foi representada pelo defensor pú-
blico Jessé Luis Gaiotto, que atua em Araxá. Ele 
citou a importância das instituições no combate 
à violência contra a mulher. “A estrutura social e 
dinâmica do problema é temática complexa, que 
necessita da atuação efetiva das instituições”, afir-
mou. Sobre a participação da Defensoria de Mi-
nas, o defensor disse que “com o fortalecimento 
da Defensoria Pública em Araxá será possível am-
pliar a participação da Instituição contra o ciclo de 
violência contra a mulher”. 

A Defensoria Pública de Minas Gerais (DPMG) 
participou da solenidade de abertura do “Proje-
to Rede de Enfrentamento a Violência Doméstica 
e Familiar: Por um Novo Propósito”, realizada na 
terça-feira (31/5), no município de Araxá.

Delegado regional Valter André Biscaro Salviano; policial 
militar Silvia; delegada responsável pela Delegacia de 
Proteção a Família, Paula Lobo Rios Dib; investigadora 
psicóloga da Polícia Civil, Abna Esteves; juiz da 2ª Vara 
Criminal, Dimas Ramon Esper; defensor público Jessé Luis 
Gaiotto de Moraes; gerente administrativo e supervisor de 
projetos do Consep, Márcio Nunes de Matos

O defensor 
público Jessé 
Luis Gaiotto e 
o governador 
Romeu Zema, 
que marcou 
presença no 
evento em 
Araxá

MUNDO OFICIAL 
Defensora pública-geral do Estado prestigia posse da OAB-MG

Defensora pública-geral de Minas Gerais, Raquel da Costa 
Dias (2ª posição, à esquerda), compõe a mesa de honra 
FOTO: MARCELO SANT’ANNA/DPMG

A Defensoria Pública de Minas Gerais participou 
na sexta-feira (3/6) da cerimônia de anúncio de im-
plantação da Desaer – Desenvolvimento Aeronáutico, 
fabricante de aeronaves regionais, às margens do Ae-
roporto de Araxá, representada pelo defensor público 
Jessé Luis Gaiotto. As perspectivas de investimento 
devem gerar mais de 800 empregos diretos e indire-
tos. Para o defensor público, “a instalação de uma 
grande empresa também significa oportunidade de 
desenvolvimento local e maior inclusão social”.

Está disponível arquivo com as fotos dos casais 
participantes e um vídeo do Casamento Comunitá-
rio de Belo Horizonte, realizado no dia 19 de maio, 
no Minascentro. Para salvar a foto escolhida, cli-
que no link abaixo, busque a foto desejada e faça o 
download em seu computador ou celular.

DPMG disponibiliza fotos e vídeo do Casamento Comunitário de BH

Assista o vídeoArquivo de fotos

https://youtu.be/ZsTCp_Dsht8
https://defensoriasti-my.sharepoint.com/personal/marcelo_moreira_defensoria_mg_def_br/_layouts/15/onedrive.aspx?id=%2Fpersonal%2Fmarcelo%5Fmoreira%5Fdefensoria%5Fmg%5Fdef%5Fbr%2FDocuments%2FCasamento%20Comunit%C3%A1rio%202022&ga=1
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A defensora pública Camila Cortes Rezende Sil-
veira Dantas e o defensor público Daniel Teixeira 
Dantas participaram da inauguração, na Unidade 
de Prevenção à Criminalidade do município de 
Sete Lagoas, do Programa de Inclusão Social de 
Egressos do Sistema Prisional (PrEsp).

O evento, que incluiu uma visita guiada, acon-
teceu na segunda-feira (30/5), com a presença do 
secretário de Estado de Justiça e Segurança Públi-
ca, Rogerio Greco, e da subsecretária interina de 
Prevenção à Criminalidade, Flávia Mendes.

