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NOTÍCIAS
PARANÁ É O TERCEIRO ESTADO COM MAIOR NÚMERO DE ATLETAS BRASILEIROS NOS
JOGOS PARAPAN-AMERICANOS DE LIMA
Está sendo realizada em Lima, no Peru, a 6° edição
dos Jogos Parapan-Americanos. De 23 de agosto a 1°
de setembro, cerca de 1900 atletas de 33 países do
Continente Americano estão competindo em diversas
modalidades esportivas voltadas para a prática por
pessoas com deficiência. A primeira edição dos Jogos
aconteceu na Cidade do México, em 1999 e, na
época, contava com apenas quatro modalidades esportivas. Este número foi crescendo até alcançar a
presença de 17 modalidades na edição atual, que marca a estreia do Parabadminton, do Parataekwondo
e do Tiro Esportivo. O Brasil é considerado uma das grandes potências dos Jogos, tendo terminado em
primeiro lugar no quadro geral de medalhas nas últimas três edições. Em 2015, na cidade canadense de
Toronto, a delegação brasileira conquistou 257 medalhas ao todo, sendo 107 de ouro, 74 de prata e
outras 74 de bronze. Nesta edição, o Paraná é o terceiro estado com maior número de representantes,
com 28 esportistas, atrás de Rio de Janeiro com 35 e de São Paulo com 101 atletas. Para saber mais,
clique aqui.

TJPR DECIDE QUE PLANO DE SAÚDE
MUSICOTERAPIA A PACIENTE AUTISTA

DEVE

CUSTEAR

TRATAMENTO

DE

A 8° Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná (TJPR),
por unanimidade, decidiu negar o pleito presente no recurso interposto
por operadora de plano de saúde, contra decisão proferida em 1° grau,
que pedia a exclusão da cobertura de musicoterapia para uma criança
de 12 anos com Transtorno de Espectro Autista (TEA), por considerar
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que se trata de uma terapia alternativa. No acórdão que determina o custeio das sessões pela operadora,
destacou-se que: “Se há previsão de cobertura de tratamento para a doença da apelada, não pode a
operadora do plano de saúde questionar a necessidade e efetividade das técnicas prescritas, pois, como
exposto, a análise do tratamento mais indicado para o paciente compete exclusivamente ao médico
responsável. Neste contexto, a alegação de que a musicoterapia não é reconhecida como prática médica
não constitui fato impeditivo para que a apelante custeie o referido tratamento”. Clique aqui para mais
informações.

AUDIÊNCIA PÚBLICA NO SENADO DISCUTE ADAPTAÇÕES EM ELETRODOMÉSTICOS
PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA VISUAL
No dia 20 de agosto, por iniciativa da Senadora Mara Gabrilli, foi
realizada audiência pública interativa na Comissão de Direitos Humanos
(CDH) do Senado, para debater sobre a adequada concepção e
fabricação de eletrodomésticos acessíveis aos consumidores brasileiros, especialmente aqueles com
deficiência visual. Durante o debate, foram apresentadas sugestões de pessoas com deficiência visual
sugerindo aos fabricantes adaptações nos produtos, bem como ponderado que a oferta desses itens
adaptados, além de facilitar a vida dos usuários, promoveria a inclusão social desses consumidores (que
somam, aproximadamente, sete milhões de pessoas no país). Para ler a matéria na íntegra, clique aqui.

