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PÁGINA 2

Defensoria de Minas e Ministério Público promovem audiência pública 
sobre violação e direitos de adolescentes trans no sistema socioeducativo

Semana da Servidora e do Servidor é aberta com palestra do padre Júlio 
Lancelloti sobre acesso à Justiça pela população em situação de rua
Data comemorativa teve programação variada, com palestras, congresso, feira de artesanato 
e confraternização. Atividades ocorreram entre 24 e 28 de outubro

O ministro do STJ, Rogerio Schietti Cruz, abriu o 1º 
Congresso Mineiro das Câmaras de Estudos da Defensoria 

Para abrir as atividades, a DPMG recebeu virtualmente o 
padre Júlio Lancelloti

Feira de Artesanato e Gêneros Alimentícios expôs 
produtos feitos pelas servidoras e servidores da Instituição

No último dia da Semana, palestra com o juiz de Direito 
do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, Haroldo Dutra Dias

Defensoria Itinerante vai até a Colônia Santa Isabel atender filhas e filhos 
separados de seus pais com hanseníase

PÁGINA 2

OUTRAS AÇÕES ITINERANTES
Balanço da semana de atendimentos à  
população na Região do Barreiro, BH 

FOTOS: MARCELO SANT’ANNA/ DPMG 

Em Passos, a 
Defensoria Pública 
presta atendimento 
itinerante durante 
ação conjunta
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Começou na segunda-feira (24/10) a Semana 
da Servidora e do Servidor 2022 na Defensoria 
Pública de Minas Gerais. Para abrir as atividades, 
a DPMG recebeu virtualmente o padre Júlio Lan-
celloti, para falar sobre o acesso à justiça pela po-
pulação em situação de rua e garantia dos direitos 
inalienáveis destas pessoas.

Conhecido e respeitado pelo trabalho de as-
sistência a pessoas em situação de rua e ativismo 
dos direitos humanos, padre Júlio é vigário da pa-
róquia São Miguel Arcanjo, em São Paulo, e rece-
beu o prêmio Zilda Arns pela Defesa e Promoção 
dos Direitos da Pessoa Idosa, em 2021.

Padre Júlio Lancelloti falou sobre a falta de 
acesso a direitos fundamentais da população em 
situação de rua, como moradia, água potável, 
absorventes higiênicos por mulheres e homens 
trans, entre outros. “São vários aspectos a serem 
considerados para a garantia dos direitos. Dentre 
eles, a humanização da atenção e do atendimen-
to, a convivência e a proximidade com a popula-
ção, a busca ativa e itinerante nos locais onde eles 
se encontram”, afirmou.

Leia na íntegra e acesse o link da palestra

SEMANA DA SERVIDORA E DO SERVIDOR 2O22
Semana é aberta com palestra do padre Júlio Lancelloti sobre acesso 
à Justiça pela população em situação de rua
O palestrante foi recebido pela defensora pública-geral Raquel da Costa Dias, que abriu as 
atividades da Semana da Servidora e do Servidor da DPMG

Feira de artesanato e gêneros alimentícios – No 
período da tarde foi aberta a Feira de Artesana-
to e Gêneros Alimentícios, com produtos feitos 
pelas servidoras e servidores da Instituição. A 
feira aconteceu no segundo andar da Unidade I 
da Defensoria Pública de Minas Gerais (todos os 

FOTOS: MARCELO SANT’ANNA/DPMG
O sacerdote 
destacou 
como fun-
damental 
para o acesso 
à Justiça a 
proximidade 
entre a Defen-
soria Pública 
e a população 
em situação 
de rua

dias à tarde, até sexta-feira, 28/10) e no saguão da 
Unidade II (dias 26 e 27/10, pela manhã), ambas 
em Belo Horizonte. Em visita à feira, a defensora 
pública-geral Raquel da Costa Dias salientou a re-
levância do trabalho de cada servidor e servidora 
na Defensoria Pública de Minas.

