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DPMG inicia novo módulo do Minicurso de 
Mediação Escolar e Convivência Cidadã 

Módulo III de Formação Continuada em  
Gênero e Raça/Etnia será concluído em 24/6

Defensoria de Minas e Cohab entregam títulos de 
imóveis em Vespasiano e Santa Luzia
A Defensoria Pública de Minas Gerais, juntamente com o Tribunal de Justiça, é parceira em 
mais duas ações de regularização de imóveis da Cohab Minas 

Defensoria e Associação Banho de Amor realizam 
atendimento à população em situação de rua de BH
O evento, suspenso há dois anos por conta da pandemia, foi retomado de forma presencial, 
com a proposta de oferecer às pessoas em situação de rua serviços e orientação jurídica

A Defensoria Pública de Minas Gerais (DPMG) e 
a Associação Banho de Amor retomaram parceria 
e, juntas, atuam em prol de recuperar a dignidade 
daqueles que vivem em situação de rua. Duran-
te a ação, a DPMG presta atendimento jurídico. A 
primeira aconteceu na terça-feira (14/06), no cru-
zamento das ruas Tamoios e Mato Grosso, região 
central de Belo Horizonte. O objetivo foi oferecer, 
a essas pessoas, cuidados pessoais, roupas, cober-
tores, alimentos; e, também, orientação jurídica, 
educação em direitos, além de atendimento mé-
dico, psicossocial e de qualificação profissional.

Parceira da iniciativa desde 2018, a Defensoria 
Pública já realizou, durante as ações anteriores, 
mais de 300 prestações jurídicas nas áreas cível, 
de saúde, família, criminal e execução penal.

Participaram desta edição as defensoras Debo-
rah Picinin Muzzi, em atuação na área de Família 
e Sucessões, e Vanessa Maria de Miranda Pontes, 
da Defensoria Criminal. Além delas, se mobilizaram 

ainda mais de 20 voluntárias e voluntários da As-
sociação Banho de Amor, dentre as quais, a defen-
sora pública Cibele Nogueira Gil. Foram realizados 
16 atendimentos, com informações voltadas para 
a existência de pena, de condenação e execução 
penal e mandado de prisão; e também sobre a 
expedição de registro civil, certidão nascimento e 
segunda via da carteira de identidade, conforme 
registrou a defensora pública Vanessa Miranda. 

A presidente da Associação Banho de Amor, 
Maria Alice Vasconcelos, comemorou a retomada 
dos trabalhos e destacou a importância das parce-
rias como a prestada pela Defensoria, fundamen-
tal para o sucesso da iniciativa.

As próximas edições, sempre às terças-feiras,  
estão previstas para os dias 21 de junho, na Praça 
da Estação; 28 de junho, na Praça Afonso Vaz de 
Melo, no bairro da Lagoinha; e 5 de julho, nova-
mente, na Praça da Estação.

Leia a matéria na íntegra

FOTOS: MARCELO SANT’ANNA/DPMG
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https://defensoria.mg.def.br/defensoria-publica-e-associacao-banho-de-amor-realizam-atendimento-a-populacao-em-situacao-de-rua-de-belo-horizonte/
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AÇÕES EM DESTAQUE
Defensoria de Minas e Cohab realizam entrega de títulos de 
imóveis em Vespasiano e Santa Luzia

A Defensoria Pública de Minas Gerais (DPMG), 
juntamente com o Tribunal de Justiça (TJMG), é 
parceira em mais duas ações de regularização de 
imóveis da Companhia de Habitação de Minas Ge-
rais (Cohab). 

No dia 13 de junho, foram entregues 65 títulos 
de propriedades a mutuários dos conjuntos habi-
tacionais Morro Alto e Caieiras, no município de 
Vespasiano. A cerimônia contou com a presença do 
coordenador da DPMG em Vespasiano, defensor 
público Leonardo Abreu, e do presidente da Cohab 
Minas, Weber Dias Oliveira. Estavam presentes 
também a prefeita de Vespasiano, Ilce Rocha; o su-
perintendente de Integração e Segurança Alimen-
tar e Nutricional da Sedese, Henrique Carvalho, 
representando a secretária de Estado de Desenvol-
vimento Social, Elizabeth Jucá; a coordenadora do 
Núcleo de Prática Jurídica da Faculdade Faseh, Ana 
Cristina Gurgel; e a coordenadora do Centro Judi-
ciário de Solução de Conflitos e Cidadania (Cejusc) 
do TJMG de Vespasiano, Monique Gonçalves.

