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Defensoria de Minas amplia atuação e passa a oferecer serviços na 
defesa das mulheres em situação de violência em Uberaba 
Moradoras dos municípios que integram a comarca terão acesso à adoção de providências 
possíveis e necessárias para propiciar a aplicação dos seus direitos e proteção

Com a atuação em regime de cooperação de dois 
novos defensores públicos, a Defensoria Pública de 
Minas Gerais (DPMG) ampliou os serviços ofereci-
dos na comarca, que também abrange as cidades 
de Água Comprida, Campo Florido, Delta e Verís-
simo. A partir de agora, a Defensoria Pública passa 
a acompanhar os processos que tramitam na 6ª 
Vara Cível, recém-instalada na comarca, e também 
a prestar atendimento qualificado às mulheres em 
situação de violência doméstica e/ou familiar.

Com a instalação do Nudem – Defensoria Pú-
blica Especializada na Defesa dos Direitos das 
Mulheres em Situação de Violência –, as mulhe-
res moradoras de Uberaba e das demais cidades 
que integram a comarca terão acesso à adoção 
das providências possíveis e necessárias para pro-
piciar a aplicação dos seus direitos e proteção. O 
Nudem possui atribuição restrita à comarca, pe-
rante a 2ª Vara Criminal, que tem competência 
para os processos de violência doméstica e/ou 
familiar contra a mulher e, também, perante as 
Varas de Família e Sucessões.

O atendimento será imediato para os casos ur-
gentes, quando serão feitos pedidos e acompanha-
mento de medidas protetivas de urgência (com-
plementações, descumprimentos, impugnações, 
recursos e acompanhamento em audiências).

Para as demandas não urgentes, como ações 
de família (divórcio, reconhecimento e dissolução 
de união estável, guarda, regulamentação de vi-
sitas aos filhos, pensão alimentícia e partilha de 
bens), o atendimento será agendado.

Atendimento psicológico – O Nudem Uberaba 
também disponibiliza atendimento psicológico, 
faz encaminhamentos para outras Defensorias ou 
outros órgãos da Rede de Proteção e tem atuação 
extrajudicial, com participação em seminários, pa-
lestras, cursos, rodas de conversa e outros even-
tos de educação em direitos. 

Número de famílias indenizadas pela tragédia 
de Janaúba chega a 50 e DPMG articula novo 
acordo na área de saúde das vítimas

ESCOLA SUPERIOR
Defensoria promove roda de conversa
para discutir inclusão das mulheres pretas

Como ser atendida pelo Nudem – basta que seja 
mulher (cis ou trans) e que esteja em situação de 
violência de gênero (psicológica, física, moral, se-
xual ou patrimonial), sendo ela doméstica ou não.
De 2ª a 6ª feira, das 8h às 17h
Avenida Maranhão 1.421, Bairro Santa Maria.
Telefones para contato: (34) 3312-1020  (34) 
3312-7728, (34) 3336-6253 e (31) 9-8482-9047.

Defensoria Pública de Minas Gerais presta  
atendimento jurídico a internas e internos do 
presídio do Presídio de Divinópolis I – Floramar

PÁGINA 4PÁGINA 6

PÁGINA 3

Instalação do núcleo de atendimento à mulher  
na unidade de Uberaba foi assunto na mídia

TV Globo

Defensor concede entrevista a jornal local
JM Jornal da Manhã

DEU NA MÍDIA

OUTROS DESTAQUES

https://globoplay.globo.com/v/10800099/
https://www.youtube.com/watch?v=DPsMKMbmMBE
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ATUAÇÕES EM DESTAQUE
Defensoria Pública de Minas presta atendimento jurídico a 
internas e internos do Presídio de Divinópolis I – Floramar

A atuação da Defensoria Pública de Minas Gerais 
(DPMG) em favor das vítimas do incêndio da Cre-
che Gente Inocente, ocorrido em outubro de 2017 
na cidade de Janaúba, no Norte de Minas, resultou 
em mais uma conquista. Em audiência na quarta-
-feira (27/7), mais 13 famílias aderiram ao acordo 
extrajudicial indenizatório por danos morais e ma-
teriais junto à prefeitura daquele município.

