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Jaboticatubas recebe o Casamento Comunitário da  
Defensoria Pública mineira e oficializa a união de 20 casais
Celebração contou com tapete vermelho, marcha nupcial, ornamentação especial, benção  
ecumênica, distribuição de presentes e bem-casados, entre outros
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O defensor público-auxiliar Adhemar Della Torre Netto, que representou a defensora pública-geral Raquel da Costa Dias, 
em cerimônia especial oferecida aos casais com colaboração de empresas e instituições parceiras e apoiadoras

Defensoria Pública de Minas e Arquidiocese de Belo Horizonte celebram 
“Dia Mundial dos Pobres” com ação social e mais de 200 atendimentos

A Defensoria Pública de Minas Gerais, em par-
ceria com o Vicariato Episcopal para a Ação Social 
e Política da Arquidiocese de Belo Horizonte, rea-
lizou na sexta-feira (25/11) o “VI Dia Mundial dos 
Pobres – Mutirão de orientação jurídica e ações 
psicossociais para o acesso à cidadania". 

Jornada Mundial dos Pobres e Ação Mulher 
A Defensoria de Minas também realizou aten-

dimentos itinerantes em outro evento de cele-
bração da “VI Jornada Mundial dos Pobres” e de 
ações do calendário dos “Dias de Ativismo pelo 
Fim da Violência Contra a Mulher”.

DPMG sediará o Encontro Nacional 
de Tecnologia e Inovação das  
Defensorias Públicas (Enastic)

A primeira edição do Encontro Nacional de 
Tecnologia e Inovação das Defensorias Públicas 
(Enastic) acontece nos dias 29, 30 de novem-
bro e 1º de dezembro, em Belo Horizonte. 

Saiba mais
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https://defensoria.mg.def.br/defensoria-de-minas-sediara-o-encontro-nacional-de-tecnologia-e-inovacao-das-defensorias-publicas-enastic/
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Uma bela cerimônia realizada na Pousada Real, 
em Jaboticatubas, marcou a celebração de mais 
um Casamento Comunitário, promovido pela De-
fensoria Pública de Minas Gerais (DPMG), no do-
mingo (20/11). Vinte casais oficializaram sua união.

O defensor público-auxiliar Adhemar Della Tor-
re Netto representou a defensora pública-geral 
Raquel da Costa Dias no evento. Em seu pronun-
ciamento, destacou o papel da Defensoria Pública 
na consagração de direitos.

O coordenador local da Unidade da DPMG em 
Jaboticatubas e gestor do projeto, defensor pú-
blico Victor Matthaus Moreira Silva Cunha, disse 
dividir com os casais a felicidade do momento. Ele 
também destacou a importância da iniciativa para 
a Defensoria Pública de Minas e a participação es-
sencial de parceiras e parceiros que viabilizaram a 
realização do Casamento Comunitário.

A ação contou com a parceria da Prefeitura de 
Jaboticatubas, dos Cartórios de Registro Civil das 
Pessoas Naturais do município e do Distrito São 
José de Almeida, do Centro Judiciário de Solução 
de Conflitos e Cidadania (Cejusc), da Associação 
das Defensoras e dos Defensores Públicos de Mi-
nas Gerais (ADEP-MG), da Pousada Pouso Real, 
da Polícia Militar de Minas Gerais (PMMG) e do 
Sicoob Coopjus. Apoiaram a iniciativa Aninha Do-
ces – Confeitaria Artesanal, Nika Bem-Casados, 
Grupo Iangzi, empresários de Jaboticatubas, Loja 
do Povo, Grupo Ival e Coisas de Deus – Presentes 
que Evangelizam.

AÇÕES EM DESTAQUE 
Jaboticatubas recebe o Casamento Comunitário da  
Defensoria Pública mineira e oficializa a união de 20 casais

Dispositivo das autoridades

Presenças – Além dos familiares e amigos das noi-
vas e noivos, também prestigiaram a cerimônia o 
prefeito de Jaboticatubas, Eneimar Adriano Mar-
ques; a diretora do Foro, juíza de Direito Gislene 
Meutzner; o secretário municipal de Desenvolvi-
mento e Promoção Social, Ronnie Aparecido Al-
meida; o delegado de Polícia Civil, Fábio Gabrich; 
o titular do Cartório de Registro Civil de Pessoas 
Naturais de Jaboticatubas, Paulo Roberto de Fáti-
ma; os juízes de Paz, Heder Cardoso Castro e Jaime 
Roberto Nogueira Gomes; o padre Gilson Mendes; 
e a pastora Michele Cristina Felipe Siqueira.

