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Defensora pública-geral fala sobre atuação da DPMG na área
da Educação em palestra no Conexão Empresarial
A defensora pública-geral de Minas Gerais, Raquel da Costa Dias, participou como palestrante,
na sexta-feira (12/8), do evento Conexão Empresarial realizado no Minascentro, em Belo Horizonte. As plenárias tiveram também as presenças do
governador Romeu Zema, do presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, empresários, políticos e representantes da sociedade civil.
A plenária foi mediada pela diretora do Colégio
Santa Dorotéia, Zuleika Reis Ávila, e teve também a
participação da presidente da Fenep e conselheira
do CNE, Amábili Pácios; do presidente do Sinepe-MG, Winder Almeida de Souza; e do integrante do
Conselho Consultivo do Grupo Ânima, Átila Simões.
Em sua participação, Raquel da Costa Dias detalhou as atribuições da Defensoria Pública de
Minas Gerais (DPMG), a importância estratégica
da atuação extrajudicial, o alcance e resultados da
Instituição junto à sociedade, especialmente em
favor das pessoas e grupos em situação de vulnerabilidade. Ela relatou ações como a atuação

FOTO: MARCELO SANT’ANNA/DPMG

Defensora pública-geral integrou o “Painel Educação” e
falou sobre a atuação da Defensoria de Minas nesta área

extrajudicial para garantir o direito constitucional
à Educação de crianças e adolescentes e, consequentemente, a volta às aulas de forma segura
durante a pandemia de Covid-19 e detalhou os
diversos projetos de educação em diretos e de
promoção da pacificação social.

Leia na íntegra

Atuação extrajudicial da DPMG facilita fornecimento gratuito
de fraldas geriátricas pelo Município de Belo Horizonte
Acordo entre a Instituição e a Secretaria de Saúde agiliza o atendimento das demandas de
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Defensoria de Minas participa de ação social pela defesa das mulheres
em situação de violência doméstica em Governador Valadares
Na capital, prevenção e proteção da mulher são temas de seminário e rodas de conversa
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INSTITUCIONAL

Defensora pública-geral participa de reunião no CNJ sobre acordo de
reparação do rompimento da barragem em Mariana

Além da Defensoria, do MP, AGU, SEPLAG de Minas Gerais,
participaram também representantes do MP Federal e da
Defensoria Pública e Ministério Público do Espírito Santo

A defensora pública-geral de Minas Gerais, Raquel da Costa Dias, se reuniu na terça-feira (9/8)
com o presidente do Supremo Tribunal Federal
(STF) e do Conselho Nacional de Justiça (CNJ),
ministro Luiz Fux, em Brasília. Também esteve
presente o governador de Minas Gerais, Romeu
Zema. Na ocasião foram tratadas questões sobre
a repactuação do Rio Doce e a construção de um
acordo que garanta a reparação justa e efetiva
ao Estado de Minas Gerais e às pessoas atingidas
pelo desastre provocado pelo rompimento da
barragem em Mariana, ocorrido em 2015. Também participaram da reunião, por Minas Gerais o
procurador-geral de Justiça, Jarbas Soares Júnior,
o advogado-geral do Estado, Sergio Pessoa, a secretária de Estado de Planejamento, Luisa Barreto, além de representantes da Defensoria Pública
do Espírito Santo, do Ministério Público do Espírito Santo e do Ministério Público Federal (MPF).

DPMG em Divinópolis recebe visita da nova diretoria do Presídio Floramar
A unidade da Defensoria Pública de Minas Gerais em Divinópolis recebeu na segunda-feira (8/8)
a visita da nova diretoria do Presídio de Divinópolis
I – Floramar, localizado na região Centro-Oeste do
estado. O encontro teve o objetivo de apresentar a
nova diretoria e estreitar as relações institucionais
entre a Defensoria Pública e o Presídio. Estiveram
presentes o coordenador local em Divinópolis, Vanderlei Capanema, as defensoras públicas Rita Fernandes da Silva e Hellen Caires Teixeira Brandão e o
defensor Wanderson Dias Fernandes.
Também estiveram presentes o diretor-geral do
Presídio Divinópolis I, Gilberto Eduardo Veloso, e o
diretor de Segurança, Marcos Vinicius de Oliveira
Ferreira, além dos assessores de Inteligência Alan
Cristian Dinali e Michel Franklin da Silva Moreira.

