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A Defensoria Pública de Minas Gerais (DPMG) 
empossou mais 19 defensoras e defensores públi-
cos aprovados no VIII Concurso de provas e títulos 
para ingresso na carreira da Instituição. Esta foi a 
nona turma empossada no certame. A cerimônia 
de posse aconteceu na sexta-feira (26/8) duran-
te sessão extraordinária do Conselho Superior. 
Com o ingresso dos novos membros e membras, 
a Instituição passa a contar com 685 defensoras e 
defensores públicos. A defensora pública-geral de 
Minas Gerais e presidente do Conselho Superior, 
Raquel da Costa Dias, presidiu a sessão.

Após a leitura do compromisso de posse pelo 
empossando Carlos Henrique Pereira Alcântara e 
assinaturas do Livro de Posse, os integrantes do 
Conselho Superior saudaram as novas membras e 
membros da Instituição. “Sejam muito bem-vindas 
e bem-vindos à casa da cidadania. Ninguém passa 
por ela sem se transformar como pessoa. Estamos 
com vocês nessa próxima etapa e proporcionare-
mos todas as ferramentas necessárias para que vo-
cês voem e garantam o acesso a direitos a milhares 
de cidadãs e cidadãos”, afirmou a DPG.

O subdefensor público-geral Nikolas Katopo-
dis observou que o trabalho das defensoras e de-
fensores públicos permite que distribuam amor. 
“Quando implementamos uma política pública de 
inclusão, distribuímos amor. E este é o trabalho de 
vocês. Enquanto houver alguém neste estado que 
tenha um direito violado ou que precise ampliar a 
sua voz, encontrará guarida na Defensoria Pública".

O corregedor-geral Galeno Siqueira ressaltou 

INSTITUCIONAL
Defensoria Pública de Minas empossa mais 19 defensoras e 
defensores públicos do VIII Concurso

FOTOS: MARCELO SANT’ANNA / DPMG

Novas defensoras e novos defensores públicos de Minas 
Gerais prestam o compromisso

O dispositivo foi composto pela DPG e presidente do Con-
selho Superior, Raquel da Costa Dias, e demais membras e 
membros do CS: o corregedor-geral da DPMG, Galeno Go-
mes Siqueira; o subdefensor público-geral Nikolas Stefany 
Katopodis de Macedo; os conselheiros Felipe Augusto Car-
doso Soledade e Gustavo Francisco Dayrell de Magalhães 
Santos; as conselheiras Andréa Abritta Garzon, Liliana Soa-
res Martins Fonseca e Camila Machado Umpierre; e o presi-
dente da Associação das Defensoras e Defensores Públicos 
de Minas Gerais (ADEP-MG), Fernando Campelo Martelleto

que o ingresso das novas defensoras e defenso-
res públicos representa o primeiro passo de uma 
longa caminhada e que é necessário renovar dia-
riamente a energia e o empenho em prol das as-
sistidas e assistidos.

Curso de formação – Na segunda-feira (29/8), as 
defensoras e os defensores públicos empossados 
iniciam o Curso de Orientação e Preparação das 
Defensoras e Defensores Públicos aprovados no 
VIII Concurso, ministrado pela Defensoria Pública, 
por meio de sua Escola Superior (Esdep-MG).

Leia a matéria na íntegra

Defensora-geral Raquel da Costa Dias, subdefensor público-geral Nikolas Katopodis e o corregedor-geral Galeno Siqueira

Autoridades convidadas, defensoras e defensores públicos 
e familiares prestigiaram a posse da 9ª Turma

https://defensoria.mg.def.br/defensoria-publica-de-minas-empossa-mais-19-defensoras-e-defensores-publicos-do-viii-concurso/
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A Defensoria Pública-Geral promoveu na se-
gunda-feira (22/8) um encontro com defensoras 
e defensores públicos aposentados. O evento 
ocorreu na sala de reuniões do Gabinete e foi 
conduzido pela defensora pública-geral Raquel 
da Costa Dias. “O objetivo é buscar uma maior 
aproximação com os colegas que, ao longo dos 
anos, deixaram um importante legado na história 
da Instituição”, destacou Raquel da Costa Dias.  