Ginástica laboral e massagem relaxante – Inte-
grando a programação da Semana da Servidora e 
do Servidor 2022, na manhã da terça-feira (25/10) 
aconteceram na Unidade I da Defensoria Pública de 
Minas Gerais, em Belo Horizonte, aulas de ginástica 
laboral e massagem relaxante para as servidoras e 
servidores da Instituição. Roscio Neves de Oliveira, 
fisioterapeuta especialista em fisioterapia protética 
e traumatologia, atuante na Superintendência Cen-
tral de Perícia Médica com Promoção em Saúde, da 
Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão 
(Seplag), ministrou as aulas de ginástica. As sessões 
de massagem relaxante foram oferecidas por pro-
fissionais do Senac/MG.

A Semana da Servidora e do Servidor 2022 é 
uma realização da DPMG, por meio de sua Escola 
Superior (Esdep) e da Coordenadoria de Projetos, 
Convênios e Parcerias (CooProC).

DPG Raquel da Cos-
ta Dias abre a feira 
acompanhada pela 
coordenadora da Esdep, 
defensora pública Neusa 
Guilhermina Lara, e 
pela coordenadora de 
Projetos, Convênios e 
Parcerias, defensora 
pública Michelle Lopes 
Mascarenhas Glaeser

https://defensoria.mg.def.br/semana-da-servidora-e-do-servidor-na-dpmg-e-aberta-com-palestra-do-padre-julio-lancelloti-sobre-acesso-a-justica-pela-populacao-em-situacao-de-rua/
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O ministro do Superior Tribunal de Justiça (STJ), 
Rogerio Schietti Cruz, abriu o 1º Congresso Minei-
ro das Câmaras de Estudos da Defensoria Pública 
de Minas Gerais (DPMG), na terça-feira (25/10).  O 
evento, que integrou a programação da Semana 
da Servidora e do Servidor 2022 e continuou até 
a quinta-feira (27/10), teve como tema “Direito 
das minorias e vulnerabilidades”. O congresso foi 
promovido pela Defensoria mineira e sua Escola 
Superior (Esdep), por meio da Coordenadoria de 
Desenvolvimento Institucional. Os painéis acon-
teceram presencialmente na Sede da Defensoria 
Pública de Minas, e virtualmente com transmissão 
pelo canal da Defensoria Pública de Minas no You-
Tube (c/defensoriamineira).

Ao abrir o primeiro painel, o ministro Rogerio 
Schietti mencionou algumas intervenções e ques-
tionamentos importantes feitos pelo Núcleo de 
Atuação da DPMG junto aos Tribunais Superiores 
no STJ, em especial na Sexta Turma, a qual ele in-

SEMANA DA SERVIDORA E DO SERVIDOR 2O22 
1º Congresso Mineiro das Câmaras de Estudos da DPMG traz 
debates sobre direitos das minorias e vulnerabilidades 
Foram três dias de evento. Painéis estão disponíveis no YouTube

FOTOS: MARCELO SANT’ANNA/DPMG 

tegra.  “Isso qualifica o STJ e engrandece a cidada-
nia", afirmou o ministro.

“Jurisprudência criminal do STJ e o impacto na 
vida dos vulnerabilizados” foi o tema abordado no 
painel, que contou com a participação do defen-
sor público Flávio Wandeck, que atua no Núcleo 
de Atuação da DPMG junto aos Tribunais Superio-
res, e da defensora pública Luisa Pacheco, da 17ª 
Defensoria Criminal. 

No link abaixo, conheça as temáticas dos ou-
tros painéis debatidos no 1º Congresso Mineiro 
das Câmaras de Estudos da DPMG, que foram dis-
ponibilizados na íntegra para acesso por meio do 
canal oficial da Instituição no YouTube.

