
31/03/2020 E-mail de Ministério Público do Estado do Paraná - BOLETIM ESPECIAL CORONAVÍRUS

https://mail.google.com/mail/u/0?ik=f6d153feb5&view=pt&search=all&permthid=thread-f%3A1662709473843168108&simpl=msg-f%3A16627094… 1/6

DANDARA DOS SANTOS DAMAS RIBEIRO <dsdribeiro@mppr.mp.br>

BOLETIM ESPECIAL CORONAVÍRUS
1 mensagem

Direitos do Idoso e da Pessoa com Deficiência <mppr@mppr.mp.br> 31 de março de 2020 16:35
Responder a: Direitos do Idoso e da Pessoa com Deficiência <informativos@mppr.mp.br>
Para: Mailing_servidores@mppr.mp.br

BOLETIM ESPECIAL CORONAVÍRUS

NOTÍCIAS

Alteração da LOAS aumenta limite de renda do BPC, em meio a pandemia de COVID-19

Com a alteração da Lei nº 8.742/1993 (Lei Orgânica da Assistência
Social), por meio da Lei nº 13.981, de 23 de março de 2020,  aprovada
após a  derrubada do veto do Presidente da República, em sessão
conjunta da Câmara dos Deputados e do Senado Federal, realizada em
11 de março, foi previsto o aumento do limite de renda per capita para a
concessão do Benefício de Prestação Continuada (BPC). O benefício,

que tem o valor de um salário mínimo (R$ 1.045,00), é pago a idosos e pessoas com deficiência de baixa
renda. Antes desse aumento, para se ter direito ao benefício, era preciso ter uma renda per capita de até
um quarto de salário-mínimo, equivalente a R$ 261,25, por membro da família. Agora, esse limite subiu
para R$ 522,50, ou meio salário mínimo per capita. Esta modificação impacta diretamente a população
mais vulnerável, inclusive diante da pandemia de Coronavírus (COVID-19), com a ampliação do acesso à
transferência de renda para as pessoas idosas e para as pessoas com deficiência. 

MMFDH lança material com dicas às pessoas com deficiência para combate ao COVID-19

O Ministério da Mulher, Família e Direitos Humanos (MMFDH)
divulgou material com orientações para pessoas com
deficiência e doenças raras, a respeito dos cuidados e medidas
de prevenção contra o novo Coronavírus (COVID-19). O
material foi produzido em forma de Cartilha, com texto escrito e
vídeos com tradução em Libras. O conteúdo apresenta
orientações gerais sobre o vírus, formas de transmissão,

sintomas da doença, prevenção, tratamento, entre outras, além de informações específicas para o público

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2019-2022/2020/Lei/L13981.htm
https://g1.globo.com/politica/noticia/2020/03/11/congresso-derruba-veto-de-bolsonaro-a-aumento-do-limite-de-renda-para-acesso-ao-bpc.ghtml
https://www.mdh.gov.br/todas-as-noticias/2020-2/marco/ministerio-divulga-orientacoes-para-pessoas-com-deficiencia-contra-o-novo-coronavirus-covid-19
https://sway.office.com/tDuFxzFRhn1s8GGi?ref=Link
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de acordo o tipo de deficiência ou doença. Também há uma seção específica relacionada às cautelas que
devem ser observadas por cuidadores, atendentes pessoais e equipes de home care.

Promotora de Justiça da área do Idoso de Curitiba concede entrevista sobre o isolamento
do idoso durante pandemia

No dia 20 de março, a Promotora de Justiça Cynthia Maria de
Almeida Pierri, da 2ª Promotoria de Defesa dos Direitos do
Idoso de Curitiba, concedeu entrevista à RICTV Record, sobre a
situação das pessoas idosas diante da pandemia do novo
Coronavírus (COVID-19). Considerando que, no dia 19 de
março, o Município de Curitiba publicou decreto determinando o
isolamento obrigatório para pessoas com 70 anos ou mais,

diante do risco elevado que o vírus representa para esta faixa etária, de acordo com a Agente  Ministerial,
é necessário ter em mente que esta medida tem como objetivo a proteção da vida e da saúde do idoso, o
que não significa que as famílias ficam isentas de zelar pelo seu bem-estar, haja vista que, apesar do
isolamento social, a pessoa idosa não deve sofrer as consequências do abandono familiar e afetivo.
Nesse sentido, a Promotora ainda foi enfática ao afirmar que o idoso não deve ser deixado sozinho à
própria sorte, ressaltando que é momento de a família prestar todo apoio, fazendo contato frequente.
Para ter acesso ao vídeo completo do programa e à entrevista (a partir dos 29:51 do vídeo), clique aqui.