Além da defensora-geral e sete defensoras e 
defensores públicos aposentados, participaram o 
corregedor-geral, defensor público Galeno Gomes 
Siqueira; a chefe de Gabinete, defensora pública 
Caroline Goulart; as integrantes das assessorias 
Institucional e de Planejamento e Infraestrutura, 
defensoras públicas Emília Castilho e Giza Gaudere-
to; a superintendente de Gestão de Pessoas, Carla 
Carvalho; e o presidente da Associação das Defen-
soras e dos Defensoras Públicos de Minas Gerais 

INSTITUCIONAL

DPG reúne defensoras e defensores públicos aposentados para 
promover intercâmbio de experiências e aperfeiçoamento da atuação

FOTO: MARCELO SANT’ANNA/DPMG

(ADEP-MG), defensor público Fernando Martelleto.
Em um bate-papo descontraído, o encontro 

também serviu para que a defensora–geral ouvis-
se algumas das reinvindicações daquelas e daque-
les que já se aposentaram.

Leia na íntegra

Participaram do encontro as defensoras e defensores pú-
blicos aposentados Moema Pereira, Irma Luzia Reis, Maria 
Auxiliadora Viana Pinto, Maria das Dores Costa, Bellini Fi-
gueiró Bastos, Varlen Vidal e Geraldo Magela Metri Pinto

Os atos assinados são os seguintes: Termo de 
Cooperação Técnica firmado entre o MPMG e 
a Advocacia-Geral do Estado, com vistas à atu-
ação articulada para prevenção e resolução 
consensual de conflitos, controvérsias e proble-
mas; Protocolo de Intenções celebrado entre o 
MPMG, o Governo de Minas Gerais e os muni-
cípios de Belo Horizonte e de Nova Lima, com o 
objetivo de implementar soluções aos proble-
mas de mobilidade, saneamento, preservação 
ambiental e cultural na região de confluência 
entre as duas cidades; e  Instruções Normativas 
do Centro de Autocomposição e Conflitos e Se-
gurança Jurídica do MPMG.

O presidente da Associação das Defensoras 
e Defensores Públicos de Minas Gerais (ADEP-
-MG), Fernando Martelleto, também prestigiou 
a cerimônia.

MUNDO OFICIAL
Defensora-geral participa de solenidade de assinatura de atos no MPMG

A defensora pública-geral do estado, Raquel da 
Costa Dias, participou na segunda-feira (22/8) da 
solenidade de assinatura de três atos no Ministé-
rio Público de Minas Gerais. A cerimônia contou 
com a presença do governador Romeu Zema.

A defensora-geral de Minas representou a Instituição na 
solenidade realizada no Centro de Autocomposição de 
Conflitos e Segurança Jurídica do MPMG

FOTO: MARCELO SANT’ANNA / DPMG

A defensora pública-geral de Minas Gerais, 
Raquel da Costa Dias, representou a Instituição 
na abertura do VI Congresso Bienal do Institu-
to de Ciências Penais (ICP) realizada na noite da 
terça-feira (23/8), no Automóvel Clube de Belo 
Horizonte. Com o tema “Ciências Penais e Cons-
tituição: atualidades e perspectivas”, o evento 
continuou no dia 24/8. 

A abertura foi feita pela desembargadora do 

Defensoria Pública mineira prestigia abertura do VI Congresso Bienal 
do Instituto de Ciências Penais

Tribunal de Justiça de Minas Gerais e presidente 
do ICP, Kárin Emmerich. O congresso foi presidido 
pelo ex-presidente do Instituto, Gustavo Henrique 
Souza e Silva.

