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Defensoria celebra o amor, a diversidade e a garantia de direitos à 
população LGBTQIA+ em mais uma edição do Casamento Igualitário
Cerimônia na Sala Minas Gerais reuniu 35 casais nesta 4ª edição em Belo Horizonte 
FOTOS: MARCELO SANT’ANNA/DPMG

PÁGINA 2

Histórias que unem os casais participantes 
Ansiosos, mas com sorrisos que não cabiam em 

seus lábios. Esta é a definição para a emoção vi-
venciada pelos 35 casais que participaram da ceri-
mônia do Casamento Igualitário 2022, promovido 
pela Defensoria Pública de Minas Gerais em Belo 
Horizonte. A ação permite a legalização da situ-
ação civil e a realização do sonho do grande dia:  
a cerimônia nupcial. 

Sociedade igualitária 
Nas conversas da reportagem com os casais que 

participaram de mais esta edição do Casamento 
Igualitário LGBTQIA+, da DPMG, ficou nítido entre 
todas e todos os envolvidos o desejo de que a so-
ciedade possa chegar a um futuro em que se trata 
de apenas um casamento entre duas pessoas que 
se amam, independentemente de qualquer coisa. 
Afinal, o amor não tem forma.

Vinte sete casais de Pedro Leopoldo cele-
brarão o amor e a formalização da união por 
meio do Casamento Comunitário da Defenso-
ria Pública de Minas Gerais (DPMG). O even-
to acontecerá às 18 horas desta quarta-feira 
(16/11), no Laboratório Federal de Defesa 
Agropecuária de Minas Gerais (LFDA/MG).

Em Jaboticatubas, 19 casais irão parti-
cipar da cerimônia que será realizada no 
domingo (20/11), no Hotel Fazenda Pouso 
Real. Esta será a primeira vez que a Defen-
soria de Minas promove a iniciativa na co-
marca de Jaboticatubas.

A iniciativa extrajudicial da DPMG tem o ob-
jetivo de garantir a segurança jurídica do casal 
em questões como pensão, auxílios, inventá-
rios, partilha e direito de herança, por meio 
da união civil. A ação é realizada por meio da 
Coordenadoria de Projetos, Convênios e Par-
cerias, que oferece a oportunidade aos casais 
de baixa renda de legalizarem sua situação 
civil, com isenção de taxas e emolumentos, e 
realizarem o sonho da cerimônia nupcial. 

Casamento Comunitário em 
Pedro Leopoldo nesta 4a-feira, 
16/11, e Jaboticatubas, dia 20

CONCURSO DE PRÁTICAS DO XV CONADEP
DPMG é premiada com trabalho sobre 
reparação em desastres

Defensora- pública geral assina Pacto 
pela Cultura da Paz e recebe homenagem

Subdefensor-geral e coordenadora regional 
são condecorados em Santos Dumont

AGENDA INSTITUCIONAL
> Homenagens e prêmio
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DEU NA MÍDIA

Para celebrar o amor, a união e garantir, entre 
outros, os direitos civis de casais homoafetivos, a 
Defensoria Pública de Minas Gerais (DPMG) rea-
lizou na segunda-feira (7/11) mais uma edição do 
Casamento Igualitário LGBTQIA+ de Belo Horizon-
te. No total, 35 casais participaram da cerimônia 
realizada na Sala Minas Gerais, com direito a mar-
cha nupcial, cortejo de noivos e noivas, troca de 
alianças, bolo fake, bem-casados e presentes. A ini-
ciativa é uma das ações extrajudiciais da Defensoria 
Pública para a promoção dos direitos humanos e 
garantia da igualdade e a cidadania a todas e todos.

Casamento Comunitário LGBTQIA+ da Defensoria de Minas foi destaque na imprensa

AÇÕES EM DESTAQUE
Defensoria celebra o amor, a diversidade e a garantia de direitos à 
população LGBTQIA+ em mais uma edição do Casamento Igualitário

Realização – Totalmente gratuito, o Casamento 
Igualitário foi realizado por meio da Defensoria Es-
pecializada de Direitos Humanos, Coletivos e Socio-
ambientais (DPDH), com o apoio da Coordenadoria 
de Projetos, Convênios e Parcerias, da DPMG, e dos 
Cartórios de Registros Civil de Belo Horizonte, que 
participaram com a isenção de taxas e emolumen-
tos. Foram parceiros, ainda, o Governo de Minas, 
por meio do Instituto Cultural Filarmônica, Polícia 
Militar, Copasa, Cartórios do Primeiro, Segundo, 
Terceiro e Quarto Ofícios de Belo Horizonte, Car-
tório de Registro Civil e Notas de Venda Nova,  
Tabelionato de Notas do Barreiro, Associação  das 
Defensoras e Defensores Públicos de Minas Ge-
rais (Adep-MG), Grupo Suggar, Grupo Yanguizi, 
Sicoob CoopJus, Aninha Doces, Maximus Decora-
ção, Grupo Primore, Penélope Fontana Produções 
Artísticas, Eder Mello Arquitetura em Flores, Hotel  
Mercure de Belo Horizonte e Cabine Foto.