Saiba mais

Defensora pública-geral Raquel da Costa Dias na mesa da 
abertura acompanhada pelo defensor público Flávio Wan-
deck; a diretora da Esdep, Neusa Lara; o corregedor-geral 
Galeno Siqueira; e a defensora pública Luisa Pacheco 

Palestra sobre habilidades emocionais fecha semana 

Defensora-geral Raquel da Costa Dias abre a palestra ao lado do juiz Haroldo Dutra e destaca a importância do tema

A palestra “Habilidades socioemocionais”, pro-
ferida pelo juiz de Direito e instrutor da Escola 
Judicial do Tribunal de Justiça de Minas Gerais 
(Ejef/TJMG), Haroldo Dutra, fechou na sexta-feira 
(28/10) a programação expositiva da Semana da 
Servidora e do Servidor Público 2022 promovida 
pela Defensoria de Minas. Haroldo Dutra apresen-
tou alguns conceitos sobre as emoções embasa-
dos na psicologia e na neurociência, abordando a 

visão atual da ciência sobre as emoções e como 
elas impactam as nossas decisões, preferências e 
relações interpessoais. “Muitas vezes, acredita-
mos que estamos embasados em critérios racio-
nais e na racionalidade e, na verdade, estamos 
sendo movidos e impulsionados pelas nossas 
emoções", disse ele ao explica sobre a importân-
cia de comprender esses processos.

Acesse a palestra na íntegra

Veja o encerramento da Semana da Servidora e do Servidor 2O22 da DPMG na página 9

FOTOS: MARCELO SANT’ANNA/DPMG 

https://defensoria.mg.def.br/1o-congresso-mineiro-das-camaras-de-estudos-da-dpmg-traz-debates-sobre-direitos-das-minorias-e-vulnerabilidades/
https://www.youtube.com/watch?v=6KlsYs_HKYg
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AÇÕES EM DESTAQUE
Defensoria de Minas e MP promovem audiência pública sobre  
violação e direitos de adolescentes trans no sistema socioeducativo

Em ação de danos morais por crime de trans-
fobia, proposta pela Defensoria Pública de Minas 
Gerais (DPMG), por meio da Defensoria Especiali-
zada em Direitos Humanos, Coletivos e Socioam-
bientais (DPDH), a Justiça homologou acordo en-
tre S.L.F.M. e o Banco Bradesco para o pagamento 
de indenização no valor de R$ 11 mil. A vítima é 
mulher trans, pelo qual se identifica em todos os 
aspectos, tendo seu nome e gênero retificados 
em cartório de registro, assim como toda a sua 
documentação necessária para o exercício de to-
dos os atos da vida civil.

Mesmo tendo apresentado toda a documenta-
ção retificada durante o procedimento de abertu-
ra de conta, S.L.F.M. foi identificada na correspon-

A Defensoria Pública de Minas Gerais (DPMG) 
e o Ministério Público de Minas Gerais (MPMG) 
realizaram audiência pública para discutir o aco-
lhimento de adolescentes trans no sistema socio-
educativo do Estado, o respeito à identidade de 
gênero e o atendimento às demandas específicas 
deste grupo vulnerável.

Promovida por meio das Coordenadorias Estra-
tégicas em Tutela Coletiva e de Defesa e Promoção 
dos Direitos das Crianças e Adolescentes, ambas da 
DPMG, e pela 23ª Promotoria de Justiça de Defe-
sa dos Direitos das Crianças e dos Adolescentes – 
Área Infracional, a reunião aconteceu na sexta-feira 
(21/10), no Centro de Referência das Juventudes 
(CRJ), na região central de Belo Horizonte.

A convocação da audiência pública foi moti-
vada por relatos, enviados às duas instituições, 
de práticas discriminatórias contra adolescentes 
transgênero acolhidas em unidades socioeduca-
tivas em Minas Gerais. Entre elas, sonegação de 
serviços de saúde específicos, episódios de vio-
lência psicológica, desrespeito ao nome social, 
dentre outras irregularidades. Durante o evento, 
adolescentes relataram constrangimentos com 
revistas íntimas, violação de direitos e despreparo 
de agentes do sistema para lidar com este grupo.

Como resultado inicial da audiência pública fo-
ram compiladas 16 propostas. A Defensoria Públi-
ca e o Ministério Público encaminharão ofícios e 
recomendações aos órgãos pertinentes.