O desembargador Paulo Calmon Nogueira da 
Gama, que integra a 7ª Câmara Criminal do TJMG, 
representou o presidente da instituição, desem-
bargador José Arthur de Carvalho Pereira Filho.

continua >>

https://defensoria.mg.def.br/defensora-publica-geral-reune-defensoras-e-defensores-publicos-aposentados-para-promover-intercambio-de-experiencias-e-aperfeicoamento-da-atuacao/
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>> Continuação

O congresso tem o objetivo de estimular o de-
bate da comunidade jurídica em torno dos assun-
tos ligados às ciências penais. A cada dois anos, 
o ICP promove o evento. Esta edição contou com 

O dispositivo das autoridades contou com a presença da 
DPG Raquel da Costa Dias e do presidente da ADEP-MG, 
Fernando Martelleto 

A defensora pública-geral de Minas Gerais, Ra-
quel da Costa Dias, representou a Instituição em 
cerimônia de assinatura do Termo de Cooperação 
(TC) entre a Assembleia Legislativa de Minas Ge-
rais (ALMG) e o Tribunal Regional Eleitoral de Mi-
nas Gerais (TRE-MG), na quinta-feira (25/8). O TC 
foi assinado pelo presidente da ALMG, deputado 
Agostinho Patrus, e pelo presidente do TRE-MG, 
desembargador Maurício Soares. Também esteve 
presente à cerimônia a chefe de Gabinete da De-
fensoria Pública de Minas Gerais, defensora públi-
ca Caroline Goulart Teixeira, e o defensor público 
Marcos Lourenço Capanema de Almeida.

Durante a cerimônia, foi exibido vídeo de cam-
panha institucional elaborada pela Assembleia, 
iniciativa que decorre desta parceria estabelecida 
com o TRE-MG. A campanha vai circular nas mí-
dias do Estado até o fim de setembro. O objetivo 
da cooperação é promover ações conjuntas para 

(DPMG) na solenidade de posse da ministra Maria 
Thereza de Assis Moura e do ministro Og Fernandes, 
nos cargos de presidente e vice-presidente do Su-
perior Tribunal de Justiça (STJ), respectivamente. O 
evento aconteceu na quinta-feira (25/8), em Brasília. 
Os magistrados vão comandar o STJ no biênio 2022-
2024, período em que também dirigirão o Conselho 
da Justiça Federal (CJF). 

Além de atuar no Núcleo de Atuação da DPMG 
junto aos Tribunais Superiores em Brasília, Flavio 
Wandeck é integrante do Grupo de Atuação Estra-
tégica das Defensorias Públicas Estaduais e Distrital 
nos Tribunais Superiores (Gaets).

MUNDO OFICIAL
A abertura do VI Congresso Bienal do Instituto de Ciências Penais

FOTOS: MARCELO SANT’ANNA / DPMG

o apoio da Associação dos Magistrados Mineiros 
(Amagis).

Com informações do TJMG

Também estavam presentes na abertura, juntamente com 
a DPG Raquel da Costa Dias, o presidente da ADEP-MG, 
Fernando Martelleto; a ex-defensora-geral e membra do 
Conselho Superior da DPMG, Andréa Abritta Garzon; e o 
defensor público Glauco David de Oliveira Sousa

Defensora-geral participa de solenidade de lançamento de campanha 
de conscientização nas eleições 2022

a conscientização dos eleitores de Minas Gerais 
quanto à importância da democracia, com foco 
no enfrentamento à desinformação relacionada 
ao processo eleitoral.

A defensora-geral Raquel da Costa Dias compôs a mesa 
de honra ao lado dos presidentes da ALMG, Agostinho Pa-
trus, do TRE-MG, Maurício Soares, e do desembargador 
do TJMG, Octávio Boccalini

DPMG participa da solenidade de posse da nova presidente do STJ

FOTO: MARCELO SANT’ANNA / DPMG

O defensor público Flávio Aurélio Wandeck Filho 
representou a Defensoria Pública de Minas Gerais 
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No último dia 19 de agosto (sexta-feira), a De-
fensoria Pública de Minas Gerais (DPMG), por 
meio da Defensoria Itinerante, realizou atendi-
mentos à população da Vila Atlântida e região, em 
Montes Claros. A ação aconteceu no Centro de 
Convívio Luizinha Gonçalves Soares.