Leia na íntegra

Ao lado, o subdefen-
sor público-geral de 
Minas Gerais, Nikolas 
Katopodis: "é preciso 
caminhar juntas e 
juntos para se supe-
rar todas as formas 
de preconceito"

A cerimônia foi conduzida pela drag queen Penélope
O defensor público Vladimir Rodrigues 
e o presidente do Cellus-MG, Maicon Chaves

Dispositivo – Compuseram ainda o dispositivo de 
autoridades o corregedor-geral da DPMG, Galeno 
Siqueira; a juíza-auxiliar da Corregedoria do Tribu-
nal de Justiça, Mariana de Lima Andrade, represen-
tando o presidente do órgão, desembargador Luis 
Carlos de Azevedo Correa Júnior; a coordenadora 
de Projetos, Convênios e Parcerias da DPMG, Mi-
chelle Mascarenhas Glaeser; a vereadora e depu-
tada federal eleita, Duda Salabert; a vereadora e 
deputada estadual eleita, Bella Gonçalves; o repre-
sentante do Centro de Referência LGBT da Prefeitu-
ra de Belo Horizonte, Gustavo Adolfo de Magalhães; 
a representante do Cartório de Registro Civil de BH, 
Letícia Maculan; a defensora pública Luciana Veira, 
representando a Associação das Defensoras e dos 
Defensores Públicos de Minas Gerais (Adep-MG);  
o promotor de justiça, Alender Barreto, represen-
tando o Ministério Público estadual; e a diretora 
executiva do Servas, Renata Lanza, representando 
o Governo do Estado.

TV Globo/Bom Dia Minas
TV Globo/MG1
TV Globo/MG2

G1
Estado de Minas

Portal UAI

O Tempo
Band Minas

Jornal Minas

MSN

Veja outros 
destaques

https://defensoria.mg.def.br/defensoria-publica-celebra-o-amor-a-diversidade-e-a-garantia-de-direitos-a-populacao-lgbtqia-em-mais-uma-edicao-do-casamento-igualitario/
https://g1.globo.com/mg/minas-gerais/bom-dia-minas/video/defensoria-publica-de-minas-organiza-casamento-comunitario-lgbtqia-11102905.ghtml
https://g1.globo.com/mg/minas-gerais/mg1/video/casais-homoafetivos-celebram-a-uniao-em-cerimonia-coletiva-11103166.ghtml
https://www.youtube.com/watch?v=O4xS_7TJetY
https://g1.globo.com/mg/minas-gerais/noticia/2022/11/07/orquestra-marcha-nupcial-e-tapete-vermelho-defensoria-publica-celebra-uniao-de-35-casais-lgbtqia-em-bh.ghtml
https://www.em.com.br/app/noticia/diversidade/2022/11/07/noticia-diversidade,1418181/casamento-igualitario-casais-lgbtqia-se-unem-em-cerimonia-em-bh.shtml
https://www.youtube.com/watch?v=mFUUFVUs4hk
https://www.otempo.com.br/cidades/casamento-igualitario-lgbtqia-35-casais-se-unem-em-cerimonia-coletiva-em-bh-1.2762740
https://www.youtube.com/watch?v=5LXDC_7z8yI
https://www.youtube.com/watch?v=OpuwiUdujpQ
https://www.msn.com/pt-br/entretenimento/video/35-casais-lgbtqiaplus-se-unem-em-casamento-igualit%C3%A1rio-em-bh/vi-AA13P8n8
https://defensoria.mg.def.br/imprensa/deu-na-midia/
https://defensoria.mg.def.br/imprensa/deu-na-midia/
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A defensora pública-geral de Minas Gerais, Ra-
quel da Costa Dias, foi homenageada pelo Tribu-
nal de Justiça de Minas Gerais (TJMG) ao receber 
a placa “Desembargador Herbert Carneiro”. A 
honraria é destinada a magistrados e autoridades 
que prestaram relevantes serviços à promoção da 
política judiciária nacional de tratamento adequa-
do de conflitos no estado de Minas Gerais.

