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Pedro Leopoldo celebra a união de 27 casais em mais uma
edição do Casamento Comunitário da Defensoria de Minas
FOTO: MARCELO SANT’ANNA/DPMG

A Defensoria Pública de Minas Gerais (DPMG)
promoveu mais uma edição do Casamento Comunitário. Desta vez, a iniciativa extrajudicial aconteceu em Pedro Leopoldo e formalizou a união civil
de 27 casais residentes no município. A cerimônia
aconteceu na quarta-feira (16/11), no Laboratório
Federal de Defesa Agropecuária de Minas Gerais
(LFDA/MG), com a presença da defensora pública-geral do Estado, Raquel da Costa Dias, entre
outras autoridades.
VEJA + NA PÁGINA 3

Roda de conversa em celebração ao Dia da Consciência Negra
aborda direitos com participação de quilombolas
PÁGINA 6

DPMG integra campanha pela
aplicação da Lei da Escuta Protegida
a crianças e adolescentes
A Defensoria Pública do Estado de Minas Gerais, em parceria com o Colégio Nacional das Defensoras e Defensores Públicos-Gerais (Condege),
a Childhood Brasil e outras instituições, lançou no
dia 16/11 uma campanha nacional pela aplicação
da “Lei da Escuta Protegida’. A Lei 13.431/2017,
sancionada em 4 de abril de 2017, tem o objetivo
de estabelecer a garantia do direito das crianças e
adolescentes vítimas e testemunhas de violência.
Um levantamento identificou que os serviços
de escuta realizados por diversos integrantes da
Rede de Proteção, mesmo que não intencionalmente, terminavam por revitimizar crianças e
adolescentes ao fazê-las repetir inúmeras vezes a
situação vivenciada, em ambientes inadequados e
para profissionais sem capacitação para atuar em
casos de violência. Este cenário foi o que motivou
a instituição desta lei, regulamentada pelo Decreto 9.603/2018 e mais tarde complementada no
tema do Depoimento Especial pela Resolução nº
299/2019, do Conselho Nacional de Justiça (CNJ).
Paralelamente ao projeto e com o intuito de
colocar a lei em prática, foi lançado o kit para a
Rede de Proteção Municipal. O kit ajuda a entender o fluxo do atendimento de cada profissional
da Rede na perspectiva da lei e possui um conjunto completo de materiais com dicas e orientações
para que esses profissionais da rede de proteção
municipal e estadual realizem um atendimento
mais acolhedor e protegido.
Leia na íntegra e acesse o kit
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MUNDO OFICIAL

Defensora-geral recebe visita institucional de comandante do CFO/PMMG
A defensora pública-geral de Minas Gerais, Raquel da Costa Dias, recebeu na sexta-feira (18/11)
a visita institucional do comandante do Curso de
Formação de Oficiais (CFO) da Polícia Militar de
Minas Gerais, tenente coronel Luiz Marinho. Na
ocasião, o oficial entregou o convite de formatura
da nova turma de oficiais da PMMG. Também participaram do encontro o capitão Brey Gil, coordenador do Curso de Formação de Oficiais; o cadete
Lucas Glycon, discente do CFO; e o tenente-coronel William Machado, da Assessoria Militar da
Defensoria Pública de Minas Gerais.

FOTO: CLAUDINEI SOUZA/DPMG

Subdefensor público-geral apresenta projetos da Defensoria de Minas
em encontro sobre inovação no TJMG
FOTO: MARCELO SANT’ANNA/DPMG

Subdefensor-geral Nikolas Katopodis em sua apresentação no Tribunal de Justiça

O subdefensor público-geral de Minas Gerais,
Nikolas Stefany Macedo Katopodis, participou na
sexta-feira (18/11) do I Encontro Mineiro de Laboratórios de Inovação, promovido pelo Tribunal
de Justiça de Minas Gerais. No evento, ele fez a
apresentação dos programas e projetos de inovação da Defensoria Pública de Minas Gerais. A programação contou com apresentações de outras
instituições mineiras, palestras, oficinas e apresentação cultural. Também estiveram presentes
o defensor público Adhemar Della Torre, assessor
de Planejamento e Infraestrutura, e a defensora
pública Karina Maldonado, assessora de Administração Estratégica e Inovação da DPMG.

