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Semana Integrada de Proteção de Dados  
encerra programação na Defensoria de Minas

Na sexta-feira (19/8), a Defensoria Pública de 
Minas Gerais sediou o terceiro e último dia da 
Semana Integrada de Proteção de Dados. O en-
contro teve o objetivo de promover a conscien-
tização e o intercâmbio de conhecimentos sobre 
privacidade e proteção de dados pessoais, segu-
rança da informação, implementação da LGPD e 
governança de dados.

Defensoria Pública de Minas e outros órgãos assinam acordo 
para coordenação na adequação à LGPD

FOTOS: MARCELO SANT’ANNA / DPMG

A Defensoria Pública de Minas Gerais é uma das 
signatárias do Acordo de Cooperação Técnica que 
tem como meta a criação de uma rede para o for-
talecimento das boas práticas relacionadas à Lei 
Geral de Proteção de Dados (LDPD 13.709/2018) 
em órgãos públicos. O documento foi assinado 
pela defensora pública-geral do Estado, Raquel 
da Costa Dias, na abertura da Semana Integrada 
de Proteção de Dados Pessoais, realizada na quar-
ta-feira (17/8), na sede do Tribunal de Justiça de 
Minas Gerais (TJMG). 

O documento foi assinado pela defensora pública-geral do Estado, Raquel da Costa Dias, na 
abertura da Semana Integrada de Proteção de Dados Pessoais, realizada na sede do TJMG

EM DESTAQUE
Especializada do Consumidor firma 
parcerias em programa de ajuda a 
pessoas superendividadas em BH

Defensoria Pública de Minas premia  
vencedora do concurso de ilustrações para  
cartilha sobre direito à moradia 

AGOSTO LILÁS
DPMG participa de mobilização
integrada para combater a  
violência contra as mulheres

O auditório da DPMG foi palco do terceiro dia da Semana 
Integrada de Proteção de Dados

Defensora pública-geral Raquel da Costa Dias durante a 
assinatura do acordo

Além de atuar no atendimento itinerante 
em BH, defensora pública do Nudem dá 
palestra para funcionários de construtora 
sobre prevenção à violência contra mulher e 
participa da Jornada Maria da Penha
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> Institucional

> Inspirando novas atitudes 
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INSTITUCIONAL 
Semana Integrada de Proteção de Dados encerra programação 
com participação de órgãos federais na Defensoria de Minas

Na sexta-feira (19/8), a Defensoria Pública de 
Minas Gerais (DPMG) sediou o terceiro e último 
dia da Semana Integrada de Proteção de Dados. 
Os painéis abordaram como a DPMG vem se es-
truturando para se adequar à LGPD e a atuação 
de organismos como a Autoridade Nacional de 
Proteção de Dados (ANPD) e o Conselho Nacional 
de Proteção de Dados Pessoais (CNPD).

O encontro, que começou no dia 17, tem o 
objetivo de promover a conscientização e o in-
tercâmbio de conhecimentos sobre privacidade e 
proteção de dados pessoais, segurança da infor-
mação, implementação da Lei Geral de Proteção 
de Dados Pessoais (LGPD) e governança de dados.

O evento também comemora os 4 anos da im-
plementação da Lei nº 13.709, que tem o propósi-
to de “proteger os direitos fundamentais de liber-
dade e de privacidade e o livre desenvolvimento 
da personalidade da pessoa natural”.

A Semana Integrada é uma realização conjunta 
do Tribunal de Justiça de Minas Gerais (TJMG), Tri-
bunal de Contas de Minas Gerais (TCEMG), Defen-
soria Pública de Minas Gerais (DPMG), Assembleia 
Legislativa de Minas Gerais (ALMG), Universidade 
Fumec e Ordem dos Advogados do Brasil – Seção 
Minas Gerais.

O evento aconteceu de forma híbrida, nas mo-
dalidades presencial e a distância. O Tribunal de 
Justiça e o Tribunal de Contas receberam o encon-
tro nos dias 17 e 18, respectivamente.

3º dia da Semana Integrada
Ao abrir o terceiro dia da Semana, a defensora 

pública-geral de Minas Gerais, Raquel da Costa 
Dias, salientou a importância do intercâmbio 
das boas práticas entre as instituições públicas 
e destacou a responsabilidade das mesmas. “So-
mos um repositório imenso de dados pessoais 
de terceiros e temos que ter o cuidado na pro-
teção. Além disso, é essencial promovermos a 
educação em direitos da população, em especial 
aquela em situação de vulnerabilidade, que é o 
nosso público”, afirmou. A defensora-geral pon-
tuou que a Defensoria mineira tem se preparado 
internamente e se capacita para multiplicar esse 
conhecimento. “As pessoas precisam ter consci-
ência e ciência dos seus direitos à proteção de 
seus dados e de que é importante preservá-los, 
em benefício próprio”, disse.