A solenidade de entrega das placas aconteceu 
na abertura da 17ª Semana Nacional de Concilia-
ção, na segunda-feira (7/11), no TJMG. Também 
foram homenageados este ano o desembargador 
Saulo Versiani Penna; a coordenadora do Centro 
Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania (Ce-
jusc) da comarca de Santa Luzia, juíza Edna Márcia 
Lopes Caetano; a advogada Suzana Santi Cremas-
co; o desembargador Newton Teixeira Carvalho e 
o procurador-geral de Justiça, Jarbas Soares Júnior.

A assinatura do Termo de Cooperação Técni-
ca para o Pacto Interinstitucional pela Cultura da 
Paz e Resolução Consensual dos Conflitos mar-
cou a abertura da Semana, uma campanha re-
alizada anualmente pelo Conselho Nacional de 
Justiça que envolve todos os tribunais do país em 
prol da conciliação. O Pacto envolve o Tribunal 
de Justiça de Minas Gerais, Defensoria Pública 
de Minas Gerais, Ministério Público de Minas Ge-
rais, Secretaria de Estado de Justiça e Segurança 
Pública e a Ordem dos Advogados do Brasil – Se-
ção do Estado de Minas Gerais.

Leia na íntegra

INTERINSTITUCIONAL  •  HOMENAGEM
Defensora pública-geral assina Pacto pela Cultura da Paz e recebe  
homenagem na abertura da 17ª Semana Nacional da Conciliação

FOTOS: TJMG

A defensora pública-geral recebe a placa “Desembarga-
dor Herbert Carneiro” das mãos do presidente do Tribunal 
de Justiça de Minas Gerais, desembargador José Arthur 
de Carvalho Pereira Filho, ao lado da 3ª vice-presidente do 
TJMG, desembargadora Ana Paula Nannetti Caixeta 

Raquel da Costa Dias assina o Pacto Interinstitucional 
pela Cultura da Paz

Na segunda-feira (7/11), foi realizado o evento 
de comemoração aos 70 anos de fundação da As-
sociação Mineira de Municípios (AMM), no Palá-
cio das Artes, em Belo Horizonte. 

MUNDO OFICIAL •  HOMENAGENS
DPG recebe medalha em evento de comemoração dos 70 anos da  
Associação Mineira de Municípios

No evento, a defensora pública-geral de Minas 
Gerais, Raquel da Costa Dias, foi homenageada 
durante uma Cerimônia Comemorativa de Entre-
ga de Medalha.

Além da defensora-geral, receberam a honraria 
personalidades e entidades que contribuem, por 
meio do seu trabalho, nas causas municipalistas, 
bem como foi prestada homenagem aos ex-pre-
sidentes da associação. As medalhas foram entre-
gues pelo presidente da AMM, Marcos Vinícius, 
que destacou o fortalecimento da Associação Mi-
neira de Municípios por meio da parceria com as 
entidades e governo do Estado.

No evento foram apresentadas a nova progra-
mação visual da AMM, além das ações, serviços 
e ferramentas da atual gestão da associação 
(2022-2025).

Com informações da Associação Mineira de MunicípiosRaquel da Costa Dias recebe a medalha da AMM 

FOTO: MARCELO SANT’ANNA/DPMG

https://defensoria.mg.def.br/defensora-publica-geral-assina-pacto-pela-cultura-da-paz-e-recebe-homenagem-na-abertura-da-17a-semana-nacional-da-conciliacao/
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A defensora pública-geral do Estado, Raquel da 
Costa Dias, representou a Defensoria Pública de 
Minas Gerais (DPMG) na cerimônia de entrega da 
Medalha Santos Dumont, realizada na quinta-feira  
(10/11), no município de Santos Dumont, na Zona 
da Mata mineira. Concedida pelo Governo de Mi-
nas Gerais a personalidades com atuação de des-
taque no estado, a honraria foi criada em 1956 
para comemorar os 50 anos do primeiro voo do 
brasileiro Alberto Santos Dumont.

O subdefensor público-geral de Minas Gerais, 
Nikolas Stefany Macedo Katopodis, e a defensora 
pública Rachel Tolomelli Campos, coordenadora 
da Regional Mata I e local na unidade da DPMG 
em Juiz de Fora, estão entre as 100 personalida-
des que receberam a condecoração.

O secretário de Estado de Cultura e Turismo, 
Leônidas Oliveira, representou o governador Ro-
meu Zema e o comandante-geral de Pessoal da 
Aeronáutica, tenente-brigadeiro do Ar Ricardo Ta-
vares, foi o orador oficial do evento. 