Agora são 50 famílias indenizadas, entre as 57 
com direito à reparação. As outras sete optaram 
pela representação judicial de forma particular. À 
frente das tratativas do acordo, que contou tam-
bém com a participação do Ministério Público de 
Minas Gerais, a DPMG celebra o avanço nas nego-
ciações junto ao município.

O defensor público Gustavo Dayrell, que atua 
em favor dos direitos das famílias atingidas junto à 
Prefeitura de Janaúba, diz que a decisão, por si só, 
representa mais um avanço e veio acompanhada 
da possibilidade de outra conquista: ficou acerta-
do entre a Defensoria  Pública e a Procuradoria 
do município que a Prefeitura fará uma avaliação 
preliminar da saúde daqueles que foram atingidos 
pelo incêndio, com a possibilidade de oferecer um 
tratamento específico e personalizado, configu-
rando um novo acordo extrajudicial.

“Vamos levantar os gastos em saúde das famílias 
atingidas para apresentar. Não faz sentido gastarem 

A Defensoria Pública de Minas Gerais (DPMG), 
em parceria com a Secretaria de Estado de Justiça 
e Segurança Pública (Sejusp), promoveu entre os 
dias 25 e 26 de julho um mutirão de atendimento 
aos detentos e detentas do Presídio de Divinópolis 
I – Floramar, localizado na região Centro-Oeste do 

estado. Nos dois dias do mutirão, as defensoras 
públicas Rita Fernandes Silva e Hellen Caires Tei-
xeira Brandão e o defensor público Vanderlei Ca-
panema prestaram atendimento a 75 internas e 
internos. Estagiárias, estagiários, servidoras e ser-
vidores da DPMG também participaram da ação.

A assistência foi prestada após um pedido de 
mutirão solicitado pela direção do presídio, pois 
não há servidoras e servidores suficientes para 
atender às demandas jurídicas de internas e inter-
nos. Na ocasião foram atendidos apenas internas 
e internos provisórios que ainda não foram julga-
dos. Eles receberam orientações e agora aguar-
dam pelas providências jurídicas em cada caso es-
pecífico, entre elas pedido de liberdade provisória 
e habeas corpus.

Segundo o defensor público Vanderlei Capa-
nema, futuramente será realizado um mutirão da 
execução penal para atender aqueles que cum-
prem pena nos regimes semiaberto ou fechado.

Quatro defensoras e defensores e seis estagiárias e esta-
giários da DPMG participaram do Mutirão no Presídio de 
Divinópolis I – Floramar

Número de famílias indenizadas pela tragédia de Janaúba 
chega a 50 e DPMG articula novo acordo na área de saúde

o valor que receberam com tratamento de danos à 
saúde provocados pela tragédia”, pondera Dayrell. 

Uma reunião foi marcada pela Defensoria com a 
Prefeitura para o próximo dia 22 de agosto, quando 
uma planilha de custos envolvendo os tratamentos 
necessários às vítimas do incêndio será discutida e 
avaliada para um possível custeio pelo Município.

A preocupação com a falta de recursos da Asso-
ciação dos Familiares de Vítimas e Sobreviventes 
da Tragédia da Creche Municipal Gente Inocente 
de Janaúba (AVTJana) sempre foi grande. Os pou-
cos recursos hoje existentes não são suficientes 
para arcar com as demandas de saúde que as famí-
lias apresentam.