Leia na íntegra

Entrada dos casais

Músicos da Polícia Militar 

Cerimônia teve tapete vermelho e entrada dos noivos

Defensor público Victor Matthaus Cunha entrega brinde
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https://defensoria.mg.def.br/jaboticatubas-recebe-o-casamento-comunitario-da-defensoria-publica-mineira-e-oficializa-a-uniao-de-20-casais/
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A Defensoria Pública de Minas Gerais (DPMG), 
em parceria com o Vicariato Episcopal para a Ação 
Social e Política da Arquidiocese de Belo Horizon-
te e inspirada pelo “Dia Mundial dos Pobres”, 
realizou na sexta-feira (25/11), no espaço anexo 
do Santuário Nossa Senhora da Conceição dos 
Pobres, o “VI Dia Mundial dos Pobres – Mutirão 
de orientação jurídica e ações psicossociais para 
o acesso à cidadania. A iniciativa é voltada para 
pessoas em situação de vulnerabilidade socioeco-
nômica em Belo Horizonte. Foram realizados 206 
atendimentos, com orientações jurídicas e acolhi-
mento psicossocial, e oferecidos café da manhã, 
almoço, corte de cabelo, serviços de manicure 
e pedicure, distribuição de roupas, calçados, ali-
mentos, produtos de higiene pessoal e atividades 
de entretenimento, além de momento espiritual.

Pela Defensoria Pública de Minas Gerais, a or-
ganização do evento ficou a cargo da Coordenado-
ria de Projetos, Convênios e Parcerias (CooProC). 
Os atendimentos jurídicos foram prestados pelas 
defensoras públicas Anna Paula Duarte, Júnia Ro-
man Carvalho, Marolinta Dutra, Dayanne Mendes, 
e pelos defensores públicos Richarles Rios e Gio-
vanni Manzo.

O subdefensor público-geral de Minas Gerais, 
Nikolas Stefany Macedo Katopodis, que fez um 
pronunciamento ao público assistido na abertu-

AÇÕES EM DESTAQUE 
Defensoria Pública e Arquidiocese de Belo Horizonte celebram 
“Dia Mundial dos Pobres” com ação social e mais de 200 atendimentos
Defensoras e defensores públicos prestaram atendimento e orientações

Subdefensor público-geral Nikolas Katopodis

FOTOS: MARCELO SANT’ANNA/DPMG

ra do evento, ressaltou a importância da união 
de esforços para a realização da ação. Para ele, 
não há como existir direitos humanos sem a dig-
nidade da pessoa humana. E não tem como ha-
ver dignidade da pessoa humana na pobreza. “A 
erradicação da pobreza, que é um dos objetivos 
do Estado brasileiro, tem que ser perseguido por 
todos nós”, enfatizou o subdefensor-geral.

Para a coordenadora de Projetos, Convênios e 
Parcerias (CooProC), da DPMG, defensora públi-
ca Michelle Mascarenhas Glaeser, tanto para a 
Instituição quanto para as defensoras e defenso-
res públicos presentes, participar deste momen-
to da cidadania gera satisfatório retorno pessoal.

A abertura contou ainda com orações e pala-
vras às assistidas e assistidos proferidas pelos pa-
dres Roberto Rubens da Silva, Pároco, reitor do 
Santuário Nossa Senhora da Conceição dos Po-
bres; e pelo padre Júlio César Gonçalves Amaral, 
vigário episcopal para a Ação Social da Arquidio-
cese de Belo Horizonte. Também estiveram pre-
sentes, pela DPMG, o corregedor-geral, defen-
sor público Galeno Siqueira, o defensor público 
auxiliar do Gabinete, Adhemar Della Torre Neto, 
e o presidente da Associação das Defensoras e 
dos Defensores Públicos de Minas Gerais (ADEP-
-MG), Fernando Martelleto.