Defensoras e defensores públicos acompanhados pela
equipe do Presídio Floramar

Inscrições para a Semana Integrada de Proteção de Dados

Evento, que contará com palestras presencias e virtuais, será realizado nas sedes do Tribunal
de Contas do Estado, do Tribunal de Justiça e da Defensoria de Minas
De olho na revolução digital pela qual o mundo passa atualmente, no grande volume de dados
gerados diariamente e no tratamento que é dispensado a esses dados, o Tribunal de Contas do
Estado de Minas Gerais (TCEMG), a Assembleia
Legislativa do Estado de Minas (ALMG), a Ordem
dos Advogados do Brasil – Seção Minas Gerais
(OAB-MG), a Defensoria Pública de Minas Gerais
(DPMG), o Tribunal de Justiça de Minas Gerais
(TJMG) e a Universidade Fumec promovem, de 17
a 19 de agosto, a primeira Semana Integrada de
Proteção de Dados.

Inscrições

Para participar de todo o evento

• Atividades presenciais no evento do dia 19, que
acontece na DPMG:

>> clique aqui
• Inscrever e acompanhar as atividades virtuais
na DPMG:

>> acesse aqui
Saiba mais sobre o evento
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AÇÕES EM DESTAQUE

Atuação extrajudicial da DPMG facilita fornecimento gratuito de
fraldas geriátricas pelo Município de Belo Horizonte

Nos últimos seis meses, em Belo Horizonte, aproximadamente 200 pessoas conseguiram o fornecimento
gratuito de fraldas por meio da Defensoria de Minas
Nem todos os brasileiros conseguem suprir
suas necessidades relacionadas à saúde. Muitos
remédios e outros produtos têm custos altos.
Quando há a necessidade de uso contínuo ou permanente e em grande quantidade, a situação fica
ainda mais difícil. O uso de fraldas geriátricas é um
exemplo comum.
A Defensoria Pública de Minas Gerais (DPMG)
atua extrajudicialmente para enfrentar essa questão por meio de um Termo de Cooperação Técnica (TCT) firmado com a Secretaria Municipal de

Saúde de Belo Horizonte. O TCT facilita o fluxo e
agiliza o atendimento das demandas.
A Defensoria Especializada de Saúde recebe as
demandas, analisa e orienta as assistidas e assistidos a providenciarem a documentação necessária,
que é encaminhada à Secretaria de Saúde. A resposta é rápida, cerca de três dias são suficientes.
Havendo agilidade na entrega da documentação
por parte de assistidas e assistidos, os casos são resolvidos no prazo de uma semana ou pouco mais.

Leia na íntegra

Defensoria Pública em Teófilo Otoni participa de mobilização por
soluções de problemas estruturais no Hospital Santa Rosália
A Defensoria Pública de Minas Gerais (DPMG)
em Teófilo Otoni, por meio do defensor público
João Mateus Silva Fagundes, participou da primeira reunião estrutural envolvendo a rede de saúde
do município. O objetivo é solucionar problemas
estruturais identificados na Associação Hospitalar
Santa Rosália após inspeção judicial. A reunião,
designada pelo juízo da 2ª Vara de Teófilo Otoni,
aconteceu no dia 3 de agosto, no fórum local.
Participaram também representantes da diretoria clínica, técnica e administrativo-financeira do Hospital Santa Rosália, da coordenação da
Central de Regulação, da coordenação da Unidade de Pronto Atendimento de Teófilo Otoni, da
Superintendência Regional de Saúde, da Secretaria Municipal de Saúde, da Procuradoria Geral do
Município, assim como magistrados que atuam
em demandas de judicialização da saúde e representante do Ministério Público.