O PrEsp é coordenado pela Secretaria de Es-
tado de Justiça e Segurança Pública (Sejusp) e 
existe em Minas Gerais desde 2003. Seu obje-
tivo é promover o acesso aos direitos sociais e 
facilitar a criação de condições para a integração 

A defensora pública Silvana Lourenço Lobo, 
em atuação na Segunda Defensoria de Audito-
ria Militar, participou da inauguração do retrato 
do desembargador Fernando Armando Ribeiro, 
na galeria dos ex-presidentes do Salão Nobre do 
Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas 
Gerais (TJMMG). Na solenidade foi entregue, ain-
da, placa em homenagem à sua gestão no biênio 
2020/2021.

A defensora pública Camila Cortes Rezende Sil-
veira Dantas, em atuação na Defensoria Pública 
em Sete Lagoas, foi palestrante no V Seminário da 
Defensoria Pública do Estado do Acre (DPE/AC). O 
evento aconteceu no dia 20/05, em comemora-
ção ao Dia Nacional da Defensoria Pública (cele-
brado em 19 de maio). Na palestra, a defensora 
pública e autora de livro de mesmo tema debateu 
sobre “Defensoria Pública e encriptação: a busca da 
democracia e os vulnerabilizados”. Em sua fala, ela 
reforçou a importância do seminário para fomentar 
a relevância do papel da Defensoria Pública. 

Foi também palestrante no seminário, o defensor 
público do Amazonas, Roger Moreira de Queiroz.

INSPIRANDO NOVAS ATITUDES
Defensora pública palestra no 5º Seminário da Defensoria do Acre

Da esquerda para a direita, a corregedora-geral do Estado 
do Acre, Fenisia Araújo; a subdefensora pública-geral do 
Acre, Roberta Caminha; o defensor público Roger Morei-
ra; a defensora pública Camila Dantas; a defensora pú-
blica-geral do Acre, Simone Santiago; e a coordenadora 
do Centro de Estudos Jurídicos, defensora pública Juliana 
Marques Cordeiro

MUNDO OFICIAL 
Defensoria Pública de Minas participa de solenidade no TJMMG

A solenidade aconteceu na quarta-feira (1°/6), 
conduzida pelo presidente do Tribunal de Justi-
ça Militar, desembargador Rúbio Paulino Coelho 
e com a presença do vice-governador do Estado 
de Minas, Paulo Brant; do presidente eleito do Tri-
bunal de Justiça de Minas Gerais, desembargador 
José Arthur Filho; do corregedor-geral de Justiça, 
desembargador Agostinho Gomes de Azevedo; 
os 2º e 3 vice-presidentes do TJMG, desembar-
gadores Tiago Pinto e Newton Teixeira Carvalho; 
o vice-presidente da Associação dos Magistra-
dos Mineiros (AMM), desembargador Maurício 
Pinto Ferreira e o presidente da Associação dos 
Magistrados das Justiças Militares Estaduais, de-
sembargador Getúlio Corrêa. Presentes, ainda, os 
membros do Pleno do TJMMG, autoridades civis, 
militares, familiares do desembargador Fernando 
Armando Ribeiro e servidores do TJMMG.

DPMG participa da inauguração do Programa de Inclusão Social de 
Egressos do Sistema Prisional em Sete Lagoas

de egressos do sistema prisional. As ações se 
estendem aos familiares, visando fortalecer os 
vínculos de apoio social. O PrEsp também busca 
capacitar profissionalmente os egressos para ga-
rantir uma nova fonte de renda e uma nova visão 
de futuro.

Defensora 
pública Camila 
Cortes Rezende 
Silveira Dantas; 
secretário de 
Estado de Justi-
ça e Segurança 
Pública, Rogério 
Greco; e o de-
fensor público 
Daniel Teixeira 
Dantas
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A Defensoria Pública de Minas Gerais realizou 
no dia 19 de maio, em Uberlândia, um evento cul-
tural na sede da unidade no município. A iniciativa 
celebrou o Dia Nacional da Defensoria Pública (ce-
lebrado em 19 de maio) e promoveu o lançamen-
to do Mutirão Regional de Alteração de Prenome 
e Gênero de Pessoas Trans que será oferecido 
pela DPMG no município.