Leia a matéria na íntegra

Prefeitura fará avaliação preliminar da saúde daqueles que foram atingidos pelo incêndio e 
estudar a viabilidade de oferecer tratamento específico e personalizado

DEU NA MÍDIA
Acordo indenizatório extrajudicial 
em Janaúba repercute na imprensa

TV Globo/Bom dia Minas
O Tempo

Estado de Minas
g1/ Grande Minas

https://defensoria.mg.def.br/numero-de-familias-indenizadas-pela-tragedia-de-janauba-chega-a-50-e-dpmg-articula-novo-acordo-para-custeio-de-tratamento-de-saude-das-vitimas/
https://g1.globo.com/mg/minas-gerais/bom-dia-minas/video/novas-familias-de-criancas-mortas-em-creche-incendiada-vao-aderir-ao-acordo-extrajudicial-10802365.ghtml
https://www.otempo.com.br/cidades/quase-cinco-anos-depois-13-familias-aderem-a-acordo-sobre-tragedia-em-janauba-1.2707408
https://www.em.com.br/app/noticia/gerais/2022/07/28/interna_gerais,1383232/tragedia-de-janauba-mais-13-familias-fazem-acordo-com-a-prefeitura.shtml
https://g1.globo.com/mg/grande-minas/noticia/2022/07/28/creche-gente-inocente-mais-13-familias-aderem-ao-acordo-indenizatorio-por-danos-morais-e-materiais-firmado-com-a-prefeitura.ghtml
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DEU NA MÍDIA

Veja outros destaques no site da DPMG

Inscrições para Casamento Comunitário na Penitenciária de Francisco Sá
A iniciativa acontece em parceria com a direção 

da unidade prisional e com o Ofício de Registro Ci-
vil das Pessoas Naturais do município. A intenção 
é promover a formalização do vínculo matrimonial 
no aspecto civil de casais em que um dos nuben-
tes esteja privado de liberdade na penitenciária.

As inscrições podem ser feitas na sede da 
DPMG na unidade de Francisco Sá.

Saiba mais

Defensoria de Minas abre inscrições 
para o Casamento Igualitário  
LGBTQIA+ de Belo Horizonte

A iniciativa é voltada para casais LGBTQIA+, com 
renda familiar até dois salários mínimos e que re-
sidam na capital. Estão sendo oferecidas 50 vagas.

As inscrições são gratuitas e vão até 2/9.

Saiba mais

Defensoria Pública de Minas promove no dia 3/8 mais uma edição 
do Casamento Comunitário em Ipatinga 

A Defensoria Pública de Minas Gerais (DPMG) 
– unidade Ipatinga, no Vale do Aço – promoverá 
no próximo mesta quarta-feira, 3 de agosto, mais 
uma edição do Casamento Comunitário. O even-
to ocorrerá a partir das 19 horas no tradicional 
Teatro Zélia Olguin, no bairro Cariru. A iniciativa 

representa um grande momento de cidadania e 
busca promover a regularização jurídica de ca-
sais que ainda não têm a união oficializada. Esta 
segunda edição irá celebrar a união de 31 casais 
inscritos.

Saiba mais

MUTIRÕES

Ciclo de palestras para a população 
transgênero encerra Mutirão da 
DPMG em Patos de Minas  

“A Defensoria Pública de Minas Gerais dando 
voz à comunidade trans de Patos de Minas”. Esse 
será o tema central de uma série de palestras pro-
movidas pela Defensoria Pública de Minas Gerais 
no município do Alto Paranaíba. Dia 5 de agosto, 
marcando o encerramento do Mutirão de Retifi-
cação de Nome e Gênero de Pessoas Trans, pro-
movido pela DPMG na unidade.