Reunião no salão do júri do fórum reuniu representantes
de várias instituições em Teófilo Otoni

Em sua manifestação, o defensor público João
Mateus Silva Fagundes falou que a articulação em
rede dos órgãos de saúde e dos atores de sistema
de justiça é uma iniciativa bem-vinda para a concretização do direito à saúde das usuárias e dos
usuários dos serviços.

Leia a matéria na íntegra

'AGOSTO LILÁS' • 16 ANOS DA LEI MARIA DA PENHA

Defensoria de Minas participa de ação social para orientar mulheres a
denunciarem casos de violência doméstica em Governador Valadares
A Defensoria Especializada na Defesa dos Direitos das Mulheres em Situação de Violência em
Governador Valadares (Nudem/GV), participou no
sábado (6/8), véspera do aniversário de 16 anos

da Lei Maria da Penha, da “Ação Social com Elas”
na escola Bom Pastor, no município. O evento, organizado pelo Grupo de Articulação da Rede de
Enfrentamento à Violência Doméstica e Familiar
contra a Mulher (GAR/GV), sob a coordenação do
Ministério Público de Minas Gerais (MPMG), faz
parte da campanha “Agosto Lilás”, uma mobilização de enfrentamento à violência doméstica e familiar contra a mulher.
O Nudem/GV realizou atendimentos e prestou
orientação jurídica às mulheres. Participaram da
ação os defensores públicos Thiago Guerra, que
compõe o Nudem/GV, e Jonathas Mello, que atua
na área cível em Governador Valadares.

Equipe da Defensoria de Minas que atuou no atendimento

Leia na íntegra
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16 ANOS DA LEI MARIA DA PENHA

Seminário sobre Lei Maria da Penha, com participação da DPMG,
discute caminhos para a prevenção e proteção da mulher
O seminário “16 Anos da Lei Maria da Penha
– Avanços e Retrocessos”, realizado na segunda-feira (8/9), por meio da Escola Superior da Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso (DPMT),
contou com a participação da defensora pública-auxiliar da Defensoria Pública-Geral e coordena-

A defensora pública Samantha Vilarinho representou a
DPMG no seminário

dora estadual de Promoção e Defesa dos Direitos
das Mulheres, Samantha Vilarinho Mello Alves,
representando a Defensoria Pública de Minas Gerais (DPMG).
Em alusão ao aniversário da sanção da Lei
Maria da Penha, no dia 7 de agosto, o evento foi
aberto ao público em geral e realizado de forma
híbrida – presencialmente, na sede da Defensoria
Pública de Mato Grosso, em Cuiabá, e online, via
plataforma Zoom.
Em sua participação, Samantha Vilarinho fez
uma abordagem sobre a violência doméstica durante a pandemia e ressaltou a importância de
investigar o fato de a Lei Maria da Penha ser a terceira melhor do mundo, e o Brasil não ser o melhor país na questão do enfrentamento à violência
contra a mulher.

Leia na íntegra

Defensoras públicas participam de roda de conversa na Semana de
Reflexão e Combate à Violência Contra a Mulher no Teatro Feluma
Em reconhecimento ao ‘Agosto Lilás’ – campanha de conscientização sobre o enfrentamento da
violência contra a mulher e de celebração da Lei
Maria da Penha – o Med&Cena Produções promoveu, entre os dias 8 a 13 de agosto, a Semana
de Reflexão e Combate à Violência Contra a Mulher. O evento aconteceu de forma híbrida, presencialmente no Teatro Feluma e na versão online
FOTO: JOSÉ FRANCISCO DA SILVA

A roda de conversa da terça-feira contou com a participação da defensora pública Maria Cecília Oliveira