Além da reprodução do filme “Valentina”, o 
evento contou com a palestra do diretor e da pro-
dutora do longa-metragem, Cássio Santos e Erika 

O defensor público que está à frente da Co-
ordenadoria Estratégica em Tutela Coletiva da 
Defensoria Pública de Minas Gerais, Paulo Cesar 
Azevedo de Almeida, participou da reunião da 
Comissão de Direitos Humanos da Assembleia 
Legislativa de Minas Gerais (ALMG), realizada 
no Aglomerado da Serra, em Belo Horizonte, na 
quarta-feira (1º/6). 

O objetivo do encontro foi ouvir os moradores 
em relação ao projeto da mineradora Tamisa na 
Serra do Curral. A operação já foi aprovada pelo 
Conselho Estadual de Política Ambiental (Copam), 
mas a população do entorno reclama que não 
teve a oportunidade de participar das discussões. 
O Aglomerado da Serra fica na mesma quota de 
altitude da futura cava de mineração e, por isso, 
os moradores podem vivenciar de perto proble-
mas como poeira, barulho e tremores de terra.

AÇÕES EM DESTAQUE
Defensoria de Minas em Uberlândia promove evento cultural sobre 
gênero e nome social em lançamento de mutirão

Pedreira, respectivamente, e da professora e vice-
-presidente do Instituto Brasileiro Trans de Educa-
ção, Sayonara Nogueira, que falou sobre o direito 
ao nome e ao gênero de pessoas trans.

O encontro foi realizado com a organização 
do coordenador Local da Defensoria Pública em 
Uberlândia, defensor público Evaldo Gonçalves 
da Cunha, e das defensoras públicas Bárbara Sil-
veira Machado Bissochi e Cyntia Blanco Cassebe 
Bassetto. Participaram defensores e defensoras 
públicas, estagiários e estagiárias, e servidores e 
servidoras públicas.

“Valentina” – O filme retrata a trajetória de Va-
lentina, uma menina trans, e seu sofrimento em 
razão do preconceito e a luta pelo reconheci-
mento de seu nome social e do gênero ao qual 
se reconhece. A obra foi escolhida em razão da 
importância da abordagem do assunto, prin-
cipalmente em relação à temática do Mutirão 
realizado pela Defensoria Pública do Estado no 
município.

Reunião no Aglomerado da Serra para discutir impactos da mineração 
na Serra do Curral tem participação da DPMG

Na avaliação do defensor público Paulo César 
de Almeida, os impactos ambientais do empre-
endimento da Tamisa não foram devidamente 
mensurados, uma vez que os estudos levaram em 
consideração somente o território de Nova Lima, 
onde ficará localizada a cava da mina. 

Leia a matéria na íntegra

A Defensoria Pública  
esteve presente na  
reunião para ouvir e  
dialogar com a população 
FOTOS: WILLIAN DIAS/ALMG

Acesse aqui
No link abaixo, veja outros destaques

 DEU NA MÍDIA

Defensora-geral do Estado fala sobre atuação 
da Defensoria de Minas no Plantão da Cidade

Rádio Itatiaia

Defensora popular atua auxiliando a comuni-
dade de Venda Nova
Trabalho "defensoras populares" em Minas Gerais é 
promovido pela Defensoria Pública de Minas Gerais