O corregedor-geral da DPMG, defensor público 
Galeno Gomes Siqueira, ressaltou que o êxito na 
missão do cuidado com o tratamento e segurança 
dos dados depende do comprometimento de to-
dos que compõem a instituição. 

Já o secretário do Conselho Superior, Felipe 
Soledade, lembrou que, para além da responsa-
bilidade institucional, o próximo passo será a pre-
paração das Defensorias Públicas para tutelar, de 
forma judicial ou extrajudicial, individual ou cole-
tiva, a privacidade das pessoas vulnerabilizadas.

FOTOS: MARCELO SANT’ANNA / DPMG

DPG Raquel da Costa Dias: intercâmbio de boas práticas e 
responsabilidade institucional

Além da DPG Raquel da Costa Dias e do subdefensor-ge-
ral Nikolas Katopodis, compuseram a mesa da abertura o 
corregedor-geral Galeno Gomes Siqueira; o secretário do 
Conselho Superior, Felipe Soledade; e a encarregada de 
privacidade e proteção de dados pessoais da Defensoria 
de Minas, Rafaela Alvarenga Figueiredo

LGPD – A Lei Geral de Proteção de Dados 
(LGPD) foi criada para proteger dados pesso-
ais e dados considerados sensíveis de pessoas 
físicas, como endereço, CPF, estado civil, laços 
familiares, posição ideológica e opção sexual, 
entre outros.

continua >>

A partir de sua entrada em vigor, em setembro 
de 2021, todos os dados pessoais tratados, tan-
to no meio físico quanto no digital de empresas 
e órgãos públicos, estão sujeitos à regulação.  
A fiscalização da lei cabe à Autoridade Nacional 
de Proteção de Dados Pessoais (ANPD).
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Mediador dos painéis da manhã, juntamente 
com a encarregada de privacidade e proteção de 
dados pessoais da DPMG, Rafaela Alvarenga Figuei-
redo, o subdefensor público-geral de Minas Gerais, 
Nikolas Katopodis, comentou sobre a mobilização 
interna na Instituição para adequação à LGPD e os 
desafios enfrentados pelos órgãos públicos.

O diretor-presidente da Autoridade Nacional 
de Proteção de Dados (ANPD), Waldemar Gonçal-
ves Ortunho Junior, abriu as palestras da parte da 
manhã, com um panorama da evolução do órgão, 
sua estrutura e linhas de atuação.

Em seguida, o diretor do Conselho Diretor da 
ANPD, Arthur Pereira Sabbat, apresentou um 
prognóstico da agenda regulatória do órgão.

Patrícia Peck Garrido Pinheiro, do Conselho 
Nacional de Proteção de Dados Pessoais (CNPD), 
forneceu um panorama do Conselho na prática e 
uma visão sistêmica das interconexões da LGPD.

As encarregadas de privacidade e proteção de 
dados pessoais da Defensoria Pública do Estado de 
Rio de Janeiro, defensora pública Beatriz Cunha, e 
da Defensoria de Minas, Rafaela Alvarenga, fecha-
ram os trabalhos da manhã.

Com o auxílio do colega Edgar Mitre, também 
especialista na área, Rafaela Alvarenga detalhou 
o sistema de controle utilizado por ela na função 
de encarregada e a LGPD na Defensoria Pública de 
Minas.

INSTITUCIONAL 
Semana Integrada de Proteção de Dados: painéis

>> Continuação

Responsabilidades e consentimento
À tarde os trabalhos foram retomados com 

mais duas abordagens: o professor da Univer-
sidade Fumec, de Belo Horizonte, Johnny Ab-
jaud, falou sobre os processos de adequação 
completos da LGPD, publicados em agosto de 
2018 em vigor desde agosto de 2021.

Encerrando a programação, a diretora do 
Núcleo de Prática da Comissão de Proteção 
de Dados da OAB/MG, Maria Cláudia Couri de 
Freitas Guimarães, abordou consentimento e 
as bases legais da LGPD.