Santa Luzia – Na quarta-feira (15/06), foi realiza-
da a solenidade de entrega pela Cohab de títulos 
às famílias do município de Santa Luzia. Ao todo, 
foram entregues 75 escrituras. Na cerimônia es-
tavam presentes representantes dos órgãos mu-
nicipais e parceiros do mutirão, dentre eles o de-
fensor público e coordenador da Defensoria de 
Minas em Santa Luzia, Bruno Freire de Jesus.

Com informações da Cohab/MG

O defensor público Leonardo Abreu durante a entrega de 
um dos títulos em Vespasiano

O presidente da Cohab Minas, Weber Dias Oliveira, desta-
cou e agradeceu a parceria na ação,  e também aos mutu-
ários pela oportunidade da resolução dos problemas

FOTOS: ASCOM/PREFEITURA DE VESPASIANO

DPMG abre inscrições para o Casamento Comunitário de Ipatinga
Casais residentes no município e que sonham 

se casar, mas não têm condições de arcar com as 
taxas dos cartórios, podem procurar a Defensoria 
Pújblica de Minas Gerais e se inscrever até o dia 
4 de julho. Serão oferecidas vagas para 50 casais.

Interessados devem se cadastrar presencial-
mente na Unidade da DPMG em Ipatinga, na Rua 
Poços de Caldas, 69, 2º andar, Centro. 

Veja aqui a lista de documentos  
necessários para a inscrição.

O evento dá oportunidade aos casais de baixa 
renda de legalizarem sua situação civil, com isen-
ção de taxas e emolumentos, e realizarem o so-
nho do grande dia: a cerimônia nupcial. Além de 
celebrar o amor, a união civil garante segurança 
jurídica em questões como pensão, auxílios, in-
ventários, partilha e direito de herança.

Realização – A iniciativa é realizada por meio 
da Unidade em Ipatinga, com o apoio da Coor-
denadoria de Projetos, Convênios e Parcerias  
(CooProC) da Defensoria Pública de Minas Gerais.

https://defensoria.mg.def.br/wp-content/uploads/2022/06/Lista-de-documentos.doc_Ipatinga.pdf
https://defensoria.mg.def.br/wp-content/uploads/2022/06/Lista-de-documentos.doc_Ipatinga.pdf
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O Superior Tribunal de Justiça (STJ) concedeu 
salvo-conduto que garante a três pessoas o cul-
tivo artesanal de cannabis sativa (maconha) para 
extração de óleo para uso medicinal. O colegia-
do concluiu que a produção artesanal para fins 
terapêuticos não oferece risco de danos à saúde 
pública ou a qualquer outro bem jurídico protegi-
do pela legislação antidrogas.  O julgamento, com 

AÇÕES EM DESTAQUE

Defensoria Pública atua como amicus curiae em julgamento 
que garantiu o cultivo de maconha para fins medicinais
Decisão da 6º turma do STJ permite que pacientes que já usam o medicamento Cannabidiol 
possam realizar o cultivo artesanal para a extração do óleo

decisão unanime dos ministros da Sexta Turma do 
STJ, aconteceu na terça-feira (16/06).

Os recursos julgados envolvem pessoas que já 
usam o Canabidiol, com a importação da substân-
cia autorizada pela Agência Nacional de Vigilância 
Sanitária (Anvisa), mas não conseguem continuar o 
tratamento devido aos altos custos da importação.

Leia matéria na íntegra

REGULARIZAÇÃO DE  IMÓVEIS
Cohab e Defensoria Pública entregam títulos de 
propriedade em Sete Lagoas

Agência Minas

Mais de 60 famílias de Vespasiano recebem 
títulos de propriedade de imóvel

Agência Minas

BARRAGENS / INDENIZAÇÕES
DPMG reforça ações extrajudiciais para indeni-
zações a atingidos por barragens em Minas

Rádio Itatiaia

 DEU NA MÍDIA

PARCERIA DPMG E BANHO DE AMOR
Atendimento à população de rua é retomado 
em Belo Horizonte

Bom Dia Minas
 
CASAMENTO COMUNITÁRIO 
Defensoria Pública de Minas abre inscrições 
para o Casamento Comunitário de Ipatinga