Defensoria de Minas sediará o Encontro Nacional de Tecnologia e
Inovação das Defensorias Públicas (Enastic)
Inscrições gratuitas vão até o dia 29/11. Não inscritos poderão participar, sem certificação
A Defensoria Pública de Minas Gerais (DPMG)
vai sediar a primeira edição do Encontro Nacional
de Tecnologia e Inovação das Defensorias Públicas
(Enastic), que acontece nos dias 29, 30 de novembro e 1º de dezembro, em Belo Horizonte. Nesta
edição de lançamento, a realização do Enastic será
em parceria com o Judiciário Exponencial (J.Ex,), a
Defensoria Pública de Minas Gerais e Defensoria
Pública da Bahia (DPE-BA).
O evento, que é uma das novidades do Judiciário Exponencial, será o primeiro encontro nacional deste segmento, com foco em debates sobre
os desafios da transformação digital nas Defensorias que, juntas, podem criar o futuro. Serão dois
dias e meio em que a DPMG e o J.Ex receberão
participantes e palestrantes presenciais. As atividades do dia 1º de dezembro serão transmitidas
também pelo canal do YouTube do J.Ex.
A programação é diversificada e conta com defensoras públicos, defensores públicos e profissio-

nais especialistas da área em explanações e debates sobre temas como: impacto dos algoritmos na
sociedade; prevenção a ataques cibernéticos; governança de segurança da informação; resolução
de conflitos online; inteligência artificial e redes
neurais; Legal Design e Visual Law; e muito mais.

Veja a programação completa
Inscrições – As inscrições são gratuitas e poderão
ser feitas até o dia 29 de novembro. Não inscritos
não receberão certificado de participação.

Clique aqui para se inscrever
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AÇÕES EM DESTAQUE

Pedro Leopoldo celebra a união de 27 casais em mais uma edição do
Casamento Comunitário da Defensoria Pública de Minas
A Defensoria Pública de Minas Gerais (DPMG)
promoveu mais uma edição do Casamento Comunitário. Desta vez, a iniciativa extrajudicial aconteceu em Pedro Leopoldo e formalizou a união civil
de 27 casais residentes no município. A cerimônia
aconteceu na quarta-feira (16/11), no Laboratório
Federal de Defesa Agropecuária de Minas Gerais
(LFDA/MG), com a presença da defensora pública-geral do Estado, Raquel da Costa Dias, entre
outras autoridades.
Com a colaboração de diversos parceiros, a
solenidade contou com ornamentação especial,
entrada dos noivos no tapete vermelho ao som
da marcha nupcial, dama e pajem de honra, troca
de alianças, benção ecumênica e distribuição de
bem-casados e presentes doados por parceiras e
parceiros da iniciativa.
Pronunciamentos – Em seu pronunciamento, a
defensora-geral Raquel da Costa Dias destacou
a importância da cerimônia para a DPMG e, sobretudo, para os casais “que oficializam seu amor
nesta oportunidade em que a Defensoria, juntamente com os parceiros, oferece a vocês a oportunidade de regularizar sua união e, com isso, fortalecer a família”.
Para a defensora pública Lígia Olímpio de Oliveira, em atuação na Unidade da DPMG em Pedro
Leopoldo e uma das gestoras do projeto, “a nossa
Instituição é o mais efetivo instrumento de concretização de direitos e da cidadania".
A vice-prefeita de Pedro Leopoldo, Ana Paula
Santos, representou a prefeita Eloísa Helena de

FOTOS: MARCELO SANT’ANNA/DPMG

DPG Raquel da Costa Dias em seu pronunciamento

Freitas Pereira, de quem leu uma mensagem de
agradecimento e felicitações aos casais
Presenças – Diversas autoridades prestigiaram a
cerimônia, entre elas a coordenadora de Projetos,
Convênios e Parcerias da DPMG, Michelle Lopes
Mascarenhas Glaeser; o vice-presidente da Câmara Municipal de Pedro Leopoldo, vereador Warley
Alves da Silva; o juiz de Paz Manoel da Cunha Neto;
o assessor militar da DPMG, ten.-cel. PM William
de Oliveira Machado, representando a Polícia Militar de Minas Gerais; o representante da Paróquia
Santo Antônio, padre Domicio Moreira Nascimento; o representante da Igreja Assembleia de Deus,
pastor William Alves da Silva; o coordenador do
Centro Espírita Bezerra de Menezes, Lucas Soares
de Azevedo; defensoras públicas; defensores públicos; servidoras; servidores; estagiárias e estagiários da Defensoria de Minas.