ACOMPANHAMENTO LEGISLATIVO
SENADO APROVA PL QUE PREVÊ A CRIAÇÃO DO PROGRAMA CIDADE AMIGA DO IDOSO
Em sessão plenária realizada no dia 21 de agosto, o Senado aprovou o
PL 402/2019, que institui o Programa Cidade Amiga do Idoso. Este
projeto é inspirado no Guia Cidade Amiga do Idoso, da Organização
Mundial da Saúde (OMS) e pretende que os municípios tomem iniciativas pautadas pela Lei n° 10.741/03
(Estatuto do Idoso), em áreas como transporte, moradia, participação social, inclusão social, emprego,
comunicação e serviços de saúde, a fim de aumentar a qualidade de vida dessa população e receber o
título de Cidade Amiga do Idoso. Dentre os requisitos previstos para adesão ao Programa, tem-se a
necessidade de o município possuir Conselho Municipal dos Direitos do Idoso em funcionamento. Por sua
vez, dentre os benefícios decorrentes da adesão, está a prioridade no recebimento de recursos oriundos
do Fundo Nacional de Apoio ao Desenvolvimento Urbano. A relatora do Projeto no Senado, senadora
Mara Gabrilli, propôs três emendas, todas aprovadas: alteração do objetivo do programa, prevendo a
promoção do envelhecimento ativo e não apenas saudável; inclusão da acessibilidade entre os aspectos
considerados no plano de ação municipal; e a necessidade de regulamentação posterior para disciplinar
os procedimentos a serem observados na outorga do título de Cidade Amiga do Idoso. Agora o PL segue
para apreciação na Câmara dos Deputados. Para mais informações, clique aqui.

INSTITUCIONAL
ENCONTRO PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO NAS ÁREAS DO IDOSO E DA PESSOA COM
DEFICIÊNCIA
O encerramento da primeira etapa de revisão do Planejamento Estratégico do MPPR ocorreu em 28 de
junho, em Curitiba, com o debate sobre a atuação ministerial para a defesa dos direitos da pessoa com
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deficiência e do idoso.

A reunião contou com a

presença de cerca de 50 pessoas, entre membros e
servidores, além de 126 participantes por transmissão
on-line. Está disponível no Hotsite do Planejamento
o vídeo completo do encontro e o material de apoio,
bem como o formulário para envio de sugestões por
membros e servidores do MPPR, que podem
continuar encaminhando propostas. A partir dos
encontros estuduais já realizados e das sugestões
encaminhadas, estão sendo elaborados Cadernos de
Iniciativas para cada área de atuação, que serão debatidos no Encontro Estadual de fechamento.
Atualmente, o CAOPIPCD está realizando a revisão do seu Caderno de Iniciativas, material que também
será, em breve, disponibilizado para contribuições no hotsite do Planejamento Estratégico.

REUNIÃO COM SECRETÁRIO DA SEJUF ABORDA TEMAS IMPORTANTES NA DEFESA DO
DIREITO DOS IDOSOS
A Coordenadora do CAOPIPCD, a Procuradora de
Justiça Rosana Beraldi Bevervanço, participou, em 07
de agosto de 2019, de reunião na Secretaria de
Estado da Justiça, Família e Trabalho (SEJUF), com o
Secretário Ney Leprevost, tratando sobre importantes
temas na defesa dos direitos dos idosos: gratuidade
no transporte intermunicipal e criação de Delegacia
Especializada do Idoso, ao menos na capital. O
secretário da SEJUF comprometeu-se a levar os
pedidos ao governador.

COORDENADORA DO CAOP CONCEDE ENTREVISTA À BANDNEWS SOBRE ABUSO
FINANCEIRO CONTRA IDOSOS
A Coordenadora deste Centro de Apoio, a Procuradora de Justiça Dra. Rosana
Beraldi Bevervanço, concedeu entrevista ao Programa Repense, da Rádio
BandNews, que teve como tema “a escalada de casos de crimes de abuso financeiro
contra idosos”. Durante sua participação, a Procuradora destacou a necessidade de
tratamento diferenciado ao público idoso que, em geral, é composto por vítimas
silenciosas, as quais frequentemente não querem denunciar as pessoas que amam, mesmo que sejam
elas os agressores. Na oportunidade, também foi ressaltada a necessidade de criação, com urgência, de
uma Delegacia Especializada no Estado do Paraná, ressaltando-se que, de forma alguma, deve-se
silenciar a respeito de situações que indiquem violação de direitos dos idosos, as quais podem ser
denunciadas através dos Disques Denúncia ou levadas ao conhecimento do Ministério Público. Para ouvir
a reportagem na íntegra, clique aqui.