A reunião foi presidida pela promotora de Justiça Monica 
Sofia Pinto Henriques da Silva; pelo promotor de Justiça 
Alender Barreto; pelo defensor público Paulo César Azeve-
do; e pela defensora pública Daniele Bellettato

Leia na íntegra

A audiência pública contou com a presença de meninas 
e meninos trans internos; familiares; profissionais do sis-
tema socioeducativo; e representantes da sociedade civil

Justiça garante indenização para assistida da DPMG em ação de 
danos morais por crime de transfobia em banco

FOTOS: MARCELO SANT’ANNA / DPMG

BHAZ

DEU NA MÍDIA
Defensoria Pública de Minas denuncia  
maus-tratos contra internos trans em BH  
Adolescentes são vítimas 

Audiência pública que discutiu violação de 
direitos e garantias foi notícia em diversos  
veículos de comunicação

G1 Jornal Floripa O Tempo Portal G37 MPMG G1

dência, cartão bancário e aplicativo pelo nome 
masculino. Ao retornar à agência bancária onde 
foi aberta a conta, o gerente se dirigiu a ela, dian-
te das pessoas que estavam presentes, afirmando 
“não poderia fazer nada”, além de dizer que “você 
nunca vai mudar seu nome”.

De acordo com o defensor público Vladimir de 
Souza Rodrigues, autor do requerimento, a atitu-
de arbitrária e preconceituosa do gerente, além 
de discriminatória e ultrajante, feriu a honra e a 
própria imagem da autora.

DEU NA MÍDIA

https://defensoria.mg.def.br/defensoria-de-minas-e-ministerio-publico-promovem-audiencia-publica-sobre-violacao-e-direitos-de-adolescentes-trans-no-sistema-socioeducativo/
https://bhaz.com.br/noticias/minas-gerais/transfobia-banco-bradesco-indenizada/
https://g1.globo.com/mg/minas-gerais/noticia/2022/10/20/defensoria-publica-denuncia-maus-tratos-contra-internos-trans-em-bh.ghtml
https://jornalfloripa.com.br/2022/10/20/defensoria-publica-denuncia-maus-tratos-contra-internos-trans-em-bh/
https://www.otempo.com.br/cidades/adolescentes-sao-vitimas-de-transfobia-em-unidades-socioeducativas-de-minas-1.2753734
https://g37.com.br/minas-gerais/audiencia-publica-feita-pelo-mpmg-discute-violacao-de-direitos-e-garantias-de-adolescentes-trans-no-sistema-socioeducativo/
https://www.mpmg.mp.br/portal/menu/comunicacao/noticias/audiencia-publica-discute-violacao-de-direitos-e-garantias-de-adolescentes-trans-no-sistema-socioeducativo-8A94806782EF29160183FC9C5EC55068-00.shtml
https://g1.globo.com/mg/minas-gerais/noticia/2022/10/21/adolescentes-e-autoridades-discutem-violencia-e-transfobia-no-sistema-socioeducativo-de-mg.ghtml
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No último dia 17 de outubro aconteceu o primei-
ro dia de atendimento da Defensoria Itinerante na 
região do Barreiro, em Belo Horizonte. Ao todo, fo-
ram cinco dias de prestação de orientações e servi-
ços gratuitos à população em duas localidades: Vila 
Pinho, nos dias 17 a 19, e Vila Cemig, nos dias 20 e 
21. Foram totalizados 74 atendimentos, realizados 
principalmente nas áreas da Família, Consumidor, 
Cível, Criminal e Saúde. Ao todo, 15 defensoras e 
defensores públicos atuaram nas orientações so-
bre demandas em cada uma das áreas.

Leia na íntegra

FOTO: MARCELO SANT’ANNA/DPMG

No último dia 22 de outubro (sábado), a Defen-
soria Pública de Minas Gerais (DPMG) em Passos 
participou da ação “Agita Paineira” no município. O 
evento foi uma realização da Câmara Municipal, da 
Prefeitura de Passos e do Instituto Federal de Edu-
cação, Ciência e Tecnologia do Sul de Minas (IFSUL).