MUNDO OFICIAL • HOMENAGENS • PRÊMIO
Defensora-geral prestigia entrega da Medalha Santos Dumont em 
cerimônia que condecorou subdefensor-geral e coordenadora regional

Defensora-geral Raquel da Costa Dias (4ª posição, à 
esquerda) compõe o dispositivo de honra

FOTOS: MARCELO SANT’ANNA / DPMG

Defensora 
pública  
homenageada, 
Rachel  
Tolomelli

Subdefensor-
-geral Nikolas 
Katopodis rece-
be a condeco-
ração entregue 
pelo coman-
dante do Centro 
de Instrução e 
Adaptação da 
Aeronáutica 
(CIAAR), bri-
gadeiro do Ar 
José Henrique 
Kaipper

Raquel da Costa Dias, Nikolas Katopodis e Rachel 
Tolomelli, com as defensoras públicas Caroline Teixeira 
(chefe de Gabinete) e Paula Brunner (coordenadora 
substituta da unidade de Santos Dumont), que também 
prestigiaram a solenidade 

DPMG é premiada no Concurso de Práticas Exitosas do  
XV Conadep com trabalho sobre reparação em desastres
Dois trabalhos da Instituição foram finalistas na premiação. Evento foi realizado em Goiânia

Carolina  
Morishita recebe 
o prêmio pelo 
trabalho voltado 
à reparação 
integral em  
desastres e  
grandes empre-
endimentos.  
Trabalho 
também tem 
a autoria do 
defensor público 
Aylton 
Magalhães

FOTO: CONADEP

A prática “Suporte Econômico Transitório com 
construção popular como mecanismo essencial 
da reparação integral em desastres e grandes em-
preendimentos”, desenvolvida pela Defensoria 
Pública de Minas Gerais (DPMG), foi premiada no 

Concurso de Práticas Exitosas, dentro da progra-
mação do XV Congresso Nacional das Defensoras 
e Defensores Públicos (Conadep). São autores do 
trabalho a defensora pública Carolina Morishita e 
o defensor público Aylton Rodrigues Magalhães.

Dos 53 trabalhos inscritos, foram selecionados 
28 para apresentação no congresso, entre eles 
mais um proveniente da atuação de defensoras e 
defensores públicos de Minas: “Audiência Pública 
na Segurança Máxima: a Defensoria Pública como 
instrumento de promoção da participação social 
no sistema carcerário”. A prática foi apresentada 
pelo defensor público João Victor Santos Muruci.

Com o tema “Defensoria Pública, Futuro e De-
mocracia: superação de retrocessos e novos de-
safios”, o XV Conadep foi realizado na cidade em 
Goiânia/GO, entre os dias 8 e 11 de novembro.
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Glaeser, participaram na quarta-feira (9/11) da ce-
rimônia de formatura de referências comunitárias 
capacitadas pela Secretaria de Estado de Justiça e 
Segurança Pública (Sejusp). A solenidade ocorreu 
no auditório da Associação Médica de Minas Ge-
rais, em Belo Horizonte. Simultaneamente, foram 
feitas entregas de certificados em Ipatinga, Juiz 
de Fora, Montes Claros e Governador Valadares, 
totalizando 224 pessoas capacitadas – 168 da ca-
pital e 56 do interior.

Segundo a Sejusp, o curso é uma aposta no co-
nhecimento prévio que as referências possuem 
das comunidades em que moram, das relações 
cotidianas desenvolvidas e das formas de solu-
ção de conflitos, nas quais as pautas da seguran-
ça cidadã e mediação comunitária potencializam 
intervenções que facilitam a comunicação entre 
as pessoas envolvidas nos conflitos apresentados, 
promovendo maior responsabilização e participa-
ção da comunidade na construção das soluções.

MUNDO OFICIAL
Defensora-geral, chefe de Gabinete e coordenadora da CooProC  
participam de formatura de referências comunitárias da Sejusp

A DPG Raquel da Costa Dias e as defensoras públicas Caroline 
Teixeira e Michelle Mascarenhas na solenidade de formatura 

FOTO: ISABEL DAHER/DPMG

A defensora pública-geral de Minas Gerais, Ra-
quel da Costa Dias, a chefe de Gabinete, defen-
sora pública Caroline Teixeira Goulart, e a coor-
denadora de Projetos, Convênios e Parcerias, da 
DPMG, defensora pública Michelle Mascarenhas 

A Defensoria Pública de Minas Gerais (DPMG) 
participou de mais edição do Rua de Direitos, even-
to voltado para a população de rua organizado pelo 
Tribunal de Justiça de Minas Gerais (TJMG). A ação, 
que conta com a parceria de diversas instituições, 
entre elas a DPMG, aconteceu na terça-feira (8/11), 
no Pop Leste, na região Leste da capital.