As principais demandas atendidas foram pro-
gressão de regime, levantamento de pena e an-
damento processual, na área de Execução Penal; 
cobranças indevidas e empréstimos bancários, na 
área Cível; temas ligados à aposentadoria e enca-

A Quinta Turma do Tribunal Regional Fede-
ral da 1ª Região (TRF1) reformou sentença de 
primeira instância e impediu que a Samarco 
Mineração S/A, empresa responsabilizada pelo 
desastre da barragem do Fundão, em Mariana, 
desconte o valor do auxílio pago mensalmente 
às vítimas da quantia das indenizações devidas 
às pessoas atingidas. A decisão acompanha a 
liminar proferida pela desembargadora federal 
Daniele Maranhão, relatora do caso, e o enten-
dimento do Ministério Público Federal (MPF), 
responsável pelo recurso de apelação.

A Defensoria Pública de Minas Gerais, em 
conjunto com as demais Instituições de Justiça, 
tem atuado na matéria desde 2019 e foi uma 
das agravantes que ensejou decisão liminar.

A sentença reformada da 12ª Vara Fede-
ral de Belo Horizonte permitiu que a empresa 
declarasse a natureza de lucros cessantes dos 
valores repassados às pessoas atingidas, possi-
bilitando, assim, a dedução no valor das indeni-
zações. Os efeitos dessa decisão, no entanto, já 
estavam suspensos por conta de requerimento 
apresentado pelo MPF.

A decisão de agora decorre de apresentação 
de Incidente de Divergência de Interpretação 

Justiça proíbe desconto no auxílio  
emergencial pago a atingidos em Mariana

O Tempo

CNJ deve fechar em setembro maior acordo 
ambiental do mundo em Mariana.  
DPMG participa de negociações

Portal Uol

Sem acordo com mineradoras sobre Mariana, 
órgãos públicos ameaçam ir à Justiça.  
Defensoria Pública comenta

Valor Econômico 

AÇÕES EM DESTAQUE 
Defensoria Pública Itinerante realiza atendimentos em localidade de 
Montes Claros
Ação foi realizada com o objetivo de oferecer acolhimento e orientações a moradores e  
moradoras da Vila Atlântida. Cerca de 50 pessoas foram atendidas

Equipe da De-
fensoria Pública 
que atuou no 
atendimento 
itinerante na 
Vila Atlântida 
nas áreas de 
Família, Cível e 
Criminal

minhados à Defensoria Púbica da União (DPU); 
divórcio, alimentos e dissolução da união estável, 
na área de Família; além de atendimentos em re-
lação à medicamentos e tratamentos de saúde. 

Foram 52 atendimentos realizados no total, 
com a participação de 12 defensores e defensoras 
públicas, 17 estagiários e estagiárias, bem como o 
apoio de servidores e servidoras públicas. O aten-
dimento itinerante teve o apoio dos programas 
Fica Vivo, Central de Acompanhamento de Alter-
nativas Penais (CEAPA) e Mediação de Conflitos.

CASO SAMARCO
TRF1 confirma impossibilidade de desconto do auxílio emergencial 
para atingidos por desastre de Mariana

pela Samarco, que contestava o entendimento 
sobre o Termo de Transação e Ajustamento de 
Conduta (TTAC). A mineradora questionava na 
Justiça a possibilidade de deduzir o valor do Au-
xílio Financeiro Emergencial (AFE) das quantias 
a pagar do Programa de Ressarcimento e Inde-
nização dos Impactados (PIM).