AÇÕES EM DESTAQUE
Defensoria Itinerante faz balanço da semana de atendimentos à  
população na Região do Barreiro, em Belo Horizonte

Defensores públicos durante atendimento na Vila Cemig

Atendimento em Passos é realizado durante ação social “Agita Paineira”
Com a atuação da Defensoria Pública Itineran-

te na ação, foram realizados atendimentos nas  
áreas da família, cível, saúde, violência doméstica 
e educação em direitos. Cerca de 30 pessoas fo-
ram assistidas. As principais demandas atendidas 
pela DPMG foram divórcio e pensão alimentícia; 
alteração de prenome e segunda via de documen-
tação; internação compulsória e demandas por 
cirurgia; e medidas protetivas.

Além da DPMG, o encontro contou com a par-
ticipação do Exército, da ONG Deus Proverá, de 
alunos da IFSUL e do Corpo de Bombeiros Militar, 
que realizou uma apresentação de demonstração 
do funcionamento de seus equipamentos. Duran-
te a ação foram realizados também atendimentos 
gratuitos na área da saúde, apresentações de dan-
ça, música, artes marciais, peças de teatro e aulas 
de diversos esportes.

Doações – Para esta edição, a DPMG está rea-
lizando, do dia 17 de outubro a 18 de novem-
bro, uma campanha de arrecadação de roupas 
e calçados, destinados à distribuição para a po-
pulação de rua e famílias vulnerabilizadas, que 
procuram o apoio da Arquidiocese.

Saiba mais

Pelo 6º ano consecutivo, a Defensoria Pública 
de Minas Gerais, em parceria com a Arquidioce-
se de Belo Horizonte e Vicariato Episcopal para a 
Ação Social, Política e Ambiental, celebram o Dia 
Mundial dos Pobres. 

O tema é “Partilhar o pouco que temos com 
quantos nada têm para que ninguém sofra”, 
cuja proposta é uma sadia provocação para 
nos ajudar a refletir sobre o nosso estilo de 
vida e as inúmeras pobrezas mundiais do mo-
mento atual. 

Em Belo Horizonte, a ação será no dia 25 de 
novembro, no espaço anexo do Santuário Nossa 
Senhora da Conceição dos Pobres, na Lagoinha, 
quando serão oferecidos almoço, corte de cabe-
lo, serviços de barbearia e orientação jurídica.

DPMG realiza campanha de arrecadação para a celebração 
do VI Dia Mundial dos Pobres. Participe!

https://defensoria.mg.def.br/defensoria-itinerante-finaliza-semana-de-atendimentos-a-populacao-na-regiao-do-barreiro-em-belo-horizonte/
https://defensoria.mg.def.br/dpmg-realiza-campanha-de-arrecadacao-para-a-celebracao-do-vi-dia-mundial-dos-pobres/
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DEU NA MÍDIA

A Defensoria Pública Itinerante foi até a Colô-
nia de Saúde Santa Isabel, em Betim, para prestar 
atendimento às filhas e filhos de pacientes com 
hanseníase separados de seus pais e submetidos 
à política de isolamento compulsório adotada pelo 
Estado de Minas Gerais. O atendimento foi realiza-
do na quarta-feira (26/10), promovido pela Coor-
denadoria Estratégica em Tutela Coletiva (CETUC) 
e pela Defensoria Pública Especializada em Direitos 
Humanos, Coletivos e Socioambientais (DPDH). 
O objetivo da iniciativa foi coletar depoimentos e 
identificar as violações de direitos sofridas.

Até 1986, o Estado brasileiro executou uma polí-
tica de saúde que isolou do convívio social pessoas  
com hanseníase e promoveu a separação compul-
sória de seus filhos. Pessoas diagnosticadas com 
a doença eram detidas pela Polícia Sanitária e en-
caminhadas para os Hospitais-Colônias; as filhas 
e filhos dos hansenianos foram para Preventórios 
(destinados a crianças mais jovens) ou Educandá-
rios e impedidos de conviver com seus pais. 