Estado de Minas

Defensora pública fala sobre medidas pro-
tetivas em reportagens sobre feminicídio
TV Record Minas TV Band

https://defensoria.mg.def.br/reuniao-no-aglomerado-da-serra-para-discutir-impactos-da-mineracao-na-serra-do-curral-tem-participacao-da-dpmg/
https://defensoria.mg.def.br/imprensa/deu-na-midia/
https://www.youtube.com/watch?v=GNhKNJqBjfw
https://www.em.com.br/app/noticia/diversidade/2022/06/01/noticia-diversidade,1370275/a-defensora-popular-que-atua-auxiliando-a-comunidade-de-venda-nova.shtml
https://noticias.r7.com/minas-gerais/videos/covardia-que-mata-o-que-falta-fazer-para-inibir-o-feminicidio-27052022
https://www.youtube.com/watch?v=o5iIL_iYDLU
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O Conselho Nacional das Defensoras e Defenso-
res Públicos (Condege), em parceria com a Defen-
soria Pública do Estado de Goiás, promoverá o VIII 
Congresso Nacional de Defensoras e Defensores 
Públicos da Infância e Juventude e o II Encontro 
dos Profissionais de Atendimento Multidisciplinar 
das Defensorias Públicas, cujo tema central é DÁ 
IDEIA… Construindo Estratégias para a Proteção 
da Saúde Mental de Crianças e Adolescentes.

O evento acontece nos dias 11 e 12 de agosto 
no Auditório do Tribunal de Contas do Estado de 
Goiás e é destinado a defensoras e defensores pú-
blicos com atuação na área da Infância e Juventu-
de, além de servidoras e servidores públicos com 
atuação na área psicossocial. O Congresso é rea-
lizado visando, principalmente, a contribuição da 
temática abordada para qualificação e profissio-
nalização das atividades das Defensorias Públicas. 

Condege realiza congresso para área da Infância e Juventude das 
Defensorias Públicas. Inscrições estão abertas

As inscrições poderão ser feitas de maneira 
gratuita durante todo o mês de junho. Clique nos 
links para acessar a programação, inscrições e edi-
tal de teses e práticas.

Site do evento/programação
Inscrições no congresso

Edital Concurso Teses e de Práticas Exitosas

O evento é organizado pelo Conselho Nacio-
nal de Defensoras e Defensores Públicos-Gerais 
(Condege), por meio da Comissão de Promoção 
e Defesa da Criança e do Adolescente, e realiza-
do pela Defensoria Pública do Estado de Goiás. As 
atividades têm o objetivo de promover a máxima 
integração e fortalecimento da atuação institucio-
nal a favor da irrestrita garantia dos direitos fun-
damentais de crianças e adolescentes.

CURSOS E EVENTOS
Defensora pública de Minas participa de encontro promovido pela 
DPU sobre tráfico humano

A defensora pública Rachel Aparecida de Aguiar 
Passos, em atuação na Defensoria Especializada 
em Direitos Humanos, Coletivos e Socioambien-
tais (DPDH), da Defensoria Pública de Minas Ge-
rais, será palestrante no I Encontro de Defensores 
Públicos Representantes de Colegiados Nacionais, 
Regionais e Locais de Enfrentamento ao Tráfico 
de Pessoas e Acolhimento às Vítimas. Ela partici-
pará do painel “Exposição de um representante 
de DPE/DF e da DPU por região acerca da parti-

cipação em espaços interinstitucionais de debate 
e acolhimento a vítimas de tráfico de pessoas no 
âmbito dos Estados abrangidos”. A apresentação 
será no próximo dia 8 de junho (quarta-feira), de 
9h40 às 10h50.

O evento, que acontecerá nos dias 8 e 9 de 
junho, de 09h às 12h, por meio virtual, é uma 
rewalização do Grupo de Trabalho de Assistência 
e Proteção à Vítima de Tráfico de Pessoas da De-
fensoria Pública da União. 

https://www.instagram.com/defensoriamineira/
https://www.youtube.com/channel/UC_XWUuJSMRKxPadCyEHAWwA
https://twitter.com/defensoriamg
https://defensoria.mg.def.br/
https://defensoria.mg.def.br/revista-da-defensoria-publica-de-minas-gerais-abre-chamada-de-artigos-para-8a-edicao/
https://www.congressodainfancia.defensoria.go.def.br/
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScobllJnbmEWzJ6_3qflxvIcuPKQvRIBnuzwRqpgyN-B6U1og/viewform
https://www.esdp.defensoria.go.def.br/concursos/12