Leia na íntegra

DEU NA MÍDIA

https://www.otempo.com.br/cidades/justica-proibe-desconto-no-auxilio-emergencial-pago-a-atingidos-em-mariana-1.2721183
https://noticias.uol.com.br/colunas/carolina-brigido/2022/08/25/cnj-deve-fechar-em-setembro-maior-acordo-ambiental-do-mundo-em-mariana.htm
https://defensoria.mg.def.br/wp-content/uploads/2022/08/Sem-acordo-com-mineradoras-sobre-Mariana-orgaos-publicos-ameacam-ir-a-Justica-_-Empresas-_-Valor-Economico.pdf
https://defensoria.mg.def.br/trf1-confirma-impossibilidade-de-desconto-do-auxilio-emergencial-para-atingidos-por-desastre-de-mariana/
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Defensora pública fala sobre as  
inscrições para Mutirão Direito a Ter Pai 
2022 em Juiz de Fora

TV Alterosa

Inscrições para Casamentos Comunitários e Igualitário LGBTQIA+

Vespasiano

Informações aqui

Saiba mais

AÇÕES EM DESTAQUE • INSCRIÇÕES

Inscrições para o Mutirão ‘Direito a Ter Pai 2022’ da Defensoria  
Pública começam no dia 1º de setembro com participação recorde
Além de Belo Horizonte, 61 unidades do interior participam da edição deste ano. Interessadas 
e interessados podem se inscrever até o dia 30 de setembro

A Defensoria Pública de Minas Gerais (DPMG) 
abre no próximo dia 1º de setembro as inscrições 
para o Mutirão “Direito a Ter Pai” de 2022, que 
será realizado de forma presencial, nas sedes das 
unidades participantes, no dia 7 de outubro.  

Iniciativa anual da DPMG, a ação busca o exer-
cício do direito à paternidade, além de fomentar 
a estruturação da família, principal referência na 
formação de vínculos de afetividade, sociabili- 
dade e identidade das crianças.

Além de Belo Horizonte, outras 61 unidades da 
Defensoria Pública – no interior do estado – par-
ticiparão dessa mobilização, que ocorrerá de ma-
neira simultânea e presencial desde a pandemia 
de Covid-19. O número de participação de unida-
des é recorde.

Todo o serviço é gratuito e contempla exames 
de DNA e reconhecimento espontâneo de paterni-
dade e maternidade. Para participar do mutirão, o 
solicitante deverá comprovar a ausência do nome 
do pai ou da mãe na certidão de nascimento.

Leia na íntegra

DEU NA MÍDIA

Acesse DEU NA MÍDIA no site da DPMG

Casamento Comunitário em Vespasiano
Rádio Nova – Vespasiano

https://www.youtube.com/watch?v=5-fLsJf5WMc
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/
https://defensoria.mg.def.br/inscricoes-para-o-mutirao-direito-a-ter-pai-2022-da-defensoria-publica-comecam-no-dia-1o-de-setembro-com-participacao-recorde/
https://defensoria.mg.def.br/imprensa/deu-na-midia/
https://defensoria.mg.def.br/wp-content/uploads/2022/08/CASAMENTO-COM-1.mp3
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ESCOLA SUPERIOR
DPMG fala sobre acolhimento e atendimento às mulheres no 
encerramento do Módulo V do curso de Gênero e Raça/Etnia

Esdep-MG promoverá palestra sobre PEC da Relevância

Na sexta-feira (26/8), a Defensoria Pública de 
Minas Gerais, por meio da sua Escola Superior (Es-
dep-MG), realizou o último encontro do quinto mó-
dulo “Curso de Formação Continuada em Gênero 
e Raça/Etnia: Uma Perspectiva Interseccional da 
Defensoria Pública”. O encontro abordou acolhi-
mento e atendimento antidiscriminatório às meni-
nas e mulheres que chegam à Defensoria Pública. A 
turma deste módulo – com o nome de Nilcéa Frei-
re – foi realizada com o objetivo de homenagear a 
ex ministra-chefe da Secretaria de Políticas para as 
Mulheres e uma das primeiras mulheres a ocupar o 
cargo de reitora em uma universidade pública.