GT7 DO CNMP DEBATE NOVO CICLO DE ATUAÇÃO COM ENFOQUE NA FISCALIZAÇÃO
DE INSTITUIÇÕES QUE ACOLHEM PCDs
O GT7, da Comissão de Defesa dos Direitos Fundamentais (CDDF) do Conselho Nacional do Ministério
Público (CNMP), denominado "Grupo de Trabalho de Defesa dos Direitos das Pessoas com Deficiência,
reuniu-se com nova composição, em 14 de agosto, contando com a participação da Promotora de Justiça
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Melissa
Cachoni
Rodrigues,
atuante
neste
CAOPIPCD, que foi designada pela Portaria CNMP nº
93/2019 para atuação como colaboradora deste grupo
de trabalho pelo período de um ano. O encontro foi
conduzido pelo presidente da CDDF, conselheiro
Valter Shuenquener, e por seu assessor, Procurador
da República Maurício Andreiuolo, tendo sido
pautados projetos e ações a serem desenvolvidos
neste período, com enfoque na proposta de
elaboração de formulário para fiscalização de instituições que acolhem pessoas com deficiência.

PROMOTORIAS EM DESTAQUE
PROMOTORIA DE CAMPINA DA LAGOA PROPÔS AÇÃO DE ALIMENTOS EM FAVOR DE
IDOSOS ABRIGADOS
A Promotoria de Justiça de Campina da Lagoa propôs
ação de alimentos em favor de seis idosos residentes
na ILPI do município, denominada "Padre José
Montenegro". Na ação, o Promotor de Justiça
Thimotie Aragon Heemann requereu a concessão de
alimentos correspondentes ao valor de 30% do
salário-mínimo, visando conferir maior dignidade aos
idosos acolhidos. Nestes seis casos já foi definido
acordo, com a realização das audiências de
conciliação na própria ILPI, tendo em vista a reduzida
capacidade de locomoção dos idosos. O valor mensal
será depositado em conta a ser aberta pela ILPI para
cada idoso, respeitando, assim, o direito de dispor de
seus bens, proventos, pensões e benefícios, conforme
art. 10, §1º da Política Nacional do Idoso (Lei nº
8.842/1994). Já foram propostas mais três ações de
alimentos, em relação as quais ainda não houve
audiência de conciliação, bem como a Promotoria de
Justiça continua diligenciando para identificar as
famílias de mais vinte idosos acolhidos.

PROMOTORIAS RECOMENDAM A BANCOS PARA QUE NÃO EXIJAM O
COMPARECIMENTO DE PESSOAS COM DIFICULDADE DE LOCOMOÇÃO PARA PROVA DE
VIDA
As Promotorias de Justiça de Campina da Lagoa e da Lapa emitiram, em conssonância com o estudo
realizado por este Centro de Apoio, recomendação administrativa dirigida às agências bancárias dos
municípios das respectivas comarcas para que deixem de exigir o comparecimento de pessoas com
dificuldades de locomoção – como idosos, enfermos ou pessoas com deficiência – para realização da
chamada “prova de vida”, necessária para o recebimento da aposentadoria e outros benefícios. O
Estatuto do Idoso e o Estatuto da Pessoa com Deficiência fundamentam as recomendações,
consolidando o entendimento de que a exigência do comparecimento a órgãos públicos e também
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privados de pessoa sem condições para tanto pode se
consitituir em afronta ao princípio da dignidade da
pessoa humana, por, entre outros, representar ônus
desproporcional a essas pessoas.

EVENTOS
SEMINÁRIO “O MINISTÉRIO PÚBLICO NA
DEFESA DOS DIREITOS DA PESSOA IDOSA E PESSOA COM DEFICIÊNCIA” DA AMPID
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