Leia na íntegra

Dispositivo das autoridades

 DEU NA MÍDIA
Casamento Comunitário em Pedro Leopoldo
foi notícia em diversos veículos da região

Prefeitura de Pedro Leopoldo

Rádio PL FM

Por Dentro de Tudo (antes)

Megacidade.com

Por Dentro de Tudo / Fotos
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INSPIRANDO NOVAS ATITUDES
Sentimentos de esperança e autoestima nas aulas do projeto
Oportunidade para formação e qualificação profissional
A animosidade e esperança são os sentimentos
mais perceptíveis entre as assistidas da Defensoria
Pública de Minas Gerais (DPMG) que participam
das aulas do Projeto Oportunidade para formação
e qualificação profissional, A iniciativa é realizada em parceria com o Senac, em Belo Horizonte.
As alunas, todas mulheres assistidas pela DPMG,
estão animadas pela oportunidade de aprender
uma profissão e esperançosas pela possibilidade
de obterem um futuro mais digno, proporcionado
pela empregabilidade.
No último dia 9 de novembro, a Assessoria de
Comunicação da DPMG acompanhou as aulas no
Senac, que aconteciam em grupos divididos de 15
a 20 mulheres por curso. As modalidades do dia
eram: Moda – Básico de Costura e Acabamento,
Gastronomia – Bolos e Maquiagem – Nível Básico.
Tempero e alegria – Na cozinha, além do cheiro irresistível, saíam sorrisos, trocas de conhecimento
e trabalho cooperativo. A participante Emilly Maia
contou que nunca havia feito bolo, mas com ajuda
da professora e outras alunas conseguiu um bom
resultado. Antes de ingressar na cozinha, as alunas
passaram pelo curso de boas práticas, etapa de
introdução que trabalha o preparo dos alimentos
com redução no risco de contaminação.

FOTOS: CLAUDINEI SOUZA/DPMG

A assistida
Sheyla Kelen
possui um
brechó e
futuramente
pretende
consertar
roupas

Professora
do curso
de costura,
Tatiana
Gonzaga,
auxilia de
perto o manuseio nas
máquinas
de costuras

A professora
Daniela
Rocha
ministrou
os cursos de
bolo de pote
e aniversário

Curso de maquiagem – O destaque no curso de
maquiagem é a autoestima, tema sensível e que influencia em vários setores da vida, de maneira positiva ou negativa. A professora Rafaela de Oliveira
contou ser gratificante ver suas alunas empenhadas em serem inseridas na sociedade e no mercado
de trabalho. Para ela, o projeto é uma possibilidade
de enxergar o próximo com menos julgamentos e
entender melhor a realidade de cada um.

Leia na íntegra

Prof. Rafaela de Oliveira e alunas do curso de maquiagem

INSPIRANDO NOVAS ATITUDES

Novembro Azul na Unidade da DPMG em Poços de Caldas
Ao longo deste mês, a equipe da Unidade da
Defensoria Pública de Minas Gerais (DPMG) em
Poços de Caldas tem realizado ações de conscientização à prevenção do câncer de próstata. Ao
lado, defensoras públicas, defensores públicos,
servidoras, servidores, estagiárias e estagiários da
Unidade Poços de Caldas celebram o Dia Mundial
de Combate ao Câncer de Próstata. A data é comemorada oficialmente no dia 17 de novembro
e faz parte do calendário das comemorações do
Novembro Azul.
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ESCOLA SUPERIOR

Está disponível no canal da DPMG a primeira aula do Módulo VIII do
Curso de Formação em Gênero e Raça/Etnia
A Defensoria Pública de Minas Gerais (DPMG), por
meio de sua Escola Superior (Esdep-MG), realizou na
sexta feira (18/11) a primeira aula do Módulo VIII do
“Curso de Formação Continuada em Gênero e Raça/
Etnia”. Neste que é o penúltimo módulo do curso, as
aulas são focadas no “Papel da Defensoria Pública na
Rede de Enfrentamento à Violência contra as Meninas e Mulheres sob a ótica da Lei Maria da Penha:
como concretizar uma política pública efetiva?”.
Participaram como facilitadoras a presidente da
Comissão de Enfrentamento à Violência Doméstica
da OAB/MG, Isabel Araújo; e a promotora de justiça do Ministério Público de Minas (MPMG), Luciana Christógaro. A defensora pública Maria Cecília
Oliveira, que atua na coordenação da Defensoria
Especializada na Defesa dos Direitos das Mulhe-

res em Situação de Violência em Belo Horizonte
(NUDEM/BH), ficou na mediação do encontro.
Clique aqui para assistir
• Todos os módulos do curso estão disponíveis
no canal da Defensoria de Minas no YouTube
(c/defensoriamineira).