Participaram como facilitadoras do curso a 
defensora pública aposentada do Rio de Janeiro, 
Arlanza Maria Rodrigues Rebello, que atualmente 
participa da Articulação Fórum Justiça e da Cole-
tiva de Mulheres Defensoras Públicas do Brasil; e 
a psicóloga Cláudia Natividade, professora univer-
sitária, pesquisadora na área da violência contra 

as mulheres e especialista em psicologia social. A 
mediadora foi a defensora pública em atuação na 
unidade de Viçosa, Ana Flávia Soares, que falou 
sobre a importância da realização do curso para a 
Defensoria Pública, principalmente no acolhimen-
to de mulheres e meninas por meio da Instituição. 
Ela é também co-coordenadora do Programa Casa 
das Mulheres, que atende mulheres em situação 
de violência doméstica.

Leia + e acesse o vídeo da  parte 2 do Módulo V

A Defensoria Pública de Minas Gerais, por meio 
de sua Escola Superior (Esdep-MG), promoverá 
no dia 31 de agosto palestra sobre a Proposta 
de Emenda à Constituição 39/2021 (PEC da Re-
levância). O professor de Direito Fabiano Tesolin, 
assessor do ministro Mauro Campbell, do Supe-
rior Tribunal de Justiça (STJ), será o palestrante e 
vai abordar o tema sob a perspectiva prática das 
alterações no recurso especial. O evento é aberto 
ao público geral e não exige inscrição. 

Saiba mais

Defensoria de Minas realiza seminário sobre autismo e reúne 
especialistas e famílias em ciclos de palestras

A Defensoria Pública de Minas Gerais (DPMG), 
por meio da sua Escola Superior (Esdep-MG), reali-
zou no sábado (27/8), o primeiro ciclo de palestras 
do seminário “Autismo: Educar para Incluir”. O ob-
jetivo é a educação em direitos relativa à inclusão 
escolar das crianças e adolescentes com transtorno 
do espectro autista (TEA). O evento teve formato 
híbrido, realizado presencialmente no auditório da 
sede da Instituição, em Belo Horizonte, com trans-
missão pelo canal da DPMG no YouTube. 

A palestra de abertura foi realizada por Bereni-
ce Piana (foto ao lado), militante brasileira, mãe de 
um jovem autista, co-autora da Lei 12.764/2012, 
que leva seu nome e instituiu a Política Nacional 
de Proteção dos Direitos da Pessoa com Transtor-
nos do Espectro Autista. 

O seminário “Autismo – Educar para Incluir” 
prossegue em mais dois ciclos de palestras, nos 
dias 17 de setembro e 1º de outubro, também de 
forma híbrida.

Saiba mais

FOTO: MARCELO SANT’ANNA / DPMG

https://defensoria.mg.def.br/dpmg-fala-sobre-acolhimento-e-atendimento-as-mulheres-no-encerramento-do-modulo-v-do-curso-de-genero-e-raca-etnia/
https://escolasuperior.defensoria.mg.def.br/escola-superior-da-dpmg-promovera-palestra-sobre-pec-da-relevancia/
https://defensoria.mg.def.br/defensoria-publica-de-minas-e-esdep-promovem-1-encontro-do-seminario-autismo-educar-para-incluir/
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A defensora pública Daniele Bellettato Nesrala, 
coordenadora estadual de Promoção e Defesa dos 
Direitos das Crianças e Adolescentes (CEDEDICA), 
da Defensoria Pública de Minas Gerais (DPMG), 
participou nos dias 18, 19 e 20 de agosto dos 
eventos “IV Encontro Mineiro dos Gestores Mu-
nicipais da Assistência Social” e “Adoção, os vários 
lados dessa história”.

O IV Encontro Mineiro dos Gestores Munici-
pais da Assistência Social, realizado nos dias 18 
19/08 pelo Colegiado de Gestores Municipais da 
Assistência Social do Estado de Minas Gerais (Co-

IBDFAM do Maranhão realiza seminário 
para debater o universo feminino

Com objetivo de reunir juristas para discutir temas 
sensíveis às mulheres, no âmbito social e jurídico, o Ins-
tituto Brasileiro de Direito de Família do Maranhão (IB-
DFAM) promoverá, no dia 1 de setembro, o seminário 
"De Evas a Adélias: a mulher no social e no jurídico”. A 
iniciativa é aberta ao público em geral e acontece pela 
plataforma Zoom. O nome do seminário foi inspirado 
no poema “Com licença poética”, da poetisa mineira 
Adélia Prado. Os debates convidam à reflexão sobre a 
força e a vulnerabilidade feminina.

