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Defensoria Pública em novo
endereço em Cantagalo
Espaço mais amplo conta com oito boxes de atendimento à população
TERÇA-FEIRA, 16 DE ABRIL DE 2019

POR JORNAL A VOZ DA SERRA
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O defensor público-geral, Rodrigo Pacheco, inaugurou nesta terça-feira, 16, a nova unidade da
Defensoria Pública em Cantagalo. O novo espaço localiza-se na Avenida Farmacêutico Rodolfo
Albino, 49, no Centro, próximo ao supermercado Superthal. Com 388,90 metros quadrados, a
nova unidade é mais ampla que a antiga, que funcionava em frente ao fórum do município. Tem
nove estações de trabalho, equipamentos de informática e oito boxes de atendimento - um deles
destinado aos atendimentos prioritários. A equipe de trabalho será composta por um defensor
público, um servidor, três estagiários e um residente jurídico.

Segundo Luciene Torres, coordenadora-geral da Defensoria Pública na Baixada Fluminense e
interior do estado, a mudança foi necessária em razão do aumento na demanda por assistência
(/) infraestrutura para o atendimento. “No
jurídica na comarca e também para oferecer melhor

antigo espaço as instalações hidráulicas e elétricas estavam ruins e a acessibilidade também não
era boa”, afirmou.
Com uma população de 19.830 habitantes, o município de Cantagalo é comarca de juízo único, ou
seja, atende a todo tipo de caso. O órgão da Defensoria Pública no município atende cerca de 650
pessoas por mês, oferecendo serviço de orientação e assistência jurídica de primeiro
atendimento e o acompanhamento processual.
Estiveram presentes à inauguração da nova sede, além do defensor público-geral, membros da
administração superior da Defensoria Pública, autoridades locais e um representante da
Associação dos Defensores do Estado do Rio de Janeiro (Adperj).
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DEIXE O SEU COMENTÁRIO
0 comentários

Adicione um comentário...

Plugin de comentários do Facebook

Classificar por Mais antigos

PUBLICIDADE

(/)

(http://www.toyoserra.com.br/landing/?

utm_source=avozdaserra&utm_medium=banner-noticia)

+ LIDAS DA SEMANA

01
02
03
04
05

Escolas de Friburgo aderem a paralisação de 24 horas nesta quarta
(/noticias/escolas-de-friburgo-aderem-paralisacao-de-24-horas-nesta-quarta)
Desfile dos 201 anos de Nova Friburgo leva milhares à Alberto Braune
(/noticias/desfile-dos-201-anos-de-nova-friburgo-leva-milhares-alberto-braune)
Friburgo celebra 201 anos com mais shows no Suspiro (/noticias/friburgocelebra-201-anos-com-mais-shows-no-suspiro)
Presença do CV em Friburgo leva juiz a condenar 33 por tráfico
(/noticias/presenca-do-cv-em-friburgo-leva-juiz-condenar-33-por-trafico)
Ato contra bloqueio de recursos para educação leva centenas à Dermeval
(/noticias/ato-contra-bloqueio-de-recursos-para-educacao-leva-centenasdermeval)
OUTRAS NOTÍCIAS MAIS LIDAS (/NOTICIAS-MAIS-LIDAS)

PUBLICIDADE

-20%

(/)

R$ 319,99
Gummi Cadeira
Home O ce Teen…

Modern-hex
Luminária Mesa A…

Saber mais

Saber mais
-20%

-26%

Gummi Cadeira
Home O ce Teen…

Rito Fruteira Piso
59x29 Mate

Saber mais

Saber mais

Nevoeiro Xale
P/sofá 170x100 C…

Vida Luminária
Mesa Branco Bril…

Saber mais

Saber mais

COLUNISTAS da VOZ
Atenção (/colunas/massimo/atencao-0)
Massimo (https://avozdaserra.com.br/colunas/massimo)
17/05/19

(/colunas/massimo)