Defensor público participa de audiência
pública em Bambuí para discutir segregação

MPMG 

Defensoria Pública de Minas promove 
ação na Colônia Santa Isabel

O Tempo

A Defensoria Pública de Minas Gerais (DPMG), 
em parceria com o Tribunal de Justiça de Minas 
Gerais (TJMG), Ministério Público de Minas Gerais 
(MPMG) e a Faculdade de Direito do Vale do Rio 
Doce (Fadivale), está participando do mutirão de 
Júri Popular na comarca de Governador Valada-
res. O mutirão acontece nos meses de outubro 
e novembro. Serão realizados aproximadamente 
60 atendimentos entre os meses de outubro e no-
vembro, com o julgamento de casos antigos, ocor-
ridos antes do ano 2000. A DPMG atua na defesa 
de cerca de 30 processos de pessoas que optaram 
pela atuação da Defensoria no caso ou de pessoas 
consideradas hipossuficientes.

Representando a DPMG atuam no mutirão os 

AÇÕES EM DESTAQUE
Defensoria Itinerante vai até a Colônia Santa Isabel atender filhas e 
filhos separados de seus pais com hanseníase

Conforme explica o defensor público à frente da 
CETUC/DPMG, Paulo César Azevedo, essas crianças 
e adolescentes sofreram múltiplas violações de Di-
reitos Humanos. “E a Lei nº 23.137/2018, que tem 
o mérito de reconhecer que o Estado de Minas Ge-
rais tem responsabilidade pelas graves violações de 
direitos humanos praticadas contra essas famílias, 
falha em não conceder o direito de indenização a 
uma parcela importante dos filhos”, afirma.

Leia na íntegra

Breve conversa com o grupo no Centro de Memória da Colônia Santa Isabel antecedeu ação, envolvendo 12 defensoras 
e defensores públicos, que colheram depoimentos das filhas e filhos separados de seus pais pacientes de hanseníase

FOTO: MARCELO SANT’ANNA/DPMG

DPMG participa de mutirão de Júri Popular para decidir sobre casos 
antigos em Governador Valadares

defensores públicos Bruno Fiorin Hernig, Lucas 
Faria Alves e Daniel Teixeira Dantas, e as defenso-
ras públicas Larissa Vieira Jadjiski, Raquel da Silva 
Souza Brandão Motta e Clarissa Lima Calili. 

Leia na íntegra

https://www.mpf.mp.br/mg/sala-de-imprensa/noticias-mg/audiencia-publica-em-bambui-discute-segregacao-de-pais-e-filhos-durante-politica-de-isolamento-compulsorio-em-mg-e-medidas-de-reparacao
https://www.otempo.com.br/o-tempo-betim/defensoria-publica-de-minas-promove-acao-na-colonia-santa-isabel-1.2755891
https://defensoria.mg.def.br/defensoria-itinerante-vai-ate-a-colonia-santa-isabel-atender-filhas-e-filhos-separados-de-seus-pais-com-hanseniase/
https://defensoria.mg.def.br/dpmg-participa-de-mutirao-de-juri-popular-em-governador-valadares/
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REPARAÇÃO BRUMADINHO
DPMG participa de cerimônia da retomada das obras do Hospital 
Regional de Teófilo Otoni com recursos do Acordo de Brumadinho

da cerimônia em que o governador Romeu Zema  
assinou a ordem de serviço para o reinício da 
construção do Hospital Regional de Teófilo Otoni.

A expectativa é que o hospital fique pronto 
em até 24 meses. Somente na microrregião de 
Teófilo Otoni/Malacacheta, serão 11 municípios 
atendidos, beneficiando 280 mil habitantes. 

A estrutura contará com uma área de mais de 
40 mil metros quadrados e prevê a implantação 
de 427 novos leitos. A finalização da obra será 
viabilizada por meio dos recursos do Termo de 
Medidas de Reparação assinado com a Vale devi-
do ao desastre de Brumadinho.