Acesse aqui a página das inscrições

Palestra online sobre teoria geral da prova
A Escola Superior da Defensoria Pública do Mara-

nhão convida a todas e todos para a palestra com o 
tema "Aspectos Críticos da Teoria Geral da Prova", que 
ocorrerá no dia 27 de setembro de 2022, às 19h, reali-
zado na modalidade online, pelo canal https://youtu-
be.com/defensoriama. 

O evento contará com a participação de Aury Lopes 
Jr., doutor em Direito Processual Penal, professor titu-
lar na PUCRS, advogado criminalista, autor da Editora 
Saraiva. Será emitido certificado aos participantes e 
não há necessidade de inscrição prévia.

ESDEP INFORMA
Defensoria do RS e parceiros lançam grupo 
de estudos sobre questões LGBTQIA+

A Defensoria Pública do Rio Grande do Sul (DPE/RS) 
em parceria com sua Ouvidoria, a Fundação Escola Su-
perior (Fesdep) e o Núcleo de Defesa da Diversidade 
Sexual e de Gênero (Nudiversi), lançaram o grupo de 
estudos para tratar questões LGBTIA+. Os encontros 
iniciam dia 30 de agosto e se estendem até 17 de ja-
neiro de 2023, uma vez por mês, sempre às 19h30, por 
meio do Google Meet com link a ser enviado via e-mail. 
O curso é gratuito, aberto ao público e as inscrições 
devem ser realizadas pelo do site da Fesdep.

Saiba mais

IV Encontro Nacional de Defensoras e  
Defensores Públicos de Execução Penal

Do dia 31 de agosto a 2 de setembro acontece o 
IV Encontro Nacional de Defensoras e Defensores Pú-
blicos de Execução Penal. A inciativa é da Defensoria 
Pública do Estado do Rio Grande do Sul (DPE/RS), por 
meio do Centro de Estudos, de Capacitação e de Aper-
feiçoamento. 

No formato híbrido, o seminário ocorrerá presen-
cialmente na sede da DPE/RS e transmitido virtualmen-
te no canal do YouTube (c/DefensoriaPúblicadoRS). 
Confira aqui a programação e horários.

Para se inscrever, clique aqui.

INSPIRANDO NOVAS ATITUDES
Defensoria de Minas participa de eventos sobre assistência social e adoção
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gemas/MG), apresentou o tema “Vulnerabilidade 
e risco social e pessoal: conceitos e concepções 
no âmbito da proteção social do SUAS”. O even-
to aconteceu de forma híbrida, presencial e com 
transmissão ao vivo via YouTube, foi dividido em 
três painéis temáticos com renomados palestran-
tes. A defensora pública Daniele Bellettato tratou 
sobre a temática “A relação do SUAS com os siste-
mas de Justiça e garantia de direitos: possibilida-
des e desafios”. 

No dia 20/8 (sábado), o Grupo de Apoio à 
Adoção e à Convivência Familiar e Comunitária 
de Belo Horizonte (GAABH) realizou o seminá-
rio “Adoção, os vários lados dessa História”, que 
também contou com a participação da defensora 
pública Daniele Bellettato. O evento aconteceu no 
Centro de Convenções CDL/BH. O objetivo geral 
do seminário foi disseminar conceitos e promover 
reflexões que contribuam para o sucesso da ado-
ção legal e que promovam a convivência familiar 
e comunitária saudável às crianças e adolescentes 
em condições de institucionalização.