INSTITUCIONAL

Período de Contenção COVID-19 - teletrabalho

Em observância à Resolução PGJ n° 1645/2020, o CAOPIPCD
está realizando os atendimentos via telefone e/ou e-mail, por
prazo indeterminado, até ulterior deliberação.

Telefones: (41) 3250-4959 e (41) 3250-4787

E-mail: caop.idosoepcd@mppr.mp.br

Todas as demandas enviadas a este e-mail estão sendo
verificadas normal e diariamente pela nossa equipe.

CAOPIPCD divulga página no site com orientações na área do idoso diante da pandemia de
Coronavírus

O CAOPIPCD criou página específica no site para subsidiar a
atuação dos membros do MPPR diante da pandemia de
COVID-19 e os impactos à população idosa. Essa página
contém todas as orientações realizadas pelo CAOP e será
continuamente atualizada e alimentada, centralizando
documentos de interesse das Promotorias de Justiça com
atribuição na área do idoso.

 

https://www.youtube.com/watch?v=ykfT_reGInk&list=TLGG0lbaDUJG0e0yNzAzMjAyMA&index=6
mailto:caop.idosoepcd@mppr.mp.br
http://www.idoso.mppr.mp.br/modules/conteudo/conteudo.php?conteudo=555
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CAOPIPCD participa de webtransmissão do Comitê Coronavírus com PGJ e CAOPs para
esclarecimento de dúvidas

A Coordenadora do CAOPIPCD, a Procuradora de Justiça
Rosana Beraldi Bevervanço, participou, na última sexta-feira
(27/03/2020), de webtransmissão do Comitê Intersetorial de
Acompanhamento da Pandemia do Novo Coronavírus
(COVID19), realizada com o objetivo de esclarecer as principais
dúvidas que têm chegado aos CAOPs e orientar a atuação do
MPPR nas áreas mais demandadas em razão da pandemia de

COVID-19. A Coordenadora do CAOPIPCD apontou que, neste momento, a questão dos idosos, grupo
mais vulnerável às complicações da doença, causa preocupação e muitos questionamentos das
Promotorias de Justiça. Nesse sentido, destacou a necessidade de se dispensar especial atenção, tanto
no que diz respeito à garantia dos idosos residentes em Instituições de Longa Permanência para Idosos
(ILPIs) como em relação aos idosos que estão em isolamento social, pois, conforme ressaltado, isso não
pode significar abandono pelos familiares. Da mesma forma, indicou que a suspensão das visitas de
fiscalização nas ILPIs e instituições que prestam serviço de acolhimento para pessoas com deficiência
também requer especial atenção, sendo imprescindível avaliar com cautela a urgência dos casos, para
que as medidas necessárias sejam providenciadas. Por fim, salientou que, no atual cenário, mais do
nunca, o trato artesanal e o olhar individualizado dos casos podem fazer toda diferença. Para assistir o
vídeo na íntegra, clique aqui.

PROMOTORIAS EM DESTAQUE

Promotorias de Justiça Especializadas na Defesa do Idoso de Curitiba expedem RAs diante
da pandemia de COVID-19

Diante da pandemia de COVID-19, na última semana, as
Promotorias de Justiça Especializadas na Defesa do Idoso de
Curitiba expediram três importantes Recomendações
Administrativas Conjuntas, visando garantir os direitos dessa
parcela da população que, no cenário em que nos
encontramos, a depender do contexto em que está inserida,
torna-se ainda mais vulnerável. A RA Conjunta n° 01/2020
recomendou ao Município de Curitiba a realização de vacinação
para a H1N1, in loco, durante o período do calendário destinado
ao público idoso, em todos os idosos abrigados e funcionários
que prestam serviços em ILPIs localizadas no Município de
Curitiba. Por sua vez, a RA Conjunta n° 02/2020, direcionada às
ILPIs de Curitiba, recomendou a suspensão das visitas aos

idosos abrigados, durante o período de Contenção COVID-19, bem como a realização de vacinação para
a H1N1, in loco, durante o período do calendário destinado ao público idoso, em todos os idosos
abrigados e funcionários que prestam serviços nessas instituições. Por fim, a RA Conjunta n° 03/2020,
recomendou ao Município de Curitiba a realização imediata e em caráter de urgência do abrigamento em
ILPIs de idosos que se encontram internados em hospitais e serviços de saúde de Curitiba/PR.