Osubdefensor 
público-geral de 
Minas Gerais, 
Nikolas Katopo-
dis (acima),  
e a encarregada 
de dados da 
DPMG, Rafaela 
Alvarenga

Waldemar Gonçalves Ortunho Junior, da ANPD 

Arthur Pereira Sabbat, da ANPD, Patrícia Peck Garrido Pinheiro, do CNPD, e Edgar Mitre (1º plano)

Johnny Abjaud, Maria Cláudia Guimarães e  
Rafaela Alvarenga

continua >>
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1º dia – 17/8, no TJMG
No primeiro dia do evento, a Defensoria de Mi-

nas e outras instituições assinaram um Acordo de 
Cooperação Técnica para o compartilhamento de 
boas práticas relacionadas à LGPD.

O ministro do Superior Tribunal de Justiça (STJ) 
João Otávio de Noronha proferiu palestra sobre a 
formação da jurisprudência dos tribunais superio-
res em privacidade e proteção de dados pessoais. 
Outras autoridades também explanaram. No pe-
ríodo da tarde, o Tribunal de Justiça promoveu o 
lançamento de um vídeo institucional e uma carti-
lha do programa Proteção de Dados Pessoais.

Leia mais sobre a abertura da semana

Com a assinatura do Acordo de Cooperação Técnica, 
as instituições, que já estão atuando para ajustar seus 
processos às novas regras trazidas pela LGPD, passam a 
trabalhar juntas para esse objetivo

INSTITUCIONAL
Semana Integrada de Proteção de Dados: dias 17 e 18

O corregedor-geral da DPMG, Galeno Gomes Siqueira, 
acompanhou a abertura do segundo dia do encontro. 
Presente, também, a assessora jurídica da DPMG, Priscila 
Newley Kopke

A defensora pública-geral Raquel da Costa Dias partici-
pou da abertura dos trabalhos do segundo dia da Sema-
na Integrada de Proteção de Dados Pessoais, no Tribunal 
de Contas do Estado de Minas Gerais

2º dia – 18/8, no TCE
A programação do dia 18 foi realizada no Tribu-

nal de Contas do Estado de Minas Gerais (TCEMG). 
O encontro recebeu especialistas no tema, entre 
eles profissionais da empresa Altas Networks e 
Telecom Ltda, da Ordem de Advogados do Brasil 
(OAB) – Seção Minas Gerais; e do Tribunal de Con-
tas do Estado de São Paulo.

Também foi apresentado o resultado da audito-

Leia a matéria na íntegra e acesse os vídeos das palestras

Raquel da Costa Dias representou a Defensoria Pública de 
Minas na solenidade de abertura da semana, no TJMG

FOTOS: MARCELO SANT’ANNA / DPMG

Pela DPMG também estavam presentes no evento a 
encarregada Rafaela Alvarenga Figueiredo; a chefe de 
Gabinete, Caroline Goulart; e o subdefensor público-geral 
do Estado, Nikolas Katopodis

ria do TCU, que avaliou a adequação das organiza-
ções à LGPD e dificuldades relacionadas à definição 
de papéis e responsabilidades; além de apresenta-
ções de especialistas das instituições parceiras do 
evento, entre elas a encarregada de privacidade e 
proteção de dados pessoais da DPMG, Rafaela Al-
varenga Figueiredo, que falou sobre os aspectos 
práticos e desafios do mapeamento das atividades 
de tratamento de dados pessoais.

https://defensoria.mg.def.br/defensoria-publica-de-minas-e-outros-orgaos-assinam-acordo-para-coordenacao-na-adequacao-a-lgpd/
https://defensoria.mg.def.br/semana-integrada-de-protecao-de-dados-encerra-programacao-com-participacao-de-orgaos-federais-na-defensoria-publica-de-minas/
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A Defensoria Pública de Minas Gerais realizou 
na terça-feira (16/8) a entrega do prêmio à vence-
dora do concurso promovido pela Instituição para 
ilustração de uma cartilha que irá abordar o direito 
à moradia das cidadãs e dos cidadãos vulnerabi-
lizados. A vencedora foi Nayara Cibele de Freitas, 
formada há dez anos no curso de Design Gráfico. 
Nayara disse que ficou sabendo do concurso pelo 
Instagram e se animou em participar do concurso. 
“Tão logo vi a oportunidade não pensei duas ve-
zes. Nela, percebi a chance de exercitar a criação 
de desenhos a partir de traços livres algo que já não 
fazia há algum tempo”, disse a jovem moradora da 
comunidade do Taquaril, em Belo Horizonte. Naya-
ra agradeceu a escolha dos seus trabalhos. “Saber 