Diário do Aço

Portal R7

Veja outros destaques

Coordenadora regional de Família  
participa de entrega de Colar do Mérito 
aos novos empossados do TJMG

Na segunda-feira, (13/6), o presidente do Tribunal 
de Justiça de Minas Gerais, desembargador Gilson 
Soares Lemes, conduziu a sessão especial do Tribunal 
Pleno para a outorga do Colar do Mérito Judiciário, 
entregue a 14 desembargadores que tomaram posse.  
A coordenadora Regional de Famílias e Sucessões da 
Defensoria Pública de Minas Gerais na Capital, defen-
sora pública Dayanne Carla Mazzon Dias Mendes, re-
presentou a defensora pública-geral Raquel da Costa 
Dias na cerimônia.

FOTO: MARCELO SANT’ANNA/DPMG

Defensora pública Dayanne Mendes compôs a mesa de 
autoridades 

MUNDO OFICIAL
Defensora-geral prestigia cerimônia na 
CMBH que titulou corregedor-geral de 
Justiça como Cidadão Honorário

A defensora pública-geral de Minas Gerais, Raquel 
da Costa Dias, representou a Instituição na solenidade 
da Câmara Municipal de Belo Horizonte (CMBH) em 
que o desembargador Agostinho Gomes de Azevedo, 
corregedor-geral do Tribunal de Justiça de Minas Ge-
rais, foi agraciado com o título de Cidadão Honorário 
da capital mineira. O evento aconteceu na segunda-fei-
ra (13/6), no Plenário Prefeito Amynthas de Barros.

Defensora-geral Raquel da Costa Dias cumprimenta o 
desembargador Agostinho Gomes de Azevedo 

FOTO: MARCELO SANT’ANNA/DPMG

Portal Plox Ipatinga

https://defensoria.mg.def.br/defensoria-publica-atua-como-amicus-curiae-em-julgamento-que-garantiu-o-cultivo-de-maconha-para-fins-medicinais/
https://www.agenciaminas.mg.gov.br/noticia/cohab-e-defensoria-publica-entregam-titulos-de-propriedade-em-sete-lagoas
https://www.agenciaminas.mg.gov.br/noticia/mais-de-60-familias-de-vespasiano-recebem-titulos-de-propriedade-de-imovel
https://youtu.be/mUe9PpZNBkk
https://g1.globo.com/mg/minas-gerais/bom-dia-minas/video/atendimento-a-populacao-de-rua-e-retomado-em-belo-horizonte-10670417.ghtml
https://www.diariodoaco.com.br/noticia/0098045-defensoria-publica-abre-inscricoes-para-o-casamento-comunitario-de-ipatinga
https://noticias.r7.com/minas-gerais/mg-no-ar/videos/bh-ong-oferece-banho-roupa-e-alimentos-para-moradores-de-rua-15062022
https://defensoria.mg.def.br/imprensa/deu-na-midia/
https://plox.com.br/noticia/14/06/2022/defensoria-publica-de-minas-abre-inscricoes-para-o-casamento-comunitario-de-ipatinga
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Na segunda-feira, dia (13/6), o defensor público 
Luis Renato Braga Arêas Pinheiro, gestor do proje-
to “Inclusão Verde Mundo” da Defensoria Pública 
de Minas Gerais (DPMG) e membro da Comissão 
Especial dos Direitos das Pessoas com Deficiência 
da Associação Nacional das Defensoras e Defen-
sores Públicos (Anadep), participou do lançamen-
to da campanha “Autismo – Todos Nós Temos Di-
reitos”, realizada na sede da OAB de Minas Gerais.

A campanha, produzida pelo artista Ernane Alves, 
tem como objetivo conscientizar a população so-
bre os direitos dos autistas, tendo como mote o Dia 
Mundial do Orgulho Autista, comemorado no dia 18 
de junho. Com esta iniciativa, a campanha divulga, 
virtual e fisicamente, informações sobre os direitos 
e violações cometidas contra essas pessoas.

Na ocasião, o defensor público afirmou a impor-
tância de ações como essas para que a população 
entenda e lute, também, pelos direitos da comuni-
dade autista. “A campanha representa a amplitude 
do espectro autista, define a importância de res-
guardar os direitos das pessoas do grau mais leve 
ao mais severo. Nenhum direito a menos”, enfatiza.