Em caráter de urgência, operação da Promotoria de Justiça de Cidade Gaúcha fecha ILPI
clandestina em Nova Olímpia

https://www.intranet.mppr.mp.br/2020/03/1389/Caops-responderao-duvidas-de-atuacao-em-webtransmissao-nesta-sexta-feira-27.html
http://www.idoso.mppr.mp.br/arquivos/File/RA_Conjunta_01_20_MUNICIPIO.pdf
http://www.idoso.mppr.mp.br/arquivos/File/RA_Conjunta_02_20_-_COVID_19_ILPIS.pdf
http://www.idoso.mppr.mp.br/arquivos/File/RA_Conjunta_03_20_IDOSOS_ALTA_HOSPITALAR.pdf
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Em 20 de março, duas Instituições de Longa Permanência para
Idosos (ILPI) clandestinas foram interditadas
administrativamente pela Vigilância Sanitária, graças à ação da
Promotoria de Justiça de Cidade Gaúcha. As instituições, nas
quais foram identificadas diversas irregularidades de ordem
sanitária e administrativa que expunham a risco os idosos
acolhidos, funcionavam de maneira precária e sem alvará do
Corpo de Bombeiros. A Promotoria de Justiça já entrou com
ação para interdição judicial dos estabelecimentos e também
buscará a responsabilização da gestora, que era a mesma nos
dois casos. Foram apreendidos documentos e pertences
pessoais dos idosos, como cheques, cartões de banco (com
senhas), notas fiscais e documentos assinados por idosos

analfabetos. Todos os idosos já foram encaminhados aos Municípios de origem e às famílias. Diante da
resistência de dois Municípios de origem dos idosos, foram ajuizadas ações de obrigação de fazer pela
Promotoria de Justiça e, com a obtenção das liminares, já foram realizados os encaminhamentos
requeridos. Ressalta-se que a atuação da Promotoria de Justiça foi realizada já diante da pandemia de
COVID-19 e, tendo sido considerada como uma medida urgente para a proteção dos idosos, contou com
a articulação conjunta da Polícia Civil de Cidade Gáucha, da Polícia Militar de Tapira e Nova Olímpia, da
Vigilância Sanitária de Nova Olímpia, do Corpo de Bombeiros de Umuarama e das Secretarias Municipais
de Saúde e Assistência Social de Nova Olímpia, bem como do Centro de Apoio Operacional das
Promotorias de Justiça de Defesa dos Direitos do Idoso e da Pessoa com Deficiência. Para mais
informações, clique aqui.

20ª Promotoria de Justiça de Londrina expede RA a instituições de acolhimento para PCD
diante da pandemia de COVID-19

Na última quinta-feira (26/30/2020), a 20ª Promotoria de Justiça
da Comarca de Londrina expediu Recomendação
Adminsitrativa aos Gestores das Unidades de Acolhimento
Institucional para Pessoas com Deficiência situadas no
Município e ao Gestor Municipal, para que sejam adotadas as
medidas pertinentes, visando a prevenção de contágio e o
eventual tratamento adequado das pessoas com deficiência
diagnosticadas com o novo Coronavírus (COVID-19). Dentre as
ações recomendadas às Instituições estão: a suspensão das

visitas; a manutenção do contato com os familiares por outros meios de comunicação; a limitação de
saídas para atividades externas não essenciais, atendendo à recomendação do Ministério da Saúde de
isolamento social; a comunicação imediata à Secretaria Municipal de Saúde, no caso de pessoas com
sintomas da doença; e fornecimento de EPIs aos funcionários. Por sua vez, ao Gestor Municipal e às
Secretarias Municipais de Saúde e Assistência Social, recomedou-se: a adoção de providências
necessárias para garantir a observância das medidas indicadas às instituições que mantenham termo de
colaboração com o Município; o acompanhamento especialmente intensificado enquanto perdurar a
pandemia; e a disponibilização de EPIs e todo apoio necessário para que as istituições cumpram o
recomendado. Para acessar a Recomendação Administrativa, clique aqui.