Três homenagens (/colunas/paula-farsoun/tres-homenagens)
Com a palavra... (https://avozdaserra.com.br/colunas/paula-farsoun)
17/05/19

(/colunas/paula-farsoun)

Parabéns! (/colunas/massimo/parabens)
(/)
Massimo (https://avozdaserra.com.br/colunas/massimo)
16/05/19

(/colunas/massimo)

Parabéns pra você (/colunas/observatorio/parabens-pra-voce-0)
Observatório (https://avozdaserra.com.br/colunas/observatorio)
16/05/19

(/colunas/observatorio)

É aniversário de Nova Friburgo (/colunas/historia-ememoria/e-aniversario-de-nova-friburgo)
História e Memória (https://avozdaserra.com.br/colunas/historia-e-memoria)
(/colunas/historia-e-memoria)

16/05/19

Mulher rixosa: o que é isso? (/colunas/saude-mental-evoce/mulher-rixosa-o-que-e-isso)
Saúde Mental e Você (https://avozdaserra.com.br/colunas/saude-mental-e-voce)
(/colunas/saude-mental-e-voce)

16/05/19

LISTA COMPLETA DE COLUNISTAS (/COLUNAS)

EM DESTAQUE
Revisão do Plano Diretor vai redefinir
parâmetros para construções
(/noticias/revisao-do-plano-diretor-vairedefinir-parametros-para-construcoes)

(/noticias/revisao-do-plano-diretor-vairede nir-parametros-para-construcoes)

Entradas da cidade: de qualquer ângulo,
amor (/)à primeira vista (/noticias/entradas-dacidade-de-qualquer-angulo-amor-primeiravista)

(/noticias/entradas-da-cidade-de-qualquerangulo-amor-primeira-vista)

DER receberá do Detran R$ 120 milhões
para recuperação de estradas (/noticias/derrecebera-do-detran-r-120-milhoes-pararecuperacao-de-estradas)

(/noticias/der-recebera-do-detran-r-120milhoes-para-recuperacao-de-estradas)

VEJA OUTROS DESTAQUES (/NOTICIAS-EM-DESTAQUE)

Newsletter
Receba, em seu email, as últimas notícias do A VOZ DA SERRA. É simples e gratuito. Assine já!
Email

ASSINAR

PUBLICIDADE

(/)

(/anuncie)

(/)

FALE CONOSCO: (22) 2522-2035 | 2523-7912

EDITORIAS
CIDADE (/EDITORIAS/CIDADE)

POLÍTICA (/EDITORIAS/POLITICA)

ECONOMIA (/EDITORIAS/ECONOMIA)

CULTURA E LAZER (/EDITORIAS/CULTURA-E-LAZER)

ESPORTES (/EDITORIAS/ESPORTES)

POLÍCIA (/EDITORIAS/POLICIA)

SOCIEDADE (/EDITORIAS/SOCIEDADE)

SERVIÇOS (/EDITORIAS/SERVICOS)

CADERNO Z (/EDITORIAS/CADERNO-Z)

VÍDEOS (/VIDEOS)

COLUNAS (/COLUNAS)

(/)

INSTITUCIONAL
INICIAL (/)

EDITORIAL (/EDITORIAS/EDITORIAL)

QUEM SOMOS (/QUEM-SOMOS)

HISTÓRIA (/HISTORIA)

ASSINE (/ASSINAR)

ANUNCIE (/ANUNCIE)

CONTATO (/CONTATO)

ACERVO DE NOTÍCIAS (HTTP://ACERVO.AVOZDASERRA.COM.BR)

Jornal A Voz da Serra
37.011 curtidas

Curtir Página

Enviar mensagem

13 amigos curtiram isso

Copyright © 1997 - 2019 - É proibida a reprodução total ou parcial do conteúdo do A VOZ DA SERRA para fins comerciais.
site por:
(http://www.operapropaganda.com.br)