LIVROS

Defensoras Públicas de Minas lançam obras literárias no XV Conadep
Dentro da programação do XV Conadep, que
aconteceu em Goiânia, três defensoras públicas de
FOTO: ADEP-MG

As defensoras Camila Dantas, Mariana Carvalho e Renata
Souza durante o lançamento de suas obras em Goiânia

Minas Gerais lançaram e autografaram livros publicados pela Editora D´Plácido. São elas: Camila Cortes Rezende Silveira Dantas, “Defensoria Pública &
Encriptação: a busca da democracia e os vulnerabilizados”; Mariana Carvalho de Paula de Lima, “A 7ª
onda de acesso à justiça – acesso à ordem jurídica
justa globalizada”; e Renata Martins de Souza, “Controle de Constitucionalidade e Defensoria Pública:
por uma Jurisdição Constitucional Democrática e
não seletiva”. Os livros estão disponíveis no site da
editora: www.editoradplacido.com.br

O evento – O Conadep é considerado o maior
evento da Defensoria Pública do país. Tem como
missão abrir o debate sobre os principais temas relacionados à Instituição e ao papel das defensoras e
defensores públicos na sociedade, além de promover a integração de seus participantes.

REPARAÇÃO BRUMADINHO

Instituições de Justiça informam prorrogação de prazo para a seleção
pública de escolha de pessoa jurídica para execução de recursos
A Defensoria Pública de Minas Gerais, Ministérios Públicos Estadual e Federal – instituições de Justiça responsáveis pela fiscalização
da execução dos recursos referentes ao Acordo
Judicial de Reparação dos danos coletivos decorrentes do rompimento da barragem do Córrego do Feijão, em Brumadinho –, comunicam
a prorrogação, até o dia 15 de dezembro de
2022, do prazo para as inscrições para a seleção pública de escolha de pessoa jurídica que
gerenciará recursos do “Anexo I.1 – Projetos de
Demandas das Comunidades Atingidas do Pro-

grama de Reparação Socioeconômica da bacia
do rio Paraopeba”, previsto na cláusula 4.4.1 do
Acordo Judicial.
Leia aqui o comunicado
Respostas aos questionamentos sobre o Edital
e Termo de Referência de seleção pública
No link abaixo, lista compilada de respostas
aos pedidos de esclarecimentos feitos por representantes de entidades a respeito do Edital
e Termo de Referência do Anexo I.1.
Clique aqui para acessar
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CÂMARAS DE ESTUDOS

Roda de conversa em celebração ao Dia da Consciência Negra aborda
direitos com participação de quilombolas. Veja no canal da DPMG
Para marcar o dia 20 de novembro – Dia da
Consciência Negra – a Defensoria Pública de Minas Gerais (DPMG) realizou o evento “Arte, Cultura e Consciência Negra” como parte do projeto
“Por uma Defensoria Antirracista”, priorizando a
arte e a cultura negra como premissa da luta antirracista.
A programação aconteceu na sexta-feira
(18/11) e trouxe, além da roda de conversa sobre defesa dos direitos dos Quilombos em BH,
conduzida pela defensora pública Ana Cláudia
Alexandre Storch, em atuação na Defensoria Especializada de Direitos Humanos, Coletivos e Socioambientais, além de apresentações culturais
dos Quilombos e de Grupo de Congado, feira de
artesanato e exposição de Arte Negra.
Participaram, também, do debate a deputada
Andreia de Jesus e representantes quilombolas:
Gláucia, do Quilombo Souza; Míriam e Rodrigo,
do Quilombo dos Luízes; Luciana, do Quilombo
Matias; e Cássia, do Quilombo Manzo.

FOTOS: MARCELO SANT’ANNA/DPMG

Defensora
pública-geral
Raquel da
Costa Dias
abriu o
evento

Defensora pública Marolinta Dutra, coordenadora da
Câmara de Estudos, durante sua fala

A iniciativa foi da Câmara de Estudos de Igualdade Étnico-Racial, Identidade de Gênero e Diversidade Sexual, com o apoio da Coordenadoria de
Projetos, Convênios e Parcerias (CooProC).

Leia na íntegra

Diversidade artística: apresentações culturais, feira de artesanato e exposição de Arte Negra

 DEU NA MÍDIA
Projeto “Por uma Defensoria Antirracista”
promove o evento “Arte, Cultura e
Consciência Negra”

A saga de dois mineiros presos por engano
na busca por reparação

TV Globo / MG2

Rádio América

Veja outros destaques
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