Leia na íntegra

Atendimento e orientações às assistidas e assistidos

Corte de cabelo, 
serviços de 
manicure e  
pedicure, café da 
manhã, almoço, 
distribuição de 
roupas, calçados, 
alimentos, 
produtos de 
higiene pessoal 
e atividades de 
entretenimento, 
além de momento 
espiritual 
marcaram  
VI Dia Mundial 
dos Pobres em BH

https://defensoria.mg.def.br/defensoria-publica-e-arquidiocese-de-belo-horizonte-celebram-dia-mundial-dos-pobres-com-acao-social-e-mais-de-200-atendimentos/
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A Defensoria Pública de Minas Gerais (DPMG), 
em sua missão de prestar assistência jurídica inte-
gral e gratuita aos necessitados, realizou atendi-
mentos em eventos de celebração da “VI Jornada 
Mundial dos Pobres” e no calendário de ações dos 
“Dias de Ativismo pelo Fim da Violência Contra a 
Mulher”.

VI Jornada Mundial dos Pobres – No sábado 
(19/11), representantes da Defensoria Pública de 
Minas estiveram presentes no pátio da Igreja São 
José, no centro de Belo Horizonte, onde foram 
realizados diversos tipos de atendimento, com-
preendendo principalmente as áreas cível, famí-
lia, criminal e saúde. Outras parcerias no evento 
deram orientações quanto à confecção de novos 
documentos, informações e encaminhamentos 
das demandas de cunho previdenciário acerca 
de benefícios previdenciários diversos, contando 
também com o apoio de uma equipe de enferma-
gem, cabeleireiro, manicures e maquiadoras. 

AÇÕES EM DESTAQUE
DPMG faz atendimentos itinerantes na VI Jornada Mundial dos  
Pobres e em ações de enfrentamento da violência contra a mulher

As defensoras 
públicas Bruna 
Helena Neves 
Oliveira e 
Alenise Lopes, 
e o defensor 
público Luis 
Renato Braga 
Arêas Pinheiro 
no pátio da 
Igreja São José

Rede de Enfrentamento à Violência contra Mulhe-
res do Alto do Jequitinhonha, a Delegacia de Mu-
lheres, Ordem dos Advogados do Brasil, Ministério 
Público do Estado de Minas Gerais, Secretarias de 
Desenvolvimento Social, Saúde, Educação e Cul-
tura, Polícia Militar e sociedade civil. Durante os 
dias de ativismo são realizadas ações de preven-
ção e atendimento às mulheres em situação de 
violência. Além dos serviços de acolhimento das 
mulheres, são ofertados vários outros atendimen-
tos. A ação foi organizada em outros municípios 
nas seguintes datas: 20/11 – Itamarandiba; 21/11 
– Couto Magalhães de Minas; 22/11 – Gouveia; 
23/11– Conceição do Mato Dentro; 25/11 – Serro; 
26/11 – Felício dos Santos.

A coordenadora estadual de Promoção e Defesa dos 
Direitos das Mulheres da DPMG, defensora pública 
Samantha Vilarinho Mello Alves, prestou atendimento 
itinerante em Diamantina

Dias de Ativismo pelo Fim da Violência contra a 
Mulher – Ação integrante do calendário dos Dias 
de Ativismo pelo Fim da Violência contra a Mulher 
começou no sábado (19/11), em Diamantina, e é 
resultado de parceria entre a DPMG, prefeituras, 

Ação Mulher – Na terça-feira (22/11), ocorreu 
também a segunda edição do evento “Ação Mu-
lher”, uma parceria entre a Defensoria Pública de 
Minas Gerais, prefeituras, Rede de Enfrentamen-
to à Violência contra Mulheres do Alto do Jequiti-
nhonha e a Delegacia de Mulheres de Diamantina, 
que integra a ação “Dias de Ativismo pelo Fim da 
Violência Contra a Mulher”. Foram realizados ser-
viços de acolhimento, ações de prevenção e aten-
dimento às mulheres em situação de violência.

A segunda aula do “Curso de Formação Conti-
nuada em Gênero e Raça/Etnia”, realizado pela De-
fensoria Pública de Minas Gerais (DPMG), por meio 
de sua Escola Superior (Esdep-MG), acontecerá no 
dia 30 de novembro e conclui o Módulo VIII. No ho-
rário de 14 às 16 horas, as participantes voltam as 
discussões sobre “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 defensora 
pública Anne Auras, coordenadora do Núcleo de 

ESCOLA SUPERIOR
Módulo VIII do Curso de Formação Continuada em Gênero e Raça/
Etnia será concluído no dia 30/11

Promoção e Defesa dos Direitos das Mulheres da 
Defensoria Pública de Santa Catarina (NUDEM); e 
a defensora pública Verônica Acioly, atualmente 
titular da 2ª Defensoria do Núcleo de Defesa da 
Mulher em Situação de Violência em Teresina, da 
Defensoria Pública do Piauí.