Saiba mais

Inscrições para casamento LGBTQIA+ em 
Belo Horizonte são divulgadas na imprensa

O Tempo
Rádio Itatiaia

Estado de Minas

Defensoria de Minas finaliza preparativos 
para o Casamento Comunitário em Ipatinga

Rádio Educadora
Diário do Aço

TV Vale do Aço

https://defensoria.mg.def.br/imprensa/deu-na-midia/
https://defensoria.mg.def.br/defensoria-publica-de-minas-gerais-abre-inscricoes-para-casamento-comunitario-na-penitenciaria-de-francisco-sa/
https://defensoria.mg.def.br/dpmg-abre-inscricoes-para-o-casamento-igualitario-lgbtqia-de-belo-horizonte/
https://defensoria.mg.def.br/defensoria-publica-de-minas-promove-no-dia-3-8-mais-uma-edicao-do-casamento-comunitario-em-ipatinga/
https://defensoria.mg.def.br/ciclo-de-palestras-para-a-populacao-transgenero-encerra-mutirao-da-dpmg-em-patos-de-minas/
https://www.otempo.com.br/cidades/defensoria-publica-abre-inscricoes-para-casamentos-lgbtqia-em-belo-horizonte-1.2707593
https://www.em.com.br/app/noticia/gerais/2022/07/29/interna_gerais,1383528/inscricoes-para-casamentos-lgbtqiap-em-belo-horizonte-comecam-em-agosto.shtml
https://www.itatiaia.com.br/editorias/cidades/2022/08/01/casais-lgbtqia-podem-se-inscrever-para-casamento-igualitario-em-belo-horizonte-saiba-mais
https://youtu.be/WJC7bGgZAoA
https://www.diariodoaco.com.br/noticia/0099163-defensoria-publica-de-minas-promove-no-dia-38-mais-uma-edicao-do-casamento-comunitario-em-ipatinga
https://www.tvvaledoaco.com.br/defensoria-publica-de-minas-promove-no-dia-38-mais-uma-edicao-do-casamento-comunitario-em-ipatinga
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A defensora pública-geral de Minas Gerais, Ra-
quel da Costa Dias, recebeu em seu gabinete, na 
segunda-feira (25/7), a visita de cortesia da presi-
dente da Associação Mineira do Ministério Público 
(AMMP), promotora de Justiça Larissa Rodrigues 
Amaral. Na ocasião, a membra do MPMG entregou 
o convite para a abertura do XIV Congresso Estadu-
al do Ministério Público de Minas Gerais, que ocor-
rerá no dia 4 de agosto próximo. A chefe de Gabi-
nete da DPMG, defensora pública Caroline Goulart 
Teixeira, também esteve presente no encontro

Defensora pública-geral recebe a visita da presidente da AMMP

Defensora pública-geral se reúne com corregedor-geral do TJMG

Defensora-geral faz visita institucional ao vice-presidente do TJMG
A defensora pública-geral de Minas Gerais, Ra-

quel da Costa Dias, fez na terça-feira (26/7) uma 
visita de cortesia ao segundo vice-presidente do 
Tribunal de Justiça de Minas Gerais (TJMG), de-
sembargador Renato Dresh. Também esteve pre-
sente a chefe de Gabinete da Defensoria Pública 
de Minas Gerais, defensora pública Caroline Gou-
lart Teixeira. Na ocasião foram tratados assuntos 
institucionais.

A defensora pública-geral do Estado, Raquel da 
Costa Dias, se reuniu com o corregedor-geral do 
Tribunal de Justiça de Minas Gerais, desembarga-
dor Luiz Carlos de Azevedo Corrêa Junior.

No encontro, que aconteceu na segunda-feira 
(25/7), foi discutida a gratuidade na retificação de 
nome e gênero de pessoas transexuais e travestis 
realizada diretamente nos cartórios de pessoas 
naturais, com base no Provimento nº 73/2018 do 
Conselho Nacional de Justiça (CNJ).

Também participaram da reunião a chefe de 
Gabinete da Defensoria Pública-Geral, Caroli-
ne Loureiro Goulart Teixeira; o defensor público 
Vladimir Rodrigues, que atua na área de Direitos 
Humanos; além da juíza Simone Saraiva de Abreu 
Abras e dos juízes Marcelo Rodrigues Fioravante 
e Luís Fernando de Oliveira Benfatti, auxiliares do 
foro extrajudicial.