A defensora pública-geral de Minas Gerais, Ra-
quel da Costa Dias, compareceu ao evento repre-
sentando a Instituição. Ela estava acompanhada 
pela chefe de Gabinete, defensora pública Caroli-
ne Loureiro Goulart Teixeira. Junto das demais au-
toridades presentes, elas percorreram os espaços 
de atendimento.

Defensoria de Minas faz atendimentos à população vulnerabilizada 
no projeto ‘Rua de Direitos’, na Zona Leste de BH

Coordenado pelo Núcleo de Voluntariado do 
TJMG, sob a presidência da desembargadora Ma-
ria Luiza Marilac, o Rua de Direitos tem o objetivo 
de dar efetividade às políticas públicas e às ações 
sociais voltadas para a população de rua, a partir 
dos eixos de acesso ao direito à saúde, à moradia 
e ao trabalho, e de combate ao preconceito. Di-
versos serviços foram oferecidos durante todo o 
dia, como emissão, regularização e transferência 
de título de eleitor, atendimento previdenciário e 
de saúde, corte de cabelo, massagem, orientação 
e atendimento pela Defensoria Pública de Minas, 
Defensoria Pública da União, Ministério Público, 
TJMG, entre outras instituições.

DPG Raquel Dias (3ª da esq. para a dir.) e a chefe de 
Gabinete Caroline Loureiro (6ª) acompanhadas pela de-
sembargadora Maria Luiza Marilac; pelo diretor do Foro 
da capital, juiz de Direito Sérgio Henrique Cordeiro Cal-
das Fernandes; juíza de Direito Cláudia Helena Batista;  
coordenador do Foro Eleitoral de Belo Horizonte, juiz elei-
toral Carlos Donizetti Ferreira da Silva; corregedor-geral 
do TJMG, desembargador Luiz Carlos de Azevedo Corrêa 
Júnior; e pela juíza-auxiliar da Corregedoria do Tribunal, 
Mariana de Lima Andrade.

Na sala da Defen-
soria do Estado, os 
defensores públicos 
Wemerson Augusto 
e Vladimir Rodrigues 
atenderam individual-
mente as pessoas que 
buscaram os serviços 
da Instituição

FOTOS CLAUDINEI SOUZA/DPMG

AÇÕES EM DESTAQUE
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Doações – Para esta edição, a DPMG está realizan-
do uma campanha, até dia 18/11, de arrecadação 
de roupas e calçados, destinados à distribuição 
para a população de rua e famílias vulnerabiliza-
das, 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 aju-
dar a refletir sobre o nosso estilo de vida e as 
inúmeras pobrezas mundiais do momento 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 cabelo, 
serviços de barbearia e orientação jurídica.

Termina dia 18 a campanha de arrecadação da DPMG para a 
celebração do VI Dia Mundial dos Pobres. Participe!

DEU NA MÍDIA
Prefeitura, TJMG, MPMG e Defensoria 
Pública promovem ‘Rua de Direitos’ 
para serviço jurídico gratuito, em BH

salgados, com a participação de 30 alunas.
A defensora pública Juliana Bastone, idealiza-

dora do projeto, participou da abertura do curso 
junto com a especialista em Relacionamento Ins-
titucional do Senac, Ana Roberta Cruz. Para a de-
fensora pública, a primeira aula demonstrou que 
proporcionar qualificação profissional de qualida-
de é um ato de respeito ao próximo. “Esse é o pa-
pel da Defensoria Pública, uma Instituição que é 
instrumento de inclusão social dentro do sistema 
de justiça”, ressaltou Juliana Bastone.

Projeto Oportunidade – A iniciativa busca a em-
pregabilidade, formação e geração de renda para 
mulheres em situação de vulnerabilidade social, 
atendidas pela Defensoria Pública de Minas Ge-
rais. O projeto é desenvolvido em parceria com 
o Senac e apoio do Colégio Registral Imobiliário 
de Minas Gerais (Cori-MG) e do Sicoob-CoopJus. 
Estão sendo oferecidos oito cursos: escovista ini-
ciante, maquiagem, designer de sobrancelhas, 
massagem relaxante, costura e acabamento, sal-
gados, bolos e delícias e capacitação em gestão. 
Cada curso tem duração média de dois meses.