As defensoras públicas Cleide Nepomuceno e Priscila 
Melo e a defensora-geral Raquel da Costa Dias entregam 
a premiação e o certificado a Nayara Freitas 

As ilustrações vencedoras foram exibidas durante a  
entrega do prêmio, que aconteceu no Gabinete da  
Defensoria Pública-Geral

INSPIRANDO NOVAS ATITUDES
Defensoria de Minas premia vencedora do concurso de ilustrações 
para cartilha sobre direito à moradia da população vulnerabilizada

que estamos fazendo algo de bom nos mostra que 
estamos no caminho certo”

 Participaram também o subdefensor público-
-geral Nikolas Stefany Macedo Katopodis, a chefe 
de Gabinete da DPMG, defensora pública Caroli-
ne Loureiro Goulart Teixeira, a coordenadora de 
Projetos, Convênios e Parcerias, defensora públi-
ca Michelle Lopes Mascarenhas Glaeser, o coor-
denador estratégico de Tutela Coletiva, defensor 
público Paulo César Almeida, e a defensora pú-
blica Priscila Brito de Melo, que representou o 
presidente da Associação das Defensoras e dos 
Defensores Públicos de Minas Gerais (ADEP-MG), 
Fernando Campelo Martelleto.

Leia na íntegra

INSTITUCIONAL
Defensora pública-geral participa de reunião com Luiz Fux sobre  
repactuação do Rio Doce

FOTOS: MARCELO SANT’ANNA/DPMG

A defensora pública-geral de Minas Gerais, 
Raquel da Costa Dias, participou na sexta-feira 
(19/8), no Tribunal de Justiça de Minas Gerais 
(TJMG), de mais uma rodada de discussões para 
tratar da repactuação do acordo de reparação 
ao desastre de Mariana, ocorrido em 2015. 

O presidente do Supremo Tribunal Federal 
(STF) e do Conselho Nacional de Justiça (CNJ), 
ministro Luiz Fux, presidiu a reunião. O CNJ coor-
dena as tratativas para a construção de um acor-
do global de indenização ao Estado e às pessoas 
atingidas  ao longo da Bacia do Rio Doce.

FOTO: MARCELO SANT’ANNA/DPMG

https://defensoria.mg.def.br/defensoria-publica-de-minas-premia-vencedora-do-concurso-de-ilustracoes-para-cartilha-sobre-direito-a-moradia-da-populacao-vulnerabilizada/
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A Defensoria Pública de Minas Gerais recebeu 
na quinta-feira (18/8) a visita de cortesia da sub-
defensora pública-geral do Paraná, Olenka Lins e 
Silva Martins Rocha, e do 2º subdefensor público-
-geral Bruno Müller Silva. 

Os defensores paranaenses vieram conhecer 
a Instituição mineira e foram recebidos pela de-
fensora pública-geral Raquel da Costa Dias, pelo 
subdefensor-geral Nikolas Katopodis e pela chefe 
de Gabinete, defensora pública Caroline Goulart.

Na quarta-feira (17/8), a defensora pública-
-geral de Minas Gerais, Raquel da Costa Dias, 
recebeu a secretária de Estado de Planejamento 
e Gestão, Luísa Cardoso Barreto, e outros mem-
bros do Governo estadual. Na pauta da reunião 
a Lei Orçamentária Anual (LOA) para o exercício 
de 2023. 

O encontro aconteceu no Gabinete da Defen-
soria-Geral e contou também com a participação 
do secretário de Estado de Fazenda, Gustavo 
Barbosa; e dos subsecretários de Estado do Te-
souro Estadual, Fábio Rodrigo Amaral; e de Pla-
nejamento e Orçamento, Felipe Magno Parreiras 
de Sousa. 

Na noite da terça-feira (16/8), a Defensoria Pú-
blica de Minas Gerais esteve presente na posse 
do novo presidente do Tribunal Superior Eleitoral 
(TSE), ministro Alexandre de Moraes, e do vice-
-presidente, ministro Ricardo Lewandowski.

O defensor público Flávio Wandeck, membro 
do Núcleo de Atuação nos Tribunais Superiores da 
DPMG, em Brasília, representou a Defensoria na 
solenidade, que aconteceu no plenário do Tribu-
nal Superior Eleitoral. 