Na sequência, a DPG e a chefe de Gabinete fizeram uma 
visita institucional de cortesia à juíza auxiliar da  
Corregedoria-Geral, Mariana de Lima Andrade

A reunião aconteceu na Corregedoria-Geral 

INSTITUCIONAL

PUBLICAÇÕES

“Direitos Humanos: extensão, desafios e pers-
pectivas” é o eixo temático da edição nº 8 da  

8ª edição da Revista da Defensoria de Minas receberá artigos até 15/8

FOTOS: MARCELO SANT’ANNA / DPMG

Revista da Defensoria Pública de Minas Gerais.

Acesse aqui o Edital e o Aditivo

https://defensoria.mg.def.br/8a-edicao-da-revista-da-defensoria-publica-de-minas-gerais-recebera-artigos-ate-15-8/
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Com o objetivo de aprimorar e destacar a apli-
cação da Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD) 
na Defensoria Pública de Minas Gerais (DPMG), a 
encarregada de Privacidade e Proteção de Dados 
Pessoais (DPO) da Instituição, Rafaela Alvarenga, 
participou de uma série de eventos institucionais 
sobre o tema.

Processo de adequação – No mês de junho, ela 
esteve presente em reuniões para debater sobre 
temas institucionais, como o processo de adequa-
ção da DPMG à Lei nº 13.709/18, LGPD. Acompa-
nhada pelo subdefensor-geral Nikolas Katopodis e 
pelo defensor público-auxiliar da Defensoria-Ge-
ral, Rafael Lins, a encarregada de Dados participou 
de encontro na sede da Autoridade Nacional de 

No intuito de ampliar discussões e traçar ações 
para combater à prática de importunação sexual 
contra mulheres em estádios de futebol, a Defen-
soria Pública de Minas (DPMG) participou de nova 
reunião interinstitucional no dia 21 de julho, desta 
vez na Arena Independência, em Belo Horizonte. 
Na oportunidade foi realizada uma visita técnica, 
a fim de conhecer as providências que a admi-
nistração do estádio já adota na prevenção à im-
portunação sexual e os mecanismos que existem 
para coibir essa violência de gênero e identificar 
os autores dos crimes. Depois de apresentados os 
serviços de segurança do Independência, foram 
discutidos pontos importantes relacionados com 
a campanha “Todas e Todos contra a Importuna-
ção Sexual”, já adotada pelo Mineirão.

Pela DPMG participaram a defensora pública 
Samantha Vilarinho, coordenadora estadual de 
Promoção e Defesa dos Direitos das Mulheres, e o 
defensor público Paulo Cesar Azevedo, à frente da 

DPMG participa de série de encontros institucionais para  
debater temas sobre Lei Geral de Proteção de Dados

INSTITUCIONAL

Proteção de Dados (ANPD), em Brasília. Estavam 
presentes o diretor-presidente, Waldemar Gon-
çalves Ortunho Júnior, e o diretor do Conselho 
Diretor da ANPD, Arthur Pereira Sabbat. Foram 
tratados temas pertinentes às atribuições da enti-
dade, entre eles zelar pela proteção de dados pes-
soais, elaborar diretrizes para a Política Nacional 
de Proteção de Dados Pessoais e da Privacidade 
e promover na população o conhecimento das 
normas e das políticas públicas sobre proteção de 
dados pessoais e das medidas de segurança.

Encontro no CNPD – Ainda, no último dia 27 de 
junho, Rafaela Alvarenga encontrou com membros 
do Conselho Nacional de Proteção de Dados Pesso-
ais e da Privacidade (CNPD), na Secretaria Executiva 
da Casa Civil da Presidência da República.