5ª PJ de Almirante Tamandaré realiza videoconferência com ILPIs da Comarca e
profissionais da saúde municipais sobre o COVID-19

http://www.mppr.mp.br/2020/03/22433,11/Promotoria-de-Justica-de-Cidade-Gaucha-realiza-operacao-para-fechamento-de-ILPI-em-Nova-Olimpia-que-abrigava-21-idosos.html
http://www.pcd.mppr.mp.br/arquivos/File/Recomendacao_PcD_Covid19.pdf
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No último dia 25 de março, a 5 ª Promotoria de Justiça de Almirante
Tamandaré reuniu-se com as Instituições de Longa Permanência de
Idosos (ILPIs) que compõem o Foro Regional e com equipes da Saúde
(Atenção Básica e Vigilância Sanitária) dos Muncipios de Campo Magro e
de Almirante Tamandaré. A reunião virtual foi promovida pela 5ª
Promotoria de Justiça do Foro Regional de Almirante Tamandaré, com
apoio do Serviço Social da 1ª Urate do Centro de Apoio Técnico à
Execução (CAEX/NATE/SSPe - 1ª Urate) e, em virtude das orientações
de distanciamento social, foi realizada por videoconferência. O Foro
Regional abrange, ao todo, 07 Instituições de Longa Permanência para
Idoso: 06 em Almirante Tamandaré e 01 em Campo Magro. O objetivo foi

tratar das estratégias de proteção aos idosos a serem adotadas pelas ILPIs frente à pandemia de COVID-
19. Na oportunidade, as equipes de saúde repassaram orientações complementares às ILPIs, visando
evitar a disseminação do vírus entre os idosos - população mais vulnerável à doença.  Além disso, foram
esclarecidas dúvidas acerca do fluxo de atendimento na saúde, especialmente durante o período de
restrições sanitárias, e sobre o acesso aos serviços públicos e exercício dos direitos fundamentais da
pessoa idosa. A atividade se desenvolveu no âmbito de um grupo de trabalho formado em agosto de
2019, como desdobramento do projeto estratégico "MP Resolutivo: ILPIs Fiscalizadas". Referido gupo foi
formado com o intuito de integrar a Rede de Proteção do Idoso em Almirante Tamandaré e Campo Magro,
promovendo a aproximação e o diálogo efetivo entre seus atores.  A Rede é composta por representantes
das áreas de assistência social, saúde, esporte, cultura, conselhos de direitos (saúde e da pessoa idosa)
e ILPIs de Almirante Tamandaré e Campo Magro. Seus integrantes se reúnem mensalmente para debater
temas pertinentes ao idoso residente nestas instituições e nos Municipios e, a partir das interlocuções
realizadas, aprimorar o trabalho desenvolvido, especialmente no que se refere aos fluxogramas de
atenção vigentes. Para facilitar a comunicação entre os atores da Rede de Proteção neste período, foi
também criado um grupo de trabalho virtual. Com isso, pretende-se partilhar materiais de apoio, dúvidas e
informações para o aprimoramento da atenção à pessoa idosa e familiares, e do  trabalho desenvolvido. 

DICAS DE CULTURA E DE SAÚDE

Médica geriatra dá dicas para os idosos durante o isolamento em tempos de COVID-19

A médica geriatra Karla Giacomin, consultora da Organização
Mundial de Saúde (OMS) para políticas públicas sobre o
envelhecimento e integrante do Centro Internacional de
Longevidade (ILC-Brasil), elaborou dicas e sugestões

especialmente destinadas às pessoas idosas, que estão em isolamento domiciliar por conta da pandemia
de COVID-19.

As questões abordadas são:

- Quais atividades não podem faltar durante a quarentena?

- Como manter a saúde mental durante esse período?

- O que você pode fazer pela sua saúde física?

- Quais atividades uma pessoa pode fazer sozinha em casa?

Para acessar a matéria, clique aqui.

https://www.vivaalongevidade.com.br/alexandre-kalache/o-que-fazer-um-dia-inteiro-sozinho-em-casa
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