Leia na íntegra e acesse os vídeos do  
Encontro dos Gestores

Defensora pública Daniele Bellettato durante sua apresen-
tação na quarta edição do encontro dos gestores munici-
pais, realizado no teatro da PUC Minas, em Belo Horizonte

https://ibdfam.org.br/zoom/seminarioma/
https://youtube.com/defensoriama
https://youtube.com/defensoriama
https://www.fesdep.org.br/
https://forms.gle/SnKs7GgfbCW3VHrX6
https://defensoria.mg.def.br/defensoria-publica-de-minas-participa-de-eventos-sobre-assistencia-social-e-adocao/
https://defensoria.mg.def.br/defensoria-publica-de-minas-participa-de-eventos-sobre-assistencia-social-e-adocao/
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Produção e diagramação: Assessoria de Comunicação-Comunicação Visual/DPMG

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

Na sexta-feira (19/8), Dia Nacional de Luta da 
População de Rua, a Defensoria Pública de Minas 
Gerais (DPMG), por meio da Defensoria Especiali-
zada dos Direitos Humanos, Coletivos e Socioam-
bientais (DPDH), participou de mobilizações cole-
tivas em favor da população em situação de rua 
em Belo Horizonte. Uma delas aconteceu no Salão 
Paroquial da Igreja Nossa Senhora da Conceição 
dos Pobres, promovida pelo Movimento Popula-
ção de Rua, com o apoio da Pastoral de Rua da 
Arquidiocese de Belo Horizonte.

A data trouxe como reflexão o tema “Demo-
cracia: direito à cidade com a população de rua”. 
Numa roda de conversa, a defensora pública Jú-
nia Roman Carvalho destacou a importância da 
DPMG para a construção de novas perspectivas 
que façam das políticas públicas instrumentos 
de mudança e transformação social em um ce-

A defensora pública Samantha Vilarinho Mello 
Alves, coordenadora estadual de Promoção e De-
fesa dos Direitos das Mulheres, realizou palestras 
sobre violência doméstica e familiar contra mu-
lheres em Caeté e Mário Campos, nos dias 24 e 
25 de agosto. Os encontros foram realizados pelas 
Câmaras Municipais locais, dentro das atividades 
do Agosto Lilás, mês de conscientização contra a 
violência doméstica e celebração dos 16 anos da 
Lei Maria da Penha.

Nas apresentações, Samantha Vilarinho des-
tacou dados da violência contra a mulher Minas 
Gerais, uma vez que o estado foi apontado como 
o que tem maior número de casos de feminicídios 
registrados em 2021.  Além de conceituar a vio-
lência contra mulheres e os casos em que se apli-
cam a Lei 11.340 (Maria da Penha), a defensora 
pública falou sobre os cenários em que essa vio-
lência é cometida, os tipos e destacou a atuação 
da Defensoria Pública de Minas.

Leia na íntegra

Defensoria de Minas participa de evento em favor da população de rua
No Dia Nacional de Luta da População de Rua, roda de conversa aborda luta do direito à cidade

nário claramente desfavorável a essa população 
de rua.

“É importantíssima a presença da Defensoria 
Pública junto a esta população nesta que é uma 
data de memória e fortalecimento. O tema esco-
lhido – ‘Direito à cidade’ – não poderia ser mais 
oportuno tendo em vista que as pessoas, já desti-
tuídas do direito à moradia, ainda sofrem diversas 
ações de exclusão do espaço público: o recolhi-
mento de pertences, a retirada compulsória dos 
espaços que ocupam e a violência institucional, 
praticada contra essa população residente”, res-
salta a defensora pública. 

Ainda segundo Júnia Roman Carvalho, a arqui-
tetura hostil vem sendo bastante denunciada visa 
excluir pessoas e informá-las que não são bem-
-vindas nos espaços públicos”, avaliou.

Leia na íntegra

INSPIRANDO NOVAS ATITUDES
Defensora pública fala sobre violência contra a mulher no mês de 
conscientização contra a violência doméstica
FOTO: CÂMARA MUNICIPAL DE CAETÉ

FOTO: JACQUES LEAL/ASCOM/DPMG

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/defensora-publica-fala-sobre-violencia-contra-a-mulher-no-mes-de-conscientizacao-contra-a-violencia-domestica/
https://defensoria.mg.def.br/defensoria-publica-de-minas-participa-de-evento-e-aborda-a-luta-da-populacao-de-rua/