Discussão sobre privacidade – Além disso, nos 
dias 12 e 13 de julho, a encarregada de Privacida-
de e Proteção de Dados Pessoais da DPMG partici-
pou da CPDP LatAm, plataforma latino-americana 
para discussão sobre privacidade, proteção de da-
dos e tecnologia. Neste ano, o evento teve como 
tema “Inteligência Artificial e Proteção de Dados 
na América Latina”. Nos painéis do encontro fo-
ram debatidos temas como: Proteção de Dados 
de Crianças e Adolescentes; Inteligência Artificial; 
e a Tecnologia e Direitos Humanos, tema relevan-
te para a atuação da encarregada de Dados, tendo 
em vista a missão institucional da DPMG de prote-
ção da dignidade da pessoa humana.

O subdefensor-geral de Minas, Nikolas Katopodis (ao cen-
tro), o defensor público Rafael Lins (à esquerda) e Rafaela 
Alvarenga em encontro com a direção da ANPD, em Brasília

DPMG participa de reunião interinstitucional para discutir pontos de 
campanha contra a importunação sexual no estádio Independência

Coordenadoria Estratégica em Tutela Coletiva (CE-
TUC). Também estavam presentem o gerente de 
Operações de Segurança do Independência, Hel-
ber Gurgel, representantes do Ministério Público 
de Minas Gerais, do Tribunal de Justiça de Minas 
Gerais; da Polícia Militar; da Ordem dos Advoga-
dos do Brasil e da sociedade civil.

Leia na íntegra

https://defensoria.mg.def.br/dpmg-participa-de-reuniao-interinstitucional-para-discutir-pontos-de-campanha-contra-a-importunacao-sexual-no-estadio-independencia/
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A execução de projetos socioeconômicos do 
Termo Judicial de Reparação aos danos provo-
cados pelo rompimento das barragens da Vale 
em Brumadinho foi o tema principal de uma 
reunião realizada na quarta-feira (27/7) na Ci-
dade Administrativa, em Belo Horizonte.

O encontro contou com a participação de 
representantes da Defensoria Pública de Minas 
Gerais (DPMG), Ministério Público de Minas Ge-
rais (MPMG), Ministério Público Federal (MPF), 
Governo de Minas e Fundação Getulio Vargas 
(FGV) – responsável pela auditoria socioeconô-
mica. Também estavam presentes representan-
tes das prefeituras dos 26 municípios considera-
dos atingidos – entre eles 20 prefeitos. 

Os pontos centrais das discussões foram os 
preços, considerados fora do padrão de merca-
do, e os prazos, também considerados exten-
sos e prejudiciais, apresentados pela Vale para 

Pela primeira vez no calendário oficial da Defen-
soria Pública de Minas Gerais (DPMG), o contexto da 
saúde e as violências cometidas contra as mulheres 
pretas foram temas de debate na sede da Institui-
ção. Iniciativa da Escola Superior da DPMG, o assun-
to foi amplamente discutido no dia 25 de julho, Dia 
Internacional da Mulher Negra, Latino-americana e 
Caribenha e Dia Nacional de Tereza de Benguela. 

O evento contou com a participação da defensora 
pública-geral Raquel da Costa Dias, da assessora da 
Corregedoria-Geral da Instituição, defensora pública 

REPARAÇÃO BRUMADINHO
Instituições de Justiça e Governo debatem com municípios mecanismos 
para impedir que Vale aplique custos e prazos indevidos em projetos
DPMG, demais compromitentes, auditoria da FGV e prefeitos dos 26 municípios da Bacia 
do Paraopeba atingidos pelo rompimento participaram de reunião na quarta-feira (27/7)

a execução de projetos dos anexos I.3 e I.4 do 
Termo de Reparação nos municípios atingidos. 
Durante o encontro, o Governo e as Instituições 
de Justiça garantiram aos prefeitos que estes 
projetos irão passar por auditoria rigorosa da 
FGV para evitar quaisquer tipos de sobrepreços 
e sobreprazos.