O evento contou com a presença de autori-
dades dos Poderes Executivo, Legislativo e Ju-
diciário, além de profissionais da imprensa, re-
presentantes de embaixadas e convidados dos 
empossados.

INSTITUCIONAL
Defensora-geral do Estado e representantes do Governo têm 
reunião técnica sobre Lei Orçamentária 2023

Pela DPMG também estavam presentes o subdefensor 
público-geral Nikolas Katopodis; a chefe de Gabinete 
Caroline Goulart; e o superintendente de Planejamento, 
Gestão e Finanças, Diego Mendes de Souza

FOTO: MARCELO SANT’ANNA / DPMG

Defensores públicos do Paraná fazem visita à DPMG

MUNDO OFICIAL
Defensor público representa a Instituição em posse do novo  
presidente e vice-presidente do TSE

Representantes das Defensorias Públicas na solenidade de 
posse do novo presidente do TSE, Alexandre de Moraes
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A Praça Che Guevara, no bairro Taquaril, re-
gião leste da capital, foi o local escolhido para 
mais uma grande mobilização da Defensoria Es-
pecializada na Defesa dos Direitos das Mulheres 
em Situação de Violência (Nudem BH), no sábado 
(13/8). Em parceria com instituições alinhadas ao 
propósito de enfrentamento à violência contra as 
mulheres, integrantes da Defensoria Pública de 
Minas Gerais, lideranças comunitárias e represen-
tantes de organizações municipais e estaduais se 
uniram no atendimento a moradoras dos bairros 
Taquaril, Granja de Freitas, Alto Vera Cruz e Cas-
tanheira. Essas localidades apresentaram, nos úl-
timos meses, índices alarmantes de violência do-
méstica praticada contra a mulher.   

À frente das atividades estava a coordenadora 
do Nudem-BH, defensora pública Maria Cecília 
Oliveira, acompanhada das defensoras públicas 
Bruna Helena Neves (Nudem-BH), Samantha Vi-
larinho (coordenadora estadual de Promoção e 

Palestra para funcionários de construtora – A de-
fensora pública Maria Cecília Oliveira, do Nudem-
-BH, palestrou, na quinta-feira (18/8), para funcio-
nários da Construtora Caparaó, em Belo Horizonte. 
Participaram cerca de 100 pessoas. O evento, pro-
movido pelo Tribunal de Justiça de Minas Gerais, 
fez parte da 21ª edição da Semana Justiça pela Paz 
em Casa, que trata da conscientização quanto à dis-
criminação e às múltiplas modalidades de agressão 
no lar, entre as quais moral, psicológica, física e se-
xual. A defensora pública falou sobre a cultura do 
machismo em nossa sociedade e esclareceu infor-
mações sobre a Lei Maria da Penha.

AGOSTO LILÁS  •  LEI MARIA DA PENHA
Defensoria Pública de Minas participa de mobilização integrada para 
combater a violência contra as mulheres na região leste de BH

Defesa dos Direitos das Mulheres), Ana Sofia Sau-
ma (em atuação na área da família) e o defensor 
público Aloísio Siqueira (da área criminal).

A Rede de Enfrentamento à Violência contra a 
Mulher, uma atuação articulada de instituições e 
da sociedade civil da qual a Defensoria de Minas faz 
parte, escolheu essas comunidades para promover 
o “Agosto Lilás”, campanha realizada neste mês, no 
qual se celebra o aniversário da Lei Maria da Penha.

Apresentações de danças urbanas, rodas de 
conversas entre os representantes das instituições 
e moradores locais, distribuição de cartilhas edu-
cativas movimentaram o espaço. Grandes lençóis 
brancos com cruzes vermelhas e breves relatos de 
mulheres vítimas de feminicídio foram expostos 
como forma de despertamento para o tema. Além 
de pipoca e algodão doce gratuitos, barracas com 
a venda de peças de artesanato, produtos recicla-
dos, temperos, doces e salgados.  

Leia na íntegra      

Jornada Maria da Penha – Em outra atuação como 
parte da programação do Agosto Lilás, a defensora 
pública Maria Cecília Oliveira participou I Jornada Ma-
ria da Penha, realizada pela Ordem dos Advogados do 
Brasil – Seção Minas Gerais. No debate, a defensora 
falou sobre o trabalho da Defensoria de Minas no Nu-
dem-BH e apresentou o protocolo para acolhimento 
e atendimento às mulheres em situação de violên-
cia de gênero, que tem como proposta a prevenção, 
enfrentamento e erradicação da violência de gênero 
contra as mulheres nos âmbitos doméstico, familiar e 
nas relações íntimas de afeto.