Com informações da Agência Minas

DEU NA MÍDIA

BRUMADINHO
Vale, Estado, Defensoria e Ministério Público 
assinam aditivo para obras de captação do 
Paraopeba; prazo inicial não foi cumprido

G1

CASO SAMARCO
TRF1 determina a continuidade de estudos de 
avaliação de riscos à saúde para reparação de 
danos

MPF
Justiça ordena que reparação da Tragédia de
Mariana leve em conta estudos de riscos à saúde

Hoje Em Dia 

FEMINICÍDIOS 
MG foi onde mais mulheres morreram em 2021. 
Defensora pública destaca importância das 
medidas protetivas

Jornal Band Minas

Veja outros destaques

Após passar por reformas estruturais, de mo-
biliário e de equipamentos, a Sala de reuniões do 
Conselho Superior da Defensoria Pública de Minas 
Gerais foi reinaugurada na quinta-feira (27/10). 
Na ocasião, ocorreu a 9ª sessão extraordinária de 
2022, entre as membras e membros do Conselho 
Superior, por meio de videoconferência e presen-

INSTITUCIONAL
Sala de reuniões do Conselho Superior da Defensoria Pública é 
reinaugurada durante a 9ª sessão extraordinária

cialmente. O espaço ganhou equipamentos atua-
lizados e layout moderno e mais adequado.

A chegada da pandemia de Covid-19 trouxe a 
necessidade de adaptação no modelo das reuni-
ões, quando as plataformas digitais Teams e You-
Tube passaram compor o sistema de transmissões 
da Defensoria de Minas em encontros híbridos e 
virtuais. Contudo, os ambientes da DPMG – Audi-
tório e Sala do CS – não eram totalmente prepara-
dos para estes tipos de transmissões.

A readequação tecnológica representa, des-
ta forma, um upgrade no sistema de captação e 
transmissão de imagem e áudio nas reuniões do 
Conselho e nos eventos do Auditório, permitindo 
maior qualidade na gravação dos encontros e ga-
rantindo maior fidedignidade das informações.

Em relação ao Auditório da Unidade I, foi feita 
adequação total dos equipamentos de transmis-
são, para que eventos solenes, cursos, seminários, 
congressos e demais eventos também acompa-
nhassem as necessidades de atualização nos sis-
temas de transmissão e gravação.

O defensor público João Mateus Silva Fagundes 
Oliveira, com atuação nas áreas Cível e Saúde em 
Teófilo Otoni, participou na terça-feira (25/10) 

Conselho Superior da Defensoria Pública de Minas Gerais, 
responsável por toda normatização da Instituição, tem 
sala de reuniões localizada no oitavo andar da Unidade I 
de Belo Horizonte

https://g1.globo.com/mg/minas-gerais/noticia/2022/10/25/vale-defensoria-e-ministerios-publicos-assinam-aditivo-para-obras-de-captacao-do-paraopeba-prazo-inicial-nao-foi-cumprido.ghtml
https://www.mpf.mp.br/regiao1/sala-de-imprensa/noticias-r1/caso-samarco-trf1-determina-a-continuidade-de-estudos-de-avaliacao-de-riscos-a-saude-para-reparacao-de-danos
https://www.hojeemdia.com.br/minas/justica-ordena-que-reparac-o-da-tragedia-de-mariana-leve-em-conta-estudos-de-riscos-a-saude-1.929165
https://youtu.be/CeOn_bPNhR0
https://defensoria.mg.def.br/imprensa/deu-na-midia/
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A Defensoria Pública de Minas Gerais (DPMG) 
foi homenageada durante a solenidade especial 
dos 70 anos da Providens – Ação Social Arqui-
diocesana. O evento aconteceu na quarta-feira 
(26/10), no Teatro João Paulo II da PUC Minas, em 
Belo Horizonte.

A Defensoria Pública de Minas Gerais conquis-
tou o Prêmio de Inovação Judiciário Exponencial 
2022 na categoria “Executivo de Tecnologia”. A so-
lenidade de entrega ocorreu no último dia 25 de 
outubro em evento promovido pelo Congresso de 
Inovação, Tecnologia e Direito (Expojud). O prê-
mio, de âmbito nacional, foi entregue ao superin-
tendente de Tecnologia da Informação da DPMG, 
Flávio Júlio Alves da Silva. A cerimônia aconteceu 
no Centro de Convenções do Royal Tulip, em Bra-
sília, e foi transmitida pelo canal do Judiciário Ex-
ponencial no YouTube.