O Tempo
Portal da PBH

DPMG dá início às aulas do projeto Oportunidade para formação e 
qualificação profissional gratuita de mulheres assistidas

Começou no dia 1º de novembro o Projeto 
Oportunidade, parceria entre a Defensoria Públi-
ca de Minas Gerais e o Senac para a formação 
e qualificação profissional gratuita de mulheres 
atendidas pela Instituição em Belo Horizonte. O 
primeiro grupo de participantes foi identifica-
do pelas defensoras e defensores públicos, de 
acordo com o perfil de cada assistida, durante 
os atendimentos nas unidades da DPMG na capi-
tal. A aula inaugural teve como conteúdo “Boas  
práticas: Higiene Pessoal”, do curso de doces e 

Ana Roberta Cruz, do Senac, e a defensora pública Juliana 
Bastone na abertura do curso

FOTO: SENAC/MG

VIOLENCIA DO MACHISMO
Série do MG1 conta histórias de mulheres que 
sofreram a violência do machismo
Defensora pública mineira é uma das entrevistadas

MG1

PATERNIDADE
Iniciativas do judiciário facilitam  
reconhecimento de paternidade em Minas

Rádio Itatiaia

AÇÕES EM DESTAQUE

G1

Ação voltada à população em situação de 
rua em BH acontece no Centro POP Leste

https://defensoria.mg.def.br/dpmg-realiza-campanha-de-arrecadacao-para-a-celebracao-do-vi-dia-mundial-dos-pobres/
https://www.otempo.com.br/cidades/acao-voltada-a-populacao-em-situacao-de-rua-em-bh-acontece-no-centro-pop-leste-1.2762790
https://prefeitura.pbh.gov.br/noticias/acao-voltada-populacao-em-situacao-de-rua-acontece-no-centro-pop-leste
https://g1.globo.com/mg/minas-gerais/mg1/video/serie-do-mg1-conta-historias-de-mulheres-que-sofreram-a-violencia-do-machismo-11110143.ghtml
https://www.itatiaia.com.br/editorias/ultimas-noticias/2022/10/28/iniciativas-do-judiciario-facilitam-reconhecimento-de-paternidade-em-minas
https://g1.globo.com/mg/minas-gerais/noticia/2022/11/07/prefeitura-tjmg-mpmg-e-defensoria-publica-promovem-rua-de-direitos-para-servico-juridico-gratuito-em-bh.ghtml
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O subdefensor público-geral de Minas Ge-
rais, Nikolas Stefany Macedo Katopodis, par-
ticipou na terça-feira (8/11) da 68ª Reunião 
Ordinária do Conselho Nacional das Defenso-
ras e Defensores Públicos-Gerais (Condege), 
realizada em Goiânia. Na ocasião, o colegiado 
formado por defensoras e defensores públicos-
-gerais, junto aos respectivos subdefensoras e 
subdefensores públicos-gerais de 20 estados e 
Distrito Federal, discutiu o aprimoramento do 
acesso à justiça no país. 

O presidente do Condege e defensor pú-
blico-geral de São Paulo, Florisvaldo Antônio 
Fiorentino Júnior, destacou a importância dos 

A Defensoria Pública de Minas Gerais (DPMG), 
por meio da Defensoria Especializada da Pessoa 
Idosa e da Pessoa com Deficiência, enviou ofício à 
escola Santo Tomas de Aquino, em Belo Horizonte, 
questionando a respeito da denúncia de violên-
cia envolvendo alunos da instituição. O caso, que 
aconteceu no início deste mês de novembro, foi 
de agressão contra um aluno com Transtorno do 
Espectro Autista (TEA) dentro do ambiente escolar.

No documento enviado pela DPMG são solici-

A Agência Reguladora de Serviços de Abaste-
cimento de Água e de Esgotamento Sanitário do 
Estado de Minas Gerais (Arsae-MG) promoverá 
audiência pública com o objetivo de debater a 
edição de resolução que estabelece normas ge-
rais para o ressarcimento de usuários que tiveram 
valores cobrados indevidamente por prestadores 
regulados e fiscalizados pela Agência. A Defenso-

DPMG acompanha caso de agressão a aluno com espectro autista e 
pede informações à escola onde fato ocorreu

Defensoria acompanha consulta e audiências públicas da Arsae sobre 
cobranças indevidas de taxa de água e esgoto
Abertas à ampla participação, consulta já está em andamento e tem a participação da 
Defensoria Especializada do Consumidor

AÇÕES EM DESTAQUE

tadas informações e documentações a respeito 
da agressão, bem como esclarecimentos sobre as 
providências tomadas pelo colégio após o ocorri-
do. Datado de 7 de novembro, o ofício estabelece 
o prazo máximo de três dias para que a instituição 
de ensino responda. 