Leia na íntegra

Atuação articulada teve roda de conversa e atendimento itinerante no Taquaril, com a participação das defensoras públicas 
Maria Cecília Oliveira, Samantha Vilarinho, Ana Sofia Sauma e Bruna Helena Neves e o defensor público Aloísio Siqueira

https://defensoria.mg.def.br/defensoria-publica-de-minas-gerais-participa-de-mobilizacao-integrada-para-combater-a-violencia-contra-as-mulheres-na-regiao-leste-de-bh/  
https://defensoria.mg.def.br/atuacao-do-nudem-bh-e-apresentada-em-debate-na-i-jornada-maria-da-penha/
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Em Belo Horizonte, os consumidores muito en-
dividados, que não conseguem mais pagar seus 
débitos e têm dificuldades em manter os gastos 
básicos para sobreviver, podem contar com a aju-
da do Programa de Atendimento ao Superendivi-
dado (PAS) para se reerguerem.

Lançado pelo Procon-MG, órgão do Ministério 
Público de Minas Gerais (MPMG), o PAS conta 
com a parceria da Defensoria Pública de Minas 
Gerais (DPMG), Tribunal de Justiça, Procon-BH e 
Faculdade Milton Campos. A intenção é garantir 
aos consumidores muito endividados o apoio de 
uma equipe multidisciplinar na negociação das dí-
vidas, além de educação financeira, dando efetivi-
dade às inovações trazidas pela Lei 14.181/2021, 

ESDEP-MG INFORMA
ENADEP promove 12ª jornada de capacitação para defensoras e defensores 
públicos com abordagem sobre os direitos da pessoa com deficiência

A Escola Nacional de Defensoras e Defensores Pú-
blicos (ENADEP), vinculada à Associação Nacional de 
Defensoras e Defensores Públicos (ANADEP), realizará 
a 12ª Jornada de Capacitação ENADEP, com o tema “A 
Atuação da Defensoria Pública em Prol da Efetivação 
dos Direitos da Pessoa com Deficiência”. Serão dispo-

nibilizadas 150 vagas para defensoras e defensores 
públicos estaduais e distritais, associadas e associa-
dos da Anadep, que tenham interesse em relação à 
temática. As pessoas interessadas devem acessar o 
site da Anadep (www.anadep.org.br) para fazer a 
inscrição até 12h de 31 de agosto de 2022.

EM DESTAQUE
Defensoria Especializada do Consumidor firma parcerias com outros 
órgãos em programa de ajuda a pessoas superendividadas em BH

também conhecida como “Lei do Superendivida-
mento”, em vigor desde julho do ano passado. 

Em vigor desde julho do ano passado, a legisla-
ção atualizou o Código de Defesa do Consumidor 
(CDC) e estabeleceu um novo regime jurídico de 
prevenção e tratamento do superendividamento 
no Brasil. Entre as atualizações que a nova norma 
trouxe está a renegociação em bloco das dívidas 
nos tribunais estaduais de Justiça, possibilitando 
que pessoas físicas possam fazer uma conciliação 
com todos os credores de uma única vez, criando 
um plano de pagamentos que caiba no seu bolso.

O serviço é gratuito. No link abaixo, saiba como 
funciona e quem pode ser atendido no PAS.

Leia na íntegra

INSCRIÇÕES PARA CASAMENTOS COMUNITÁRIOS E IGUALITÁRIO LGBTQIA+

BOLETIM INFORMATIVO DA DEFENSORIA PÚBLICA-GERAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS  
Produção e diagramação: Assessoria de Comunicação-Comunicação Visual/DPMG

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

Vespasiano

Informações aqui

Saiba mais

https://www.anadep.org.br/wtk/pagina/materia?id=52554
https://defensoria.mg.def.br/defensoria-especializada-do-consumidor-firma-parcerias-com-outros-orgaos-em-programa-de-ajuda-a-pessoas-superendividadas-em-bh/
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-abre-no-dia-15-de-agosto-as-inscricoes-para-o-casamento-comunitario-de-vespasiano/
https://defensoria.mg.def.br/defensoria-publica-de-minas-abre-no-dia-9-de-agosto-as-inscricoes-para-o-casamento-comunitario-de-pedro-leopoldo/
https://defensoria.mg.def.br/dpmg-abre-inscricoes-para-o-casamento-igualitario-lgbtqia-de-belo-horizonte/