 DEU NA MÍDIA
Ação social orienta mulheres a
denunciarem casos de violência doméstica

MG Inter TV
Defensora pública fala sobre a importância
das medidas protetivas para mulher

TV Band

em seu canal do YouTube (c/TeatroFeluma), com
o apoio da Oncoclínicas e do Hospital Vila da Serra. A Defensoria Pública de Minas Gerais (DPMG)
participou de rodas de conversa.
Com o intuito de despertar a consciência crítica, o encontro realizou a apresentação de importantes obras culturais sobre o tema, além de
promover palestras e rodas de conversa com a
participação de convidadas, convidados e autoridades no assunto.
Na terça-feira (9/8), o evento realizou o lançamento do vídeo-peça “Vermelho Carmim: fragmentos do discurso violento”, seguido de uma
roda de conversa com a participação da defensora pública e coordenadora da Defensoria Especializada na Defesa do Direito das Mulheres em
Situação de Violência (Nudem-BH), Maria Cecília
Pinto e Oliveira, e demais convidadas. Na quinta-feira (11/8), após a exibição do documentário “O
silêncio dos inocentes”, a defensora pública Bruna
Helena Neves Oliveira Roldan, que atua também
no Nudem-BH, participou da roda de conversa
juntamente com outras convidadas.
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AÇÕES EM DESTAQUE

Mutirão da Defensoria Pública é encerrado com ciclo de
palestras para a população transgênero em Patos de Minas
O Mutirão Regional de Retificação de Nome e
Gênero de Pessoas Trans, realizado pela Defensoria Pública de Minas Gerais (DPMG) nas unidades de Ituiutaba, Patos de Minas e Uberlândia,
foi concluído na sexta feira (5/8) com uma série
de palestras na Faculdade Unipam, em Patos de
Minas.
O evento contou com a participação de alunos
dos cursos de Direito, Odontologia, Medicina e
Enfermagem e adotou como tema central “O direito das pessoas trans”. Entre os palestrantes,
o médico Everton Silva abordou a saúde mental
da pessoa trans. A professora Sayonara Nogueira
falou sobre o “Dossiê da violência”. A defensora
pública Bárbara Bissochi tratou dos direitos das
pessoas trans e do protagonismo da mulher trans.
O ciclo de palestras, organizado pela coordenadora local em Patos de Minas, defensora pública
Suzy Kerlley de Lara Lima, foi parte de uma ação
conjunta promovida pela Coordenadoria de Projetos, Convênios e Parcerias (CooProC), da DPMG,
tendo como parceiro o Tribunal de Justiça do Es-

tado de Minas Gerais (TJMG), por meio do Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania
(Cejusc).

Ciclo de palestras promovido pela Defensoria Pública na
Faculdade Unipam, em Patos de Minas, reuniu cerca de
250 participantes

Entrega das sentenças com alteração do registro civil para
as pessoas transgênero em Ituiutaba: marco de uma nova
etapa na vida

Ação em Ituiutaba – Horas antes do início do ciclo de palestras, foi realizada no salão do Tribunal do Júri do Fórum de Ituiutaba a entrega das
sentenças para pessoas transgênero inscritas no
mutirão promovido na comarca de Ituiutaba. Das
16 pessoas transgênero inscritas, nove receberam
a sentença com alteração do registro civil. As demais ficaram impossibilitadas de ter a alteração
do cadastro efetivada, o que ocorrerá a partir de 8
de novembro, término do período eleitoral.
Participaram da sessão de entrega a coordenadora do mutirão em Ituiutaba, defensora pública
Mônica Alves da Costa; o coordenador local em
Ituiutaba, defensor público Francis Júnio de Oliveira; e o juiz presidente do Cejusc, Roberto Bertoldo
Garcia. Todos os procedimentos foram realizados
de forma gratuita.