Parceiros – A campanha é realizada em parceria 
com o projeto Inclusão Verde Mundo, realizado 
pela DPMG, que articula de forma permanente 
o acesso aos direitos pela população com defi-
ciência. Também são parceiros a Comissão de 
Defesa dos Direitos da Pessoa com Deficiência 
da OAB Minas Gerais, o Tribunal de Justiça do 
Estado de Minas Gerais e a Comissão das Asso-
ciações de Defesa dos Direitos dos Autistas de 
Minas Gerais.

Defensoria de Minas participa de lançamento de campanha de  
conscientização do autismo na sede da OAB

A titular da Defensoria Especializada os Direitos 
das Crianças e dos Adolescentes em Sete Lagoas, 
defensora pública Danielle Fróes Soares dos San-
tos, foi palestrante do “I Seminário Socioeduca-
tivo: A construção interdisciplinar e suas interfa-
ces”. O evento aconteceu no dia 10 de junho e foi 
uma realização do Centro de Internação Provisó-
ria de Sete Lagoas. A defensora pública participou 
da mesa sobre “O Sistema de Garantia de Direitos 
e a Rede”. Na palestra, falou a respeito da atuação 
da Defensoria Pública no sistema de garantia de 
direitos da criança e do adolescente.

O seminário teve como público-alvo o corpo 
diretivo, equipe técnica, equipe pedagógica, equi-
pe de saúde e equipe de segurança das Unida-
des Socioeducativas; representantes do Núcleo  
Gerencial da Subsecretaria de Atendimento Socio-

INSPIRANDO NOVAS ATITUDES
Defensora pública participa de Seminário Socioeducativo e detalha 
atuação na área da Criança e do Adolescente em Sete Lagoas

educativo (Suase); representantes do Instituto ELO; 
membros do Sistema de Justiça da Infância e da Ju-
ventude; e operadores do Sistema de Garantia dos 
Direitos da Criança e Adolescentes e a Rede.

A defensora pública Danielle Fróes durante a sua apresen-
tação no seminário em Sete Lagoas

O defensor público Luis Renato acompanhado do idealiza-
dor da campanha, Ernane Alves
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BOLETIM INFORMATIVO DA DEFENSORIA PÚBLICA-GERAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS  
Produção e diagramação: Ascom-CoVisual/DPMG

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

A Defensoria Pública de Minas Gerais, por ini-
ciativa do projeto Mesc – Mediação de Conflitos 
no Ambiente Escolar, e com o apoio da sua Escola 
Superior (Esdep-MG), dá início ao Módulo II do 
Minicurso de Mediação Escolar e Convivência Ci-
dadã, neste mês de junho. 

O objetivo é desenvolver o conteúdo do Módu-
lo I com o detalhamento da didática metodológica 
necessária para o planejamento e início das ações 
de mediação escolar no universo da Superinten-
dência Regional de Ensino (SRE). 

O conteúdo também abrange a formação do 
grupo executor das ações, suas funções e orien-
tações para escolha da escola-piloto e criação da 
agenda de trabalho.

ESCOLA SUPERIOR
Projeto Mesc da DPMG inicia o Módulo II do Minicurso de 
Mediação Escolar e Convivência Cidadã

em Gênero e Raça/Etnia: Uma Perspectiva In-
terseccional da Defensoria Pública”. O encontro 
está marcado para o horário de 9 às 11 horas e 
será transmitido no canal da DPMG no YouTube 
(c/defensoria).

A formação irá finalizar o tema iniciado no dia 
1º/6, quando os participantes debateram “O que 
são as interseccionalidades da violência e de que 
forma elas se apresentam à Defensoria Pública”.

Como participar – Para aqueles que se inscre-
veram até o dia 19 de junho (domingo), as au-
las ocorrerão na plataforma Teams. O link de 
acesso será enviado ao participante. Encerrado 
o curso, será disponibilizado também o certi-
ficado em caso de frequência mínima de 75%. 
Os não inscritos poderão acompanhar o curso 
por transmissão em tempo real no canal da De-
fensoria Pública de Minas Gerais no YouTube  
(c/defensoriamineira).

Módulo III do Curso de Formação Continuada em Gênero e Raça/ 
Etnia será concluído no dia 24/6

A Defensoria Pública de Minas Gerais (DPMG), 
por meio de sua Escola Superior (Esdep-MG), 
conclui no dia 24 de junho (sexta-feira) o tercei-
ro módulo do “Curso de Formação Continuada 

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/c/defensoriamineira