A DPMG também esteve entre os três finalis-
tas da categoria “Liderança Exponencial”, repre-
sentada pelo subdefensor público-geral Nikolas 
Stefany Macedo Katopodis. Foram premiadas 
ainda as categorias de “Inovação Tecnológica”, 
“Inovação na Gestão”, “Inovação Social” e “Labo-
ratórios de Inovação”. Todos os finalistas foram 
homenageados com a entrega de uma placa de 
reconhecimento.

INSTITUCIONAL
DPMG recebe homenagem na comemoração dos 70 anos da Providens

A homenagem é em razão da importante parce-
ria desenvolvida ao longo do tempo entre DPMG 
e Providens, atuando pelo amparo das pessoas 
mais vulneráveis e colaborando para inclusão so-
cial e exercício da cidadania.

A coordenadora da Escola Superior da Defen-
soria Pública (Esdep-MG), defensora Neusa Gui-
lhermina Lara, representou a defensora pública-
-geral de Minas Gerais, Raquel da Costa Dias, na 
solenidade. Na ocasião foi entregue uma placa de 
homenagem com a seguinte mensagem: “A Provi-
dens – Ação Social Arquidiocesana, em ocasião do 
aniversário de 70 anos da instituição reconhece a 
importante contribuição da Defensoria Pública de 
Minas Gerais para o desenvolvimento de uma so-
ciedade mais justa e fraterna”.

Neusa Guilhermina Lara, coordenadora da Esdep-MG  
(2ª posição, a partir da esquerda), recebe placa de  
homenagem à DPMG

Prêmio do Judiciário Exponencial na categoria de Executivo de Inovação

O superintendente de TI, Flávio Silva, e o subdefensor pú-
blico-geral Nikolas Katopodis durante a entrega do prêmio

A Defensoria Pública de Minas Gerais em Bar-
bacena recebeu na quinta-feira (27/10) a visita 
técnica de acadêmicos do Curso de Direito da 
Universidade Presidente Antônio Carlos (Unipac).
Na visita, foram passadas orientações de como 
funciona o atendimento pela Defensoria Pública, 
desde o acolhimento até o encaminhamento das 
assistidas e assistidos em suas respectivas deman-
das. Os visitantes foram acompanhados pela de-
fensora pública Delma Gomes Messias.

Unidade Barbacena recebe visita técnica de acadêmicos de Direito da Unipac

Visita técnica na DPMG com a presença do professor da 
Unipac, Rodrigo Corrêa de Miranda Varejão

Leia na íntegra

https://defensoria.mg.def.br/dpmg-conquista-premio-do-judiciario-exponencial-na-categoria-de-executivo-de-tecnologia/
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OUTUBRO ROSA
DPMG Janaúba

Equipe de defensoras e defensores públicos, 
servidoras e servidores da Unidade da Defenso-
ria Pública de Minas Gerais em Janaúba traba-
lharam de roupa rosa no dia 25/10 em ato pela 
campanha de prevenção ao câncer, Outubro 
Rosa.

O encerramento das atividades da Semana 
da Servidora e do Servidor Público 2022 da 
DPMG, em Belo Horizonte, aconteceu no final 
da tarde da sexta-feira (28/10), com apresen-
tações musicais de servidoras e servidores, que 
se confraternizaram em comemoração à data. 

O subdefensor público-geral Nikolas Katopo-
dis aproveitou o momento de confraternização 
para expressar que tem “muito orgulho desse 
time que faz a DPMG cada dia melhor”.

Confraternização
SEMANA DA SERVIDORA E DO SERVIDOR 2O22 

Defensora-geral Raquel da Costa Dias e a defensora 
pública-auxiliar Karina Madonado

Subdefensor público-geral Nikolas KatopodisServidoras e servidores lotaram o foyer do auditório

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/