A mediadora da reunião será a defensora pú-
blica Maria Cecília Oliveira, que atua na coorde-
nação da Defensoria Especializada na Defesa dos 
Direitos das Mulheres em Situação de Violência 
em Belo Horizonte (Nudem/BH), da DPMG.

Saiba mais

https://defensoria.mg.def.br/mais-cursos-e-eventos/curso-genero-e-racaetnia-modulo-viii-2a-parte/
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MUNDO OFICIAL
DPMG participa de lançamento da ‘Revista de Precedentes 
Qualificados’ do Tribunal de Justiça

quarto número da “Revista de Precedentes Qua-
lificados”, do Tribunal de Justiça de Minas Gerais. 

O lançamento aconteceu na terça-feira 
(22/11), no Auditório do Tribunal Pleno da 
Corte Mineira. Com periodicidade anual, a 
publicação foi elaborada pela 1ª Vice-Presi-
dência, com o apoio da Presidência e da 2ª Vi-
ce-Presidência. Precedentes qualificados são 
produtos de procedimentos especificamente 
voltados à consagração de uma tese jurídica 
apta a retratar o entendimento do tribunal 
sobre determinada matéria e a ser aplicada a 
todos os processos, pendentes e futuros, que 
abordam o mesmo tema.Defensora pública-geral compôs a mesa de autoridades

A defensora pública-geral de Minas Gerais, Ra-
quel da Costa Dias, participou do lançamento do 

O coordenador da Defensoria Especializada da 
Pessoa Idosa e da Pessoa com Deficiência, defen-
sor público Estevão Machado de Assis Carvalho, 
participou na terça-feira (22/11) de reunião reali- 
zada pela Comissão de Defesa dos Direitos da 
Pessoa com Deficiência da Assembleia Legislati-
va de Minas Gerais. A audiência pública, que teve 
como objetivo debater suposta agressão sofrida 
por aluno com transtorno do espectro do autis-
mo (TEA) na Escola Santo Tomás de Aquino, em 
Belo Horizonte, revelou que casos como este são 
muito frequentes nas escolas. Pais e especialistas 
mencionaram várias denúncias e apontaram um 
aumento da agressividade dos alunos após a qua-
rentena da pandemia de Covid-19.

Leia na íntegra

TRANSTORNO DO ESPECTRO DO AUTISMO – TEA
Defensoria Pública de Minas debate agressões rotineiras em escolas 
durante audiência pública da Assembleia Legislativa
Suposta agressão sofrida por adolescente com espectro do autismo motivou a reunião.  
Defensoria Especializada da Pessoa Idosa e da Pessoa com Deficiência acompanha o caso

Defensor público 
Estêvão Carvalho 
apontou desafios 
a serem 
enfrentados para 
a inclusão de 
alunos com 
deficiência na 
rede particular
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www.defensoria.mg.def.brc/defensoriamineira @defensoriamg@defensoriamineira

O defensor público de Minas Gerais, Luis Rena-
to Braga Arêas Pinheiro, abordou políticas de in-
clusão das pessoas com deficiência e as lacunas 
ainda apresentadas pelo Poder Público e o setor 

FOTOS: HENRIQUE CHENDES / ALMG

privado em relação à garantia dos direitos deste 
público. Ele discorreu sobre o tema em entrevista 
ao ‘Blog do Orion’ no último dia 17 de novembro.

Saiba mais

Defensor público fala de políticas de inclusão e lacunas na garantia de direitos

https://defensoria.mg.def.br/defensoria-publica-de-minas-debate-agressoes-rotineiras-em-escolas-durante-audiencia-publica-da-assembleia-legislativa/
https://www.instagram.com/defensoriamineira/
https://www.youtube.com/channel/UC_XWUuJSMRKxPadCyEHAWwA
https://m.facebook.com/defensoriamineira/
https://defensoria.mg.def.br/defensor-publico-fala-de-politicas-de-inclusao-e-aponta-lacunas-na-garantia-de-direitos-das-pessoas-com-deficiencia/