Após o recebimento das informações necessá-
rias, a Defensoria Pública de Minas poderá atuar 
com sessões de conciliação ou ingressar com me-
dida judicial.

ria Pública de Minas Gerais participará da audiên-
cia por meio da Especializada do Consumidor.

A audiência pública está prevista para ocorrer a 
partir das 14 horas do dia 18 de novembro de 2022 
(sexta-feira), com sessão virtual e com transmissão 
ao vivo na plataforma aberta YouTube no endereço:  
www.youtube.com/c/ArsaeMinasGerais.

Leia na íntegra

MUNDO OFICIAL
Subdefensor público-geral participa da 68ª Reunião Ordinária do 
Condege em Goiânia

temas debatidos na reunião. “As reuniões sem-
pre trazem assuntos importantes como o apri-
moramento de temas relacionados ao acesso à 
justiça no nosso país e como padronizar cada 
vez mais a sua atuação em prol da população 
que mais precisa”, comenta. 

Na ocasião, o Condege aprovou a criação da 
Coordenadoria Setorial de Comunicação, a qual 
será coordenada pela subdefensora pública-ge-
ral do Ceará, Sâmia Costa Farias Lima. Além das 
pautas centrais da reunião, a DPE-GO apresen-
tou o Programa Cuidar e realizou o lançamento 
do Conecta DPE, aplicativo gratuito da Defenso-
ria destinado a toda a população.

A reunião do Condege ocorreu no auditório Bela Vista, no AlphaPark Hotel, Residencial Alphaville Flamboyant

FOTOS: TALITHA NERY/DPE-GO

http://www.youtube.com/c/ArsaeMinasGerais
https://defensoria.mg.def.br/agencia-reguladora-promove-consulta-e-audiencias-publicas-sobre-cobrancas-indevidas-de-taxa-de-agua-e-esgoto/
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No dia 18 de novembro terá início o VIII Módulo 
do “Curso de Formação Continuada em Gênero e 
Raça/Etnia”, realizado pela Defensoria Pública de 
Minas Gerais (DPMG), por meio de sua Escola Su-
perior (Esdep-MG). No penúltimo módulo da capa-
citação, que acontecerá de 9 às 11 horas, o tema 
abordado será “O papel da Defensoria Pública na 
Rede de Enfrentamento à Violência contra as Meni-
nas e Mulheres, sob a ótica da Lei Maria da Penha: 
como concretizar uma política pública efetiva?”.

Participarão como facilitadoras a presidente da 
Comissão de Enfrentamento à Violência Domés-
tica da OAB/MG, Isabel Araújo; e a promotora 
de justiça do Ministério Público de Minas Gerais 
(MPMG), Luciana Christógaro. A mediadora da 
reunião será a defensora pública Maria Cecília 
Pinto e Oliveira, que atua na coordenação da De-

A defensora pública Daniele Bellettato Nesra-
la, em atuação na Coordenadoria Estratégica de 
Promoção e Defesa dos Direitos das Crianças e 
Adolescentes (CEDEDICA), da Defensoria Pública 
do Estado (DPMG), participou de duas audiên-
cias públicas realizadas na Assembleia Legislativa 
de Minas Gerais (ALMG). As reuniões acontece-
ram por meio das comissões de Educação, Ciên-
cia e Tecnologia – para debater sobre a impor-
tância da vacinação de crianças e adolescentes 
em Minas Gerais – e de Defesa dos Direitos da 
Mulher – com a temática a respeito da preven-
ção do câncer de mama.

Direito de vacinação – Na quarta-feira (9/11) a 
audiência pública abordou a respeito do risco de 
retorno de doenças, como poliomielite e saram-
po, principalmente entre as crianças de Minas Ge-
rais. Durante a reunião foram apresentados dados 
que comprovassem a afirmação a respeito desse 
risco e da baixa da vacinação. A defensora pública 

INSPIRANDO NOVAS ATITUDES
Defensora pública participa de audiências sobre vacinação infantil e 
combate ao câncer de mama na Assembleia Legislativa de Minas

Daniele Bellettato pontuou sobre a obrigatorieda-
de da vacina às crianças e adolescentes, eviden-
ciada no Estatuto da Criança e do Adolescente 
(ECA). Ela problematizou, também, a negligência 
de pais e mães que privam os filhos da vacinação.