Leia na íntegra

ESCOLA SUPERIOR
DPMG faz roda de conversa sobre inclusão de mulheres pretas

Defensora-
-geral Raquel 
da Costa Dias 
abre a roda 
de conversa, 
que teve a 
participação 
de um público 
diversificado

Samantha 
Vilarinho,  
Miriam  
Chaves,  
Luísa Matins 
e Marolinta 
Dutra

FOTOS: MARCELO SANT’ANNA/DPMG

Cibele Cristina Maffia Lopes, e teve a coordenação 
da defensora pública e coordenadora estadual de 
Promoção e Defesa dos Direitos das Mulheres, Sa-
mantha Vilarinho Mello Alves. Participou também a 
defensora pública, lotada na Defensoria do Juizado 
Especial Criminal, Marolinta Dutra. 

Com a presença de servidoras e servidores, convi-
dadas e convidados, integrantes da Secretaria de Es-
tado de Justiça e Segurança Pública (Sejusp) e de um 
grupo de homens, mulheres e crianças pertencentes 
à tribo indígena Warao, da Venezuela, que vivem em 
Belo Horizonte desde 2016, o evento apresentou re-
flexões sobre a data. 

O evento aconteceu no formato de roda de con-
versa na qual a plateia interagiu a todo instante 
com os integrantes da mesa debatedora, com a 
participação da enfermeira sanitarista Miriam Ma-
ria Gonçalves Chaves e da advogada e co-fundado-
ra da Casa das Pretas Doula, Luíza Helena Martins.  

Leia a matéria na íntegra

https://defensoria.mg.def.br/instituicoes-de-justica-e-governo-debatem-com-municipios-mecanismos-para-impedir-que-vale-aplique-custos-e-prazos-indevidos-em-projetos-de-brumadinho/
https://defensoria.mg.def.br/defensoria-publica-mineira-discute-inclusao-das-mulheres-prestas-em-roda-de-conversa/
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Defensoria Pública de Minas  
promove seminário sobre direito  
à saúde em parceria com a Escola  
de Saúde Pública

A Defensoria Pública de Minas Gerais, em par-
ceria com a Escola de Saúde Pública do Estado de 
Minas Gerais (ESP-MG), promoverá o segundo Se-
minário Itinerante das Turmas IX e X do Curso de 
Especialização em Direito Sanitário da Escola de 
Saúde Pública-MG. O evento acontece no dia 4 de 
agosto, a partir das 9 horas, no auditório da sede 
I da DPMG em Belo Horizonte. O curso abordará 
assuntos relacionados à “Efetivação do Direito à 
Saúde no Brasil: perspectivas de atuação conjunta 
em questões estruturais”.

Saiba mais

ESCOLA SUPERIOR

Módulo V do Curso de Formação 
Continuada em Gênero e Raça/Etnia 
terá início em 3 de agosto abordando 
atendimento antidiscriminatório

A Defensoria Pública de Minas Gerais (DPMG), 
por meio de sua Escola Superior (Esdep-MG), ini-
cia no mês de agosto o Módulo V do “Curso de 
Formação Continuada em Gênero e Raça/Etnia: 
Uma Perspectiva Interseccional da Defensoria Pú-
blica”. O primeiro encontro deste módulo aconte-
ce no dia 3/8 (quarta-feira), no horário de 14 às 
16 horas. A abordagem será em volta do seguinte 
tema: “Como garantir acolhimento e atendimen-
to antidiscriminatório às meninas e mulheres que 
chegam à Defensoria Pública?”.

Saiba mais

https://www.instagram.com/defensoriamineira/
https://www.youtube.com/channel/UC_XWUuJSMRKxPadCyEHAWwA
https://twitter.com/defensoriamg
https://defensoria.mg.def.br/
https://m.facebook.com/defensoriamineira/
https://defensoria.mg.def.br/defensoria-publica-de-minas-promove-seminario-sobre-direito-a-saude-em-parceria-com-a-escola-de-saude-publica/
https://defensoria.mg.def.br/mais-cursos-e-eventos/curso-de-formacao-de-genero-e-racaetnia-modulo-v/