Leia na íntegra

 DEU NA MÍDIA
CASAMENTO LGBTQIA+

Defensoria Pública abre inscrições para
casamentos LGBTQIA+ em Belo Horizonte

Portal BHAZ
Boletim Classificador
ACORDO EXTRAJUDICIAL DE JANAÚBA

Defensor do caso do incêndio de Janaúba:
“Acordo evitou injustiça maior”

Portal Uai/Além do Fato
Acordos garantem indenização a
50 famílias pela tragédia de Janaúba

Portal CNJ

Inscrições para o Casamento
Igualitário LGBTQIA+ de BH
A iniciativa é voltada para casais LGBTQIA+,
com renda familiar até dois salários mínimos e
que residam na capital. Estão sendo oferecidas 50
vagas. As inscrições são gratuitas e vão até 2/9.
Interessadas e interessados deverão comparecer
à sede I da DPMG (Rua dos Guajajaras, 1707, 6º
andar, Barro Preto), de 10h a 16h.

Saiba mais
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INSTITUCIONAL
Defensoria de Minas sedia reunião de consultoria do Programa
de Proteção a Crianças e Adolescentes
A Defensoria Pública de Minas Gerais (DPMG)
sediou na quinta-feira (11/8), em seu auditório
em Belo Horizonte, a reunião do Programa de Proteção a Crianças e Adolescentes Ameaçados de
Morte (PPCAAM), para tratar do monitoramento
e avaliação da atuação do programa no estado.
Estiveram presentes integrantes do conselho gestor do programa, coordenadoria técnica, coordenadoria geral, secretaria executiva, diretoria de
Políticas e Proteção, Infração e Direitos Humanos,
assim como a promotora de Justiça do Ministério
FOTO: MARCELO SANT’ANNA/DPMG

A DPMG atua como uma das portas de entrada dessas
crianças e adolescentes no programa

Público de Minas Gerais (MPMG) e coordenadora do Centro de Apoio Operacional de Defesa dos
Direitos das Crianças e Adolescentes, designada
para acompanhar o PPCAAM, Paola Domingues.
Membras e membros do programa de proteção
apresentaram resultados e destacaram os desafios em meio ao trabalho realizado. A discussão
se fez em torno das ações de enfrentamento da
letalidade infanto-juvenil; a relação com as portas
de entrada para o programa, que por vezes tem
ocasionado conflitos a serem solucionados, visando melhor aplicação das medidas; os avanços a
serem alcançados e desenvolvidos, e as possibilidades de conversas com instituições, objetivando
maior inclusão e envolvimento.
A defensora pública Ana Paula Coutinho Canela
e Souza, coordenadora da Defensoria Especializada dos Direitos das Crianças e dos Adolescentes/
Ato Infracional e membra do PPCAAM, ressaltou a
importância da atuação do programa na proteção
da vida das crianças e adolescentes.

Leia na íntegra e saiba + sobre o PPCAAM

INSPIRANDO NOVAS ATITUDES

Defensor público de Minas dá palestra no Congresso Nacional das
Defensoras e Defensores Públicos da Infância e Juventude
O defensor público Luis Renato Braga Arêas Pinheiro palestrou no VIII Congresso Nacional das
Defensoras e Defensores Públicos da Infância e Juventude e II Encontro Multidisciplinar da Defensoria Pública, realizado em Goiânia, capital de Goiás,
entre os dias 11 e 12 de agosto.
O evento, organizado pela Comissão de Promoção e Defesa da Criança e do Adolescente do
Conselho Nacional de Defensoras e Defensores
Públicos-Gerais (Condege), teve como objetivo
debater o direito das crianças e dos adolescentes
em momentos de crise e exceção, aprofundar as
discussões relacionadas à atuação da Defensoria
e estimular o compartilhamento de experiências
e estudos sobre o assunto.
No primeiro dia (11/8), o Congresso abordou
inclusão e interdisciplinaridade no debate da
saúde mental da criança o do adolescente. O defensor público Luis Renato Braga Arêas Pinheiro
palestrou sobre educação inclusiva, desenvolvimento integral e os desafios da Defensoria Pública
para a garantia dos direitos das crianças e adolescentes com deficiência, aprofundando o debate
sobre a questão prática do dia a dia da defensora
e do defensor público, principalmente na criação
de redes de proteção.
Luis Renato é gestor do projeto “Inclusão Verde