Prevenção ao câncer de mama – Outro assunto 
abordado em audiência pública, esta, na terça-
-feira (8/11), foi a implementação de medidas de 
prevenção ao câncer. De acordo com o Instituto 
Nacional do Câncer, para 2022 foram estimados 
novos 66.280 mil casos de câncer de mama, o que 
evidencia, ainda mais, a importância desse com-
bate. Durante o encontro, a defensora pública Da-
niele Bellettato sugeriu a aprovação do Projeto de 
Lei (PL) 2.910/21, que ainda aguarda o parecer da 
Comissão de Constituição e Justiça (CCJ). A imple-
mentação do PL tem a pretensão de ampliar o di-
reito à mamografia gratuita na rede de saúde pú-
blica para mulheres a partir de 40 anos de idade. 

Leia na íntegra
FOTO: GUILHERME BERGAMINI / ALMG

A defensora pública Daniele Bellettato 
durante sua apresentação na audiência 
sobre o câncer de mama “Para crianças e adolescentes vacina não é facultativo, está no ECA”

FOTO: WILLIAN DIAS / ALMG

ESCOLA SUPERIOR
Módulo VIII do Curso de Formação Continuada em Gênero e Raça/
Etnia começa no dia 18/11

fensoria Especializada na Defesa dos Direitos da 
Mulher em Situação de Violência em Belo Hori-
zonte (Nudem/BH).

No dia 30/11, ocorrerá o encontro para con-
cluir o Módulo VIII do Curso, no horário de 14 às 
16 horas. O evento tem o apoio da Associação das 
Defensoras e dos Defensores Públicos de Minas 
Gerais (Adep-MG). 

Como participar – Para aqueles que se inscreve-
rem, as aulas ocorrerão na Plataforma Teams. O 
link de acesso será enviado por e-mail, com cer-
tificado em caso de frequência mínima de 75%.

Os não inscritos poderão acompanhar o cur-
so por transmissão em tempo real pelo YouTube  
(c/defensoriamineira).

Confira aqui os módulos anteriores 

https://defensoria.mg.def.br/defensora-publica-participa-de-audiencias-sobre-vacinacao-infantil-e-combate-ao-cancer-de-mama-na-assembleia-legislativa-de-minas/
https://www.youtube.com/defensoriamineira
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Na sexta-feira (18/11), de 9 às 17 horas, a De-
fensoria Pública de Minas Gerais, por meio do pro-
jeto “Por uma Defensoria Antirracista”, irá realizar 
o evento “Arte, Cultura e Consciência Negra”. A 
programação, que antecipa a celebração pelo 20 
de novembro – Dia da Consciência Negra – é uma 
realização da Câmara de Estudos de Igualdade  
Étnico-Racial, Identidade de Gênero e Diversidade 
Sexual, com o apoio da Coordenadoria de Proje-
tos, Convênios e Parcerias (CooProC), da DPMG. 
A programação ocorrerá no auditório da Unidade 
I, com diversas atividades e será transmitido pelo 
canal da DPMG no YouTube.

Por uma Defensoria Antirracista – O projeto da 
DPMG visa capacitar público interno, assistidos e 
assistidas para o enfrentamento ao racismo estru-
tural e institucional contribuindo com a equidade 
racial. Também tem como finalidade apresentar à 
sociedade uma resposta da Instituição ao racismo, 
cumprindo o papel que lhe é destinado como ve-
tor constitucional de uma conscientização e atua-
ção antidiscriminatória.

Acesse o canal da Defensoria no YouTube

ESDEP INFORMA
Edital da 32ª edição da Revista da Defensoria 
Pública do RS

A Revista da Defensoria Pública do Estado do 
Rio Grande do Sul lançou o edital nº 03/2022 para 
chamada de artigos científicos e peças de interes-
se jurídico para publicação da 32ª edição do peri-
ódico. O envio de textos deve ser realizado até o 
próximo dia 26 de novembro. Os artigos subme-
tidos fora do prazo do edital serão considerados 
para edições futuras.

Saiba mais

CÂMARA DE ESTUDOS
Defensoria de Minas terá programação especial em celebração ao 
Dia da Consciência Negra

DPRJ lança publicação sobre as ações afirmativas 
na instituição 

A publicação “Caminhos da Igualdade” come-
mora os cinco anos do Grupo de Trabalho sobre 
Ações Afirmativas da Defensoria Pública do Rio de 
Janeiro. O lançamento aconteceu no dia 21/10, na 
sede da DPRJ, e foi marcado por debates sobre as 
conquistas e os desafios na promoção da inclusão. 
A revista reúne as várias iniciativas do GT que pos-
sibilitaram avanços para uma instituição com maior 
pluralismo e equidade racial e de gênero.

Acesse aqui a página da publicação

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://www.youtube.com/c/defensoriamineira
https://revista.defensoria.rs.def.br/defensoria/announcement/view/18
https://www.defensoria.rj.def.br/Documento/Cidadao-Publicacoes