O defensor público Luis Renato Pinheiro em sua palestra

Mundo – Rede em Proteção”, da Defensoria Pública de Minas Gerais; coordenador-geral da Rede de
Proteção da Pessoa com Deficiência das Instituições do Sistema de Justiça e Instituições Públicas
do Estado de Minas Gerais; e membro da Comissão Especial do Direito das Pessoas com Deficiência da Associação Nacional das Defensoras e dos
Defensores Públicos (Anadep).
Outras atividades do Congresso também abordaram temas de relevância com a participação de
autoridades no assunto.

Saiba mais
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ATIVIDADE COMEMORATIVA

Defensora pública mineira é homenageada no cinquentenário de
formatura de bacharéis de Direito em Belo Horizonte
A defensora pública recém-aposentada Maria
Auxiliadora Viana Pinto participou da solenidade realizada pela Ordem dos Advogados do Brasil (OAB Minas Gerais) em comemoração aos 50
anos de formatura dos bacharéis de Direito que
se graduaram em Belo Horizonte no ano de 1972.
O evento ocorreu na quarta-feira (10/8) e contou
com a participação de ex-alunos das turmas de
1972 da Universidade Federal de Minas Gerais
(UFMG) e da Pontifícia Universidade Católica de
Minas Gerais (PUC Minas).
Maria Auxiliadora Pinto atuou na Especializada
em Direitos Humanos, Coletivos e Socioambientais, da Defensoria de Pública de Minas Gerais.

Defensora pública Maria Auxiliadora Viana Pinto
recebe homenagem no evento de 50 anos de
formatura de bacharéis de Direito

Defensoria Pública de Minas abre no dia 15 de agosto as inscrições
para o Casamento Comunitário de Vespasiano
A Defensoria Pública de Minas Gerais (DPMG)
abre inscrições para o Casamento Comunitário
que a Instituição promoverá em Vespasiano, Região Metropolitana de Belo Horizonte. Casais residentes no município e que sonham se casar, mas
não têm condições de arcar com as taxas dos cartórios, podem procurar a unidade da Defensoria e
se inscrever a partir de segunda-feira (15/8) até o
dia 16 de setembro. Serão oferecidas vagas para
50 casais. A cerimônia será realizada no dia 22 de
outubro, em local a definir.
A Defensoria Pública – unidade de Vespasiano e
o Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania (CEJUSC) se organizarão para receber os interessados em participar. A DPMG de Vespasiano,
localizada na rua Nazinha Conrado Silva, n°517 –
Centro, receberá as inscrições do casamento que
não sejam conversão em união estável, encaminhando os casais ao Cartório de Registro Civil para
a habilitação. Já o CEJUSC, localizado na Avenida
Prefeito Sebastião Fernandes, nº890 – Centro,
receberá as inscrições dos casais que pretendem
converter a união estável em casamento.

Saiba mais

Inscrições abertas também em
Pedro Leopoldo
Casais residentes no município que também
sonham se casar, mas não têm condições de arcar com as taxas dos cartórios, podem procurar
a unidade local da Defensoria e se inscrever até
9 de setembro: Rua Benedito Valadares, nº 188 –
6° andar, Centro. A cerimônia será realizada no dia
16 de novembro em local a definir.
Saiba mais

 DEU NA MÍDIA
PEDRO LEOPOLDO
TV Globo
VESPASIANO
Rádio PL FM
Xpromocoes.com
Portal Athosgls
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