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NOTÍCIAS
Paraná é o primeiro estado a alcançar 86% dos municípios com conselhos da pessoa idosa
Conforme divulgado no site da Secretaria Estadual da Família e do
Desenvolvimento Social, em 29 de setembro de 2017, dos 399
municípios paranaenses, 86% constituíram conselhos da pessoa
idosa, o que colocou o Paraná em primeiro lugar entre os estados
brasileiros. Para ler a matéria na íntegra, clique aqui. Neste sentido,
ressalta-se a importância da continuidade da atuação do Ministério Público com o foco na implementação
dos conselhos em todos os municípios, para a constituição e consolidação da participação e do controle
social, visando a garantia de efetividade aos direitos sociais fundamentais da pessoa idosa.

Confea lança Selo de Acessibilidade para projetos e edificações
O Conselho Federal de Engenharia e Agronomia (Confea)
lançou o “Selo Engenharia Acessível”, que visa reconhecer os
projetos e obras de engenharia com excelência em
acessibilidade. A iniciativa foi lançada durante o seminário
internacional “Acessibilidade e Inclusão: Expressão da
Cidadania”, realizado em 20 de setembro. Na oportunidade, o
Confea concedeu, após auditoria no prédio, o primeiro Selo
Engenharia Acessível ao edifício do Instituto Serzedello Corrêa,
escola de governo do Tribunal de Contas da União (TCU), em
Brasília-DF, onde aconteceu o seminário. Ao passo em que a
legislação brasileira é referência internacional, há muito que se caminhar na concretização de tais
normativas. Para ler a matéria na íntegra, clique aqui.

https://mail.google.com/mail/b/AB-RiwkNRCG3ju8XSAq3BwI9sdDVrmnd-VcvXdNSAnR3HdiSd7sX/u/0/?ui=2&ik=bef99874ed&jsver=dr-8dR-zW9…
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ACOMPANHAMENTO LEGISLATIVO
Projeto de Lei propõe inclusão de parágrafo único no art. 105 do Estatuto do Idoso
O Projeto de Lei nº 9286/2017 propõe a alteração do Estatuto do Idoso para a inclusão de parágrafo
único ao art. 105, que versa: “exibir ou veicular, por qualquer meio de comunicação, informações ou
imagens depreciativas ou injuriosas à pessoa do idoso: Pena: detenção de 1 (um) a 3 (três) anos e
multa”. A redação proposta para inclusão é “Parágrafo único: Em o crime sendo cometido por hospitais,
casas de saúde, entidades de longa permanência ou congêneres esta terá sua licença/autorização de
funcionamento revogada e o seu representante legal impedido de constituir empresa para o mesmo fim”.
Segundo o inteiro teor do projeto, a iniciativa decorre do fato de que “inúmeras denúncias têm sido feitas
por meio da internet, que demonstram profundo desrespeito com àqueles que já atingiram os sessenta
anos. Exemplo é um vídeo que circula pelas mídias sociais, com uma faixa de uma instituição de longa
permanência com os seguintes dizeres: ‘Casa de Repouso XX: promoção de Natal – deixe seu idoso bem
cuidado conosco e desfrute das festas natalinas. Preços promocionais’ ”.

INSTITUCIONAL
‘MP no Rádio’ debate os direitos da pessoa idosa
Em 26 de setembro de 2017, o programa “MP no Rádio”
entrevistou a Procuradora de Justiça Rosana Beraldi Bevervanço,
coordenadora do CAOP de Defesa dos Direitos do Idoso e da
Pessoa com Deficiência, por ocasião do Dia Internacional do
Idoso, celebrado em 1º de outubro. Importante observar que essa
faixa da população aumenta consideravelmente no Brasil: em
2002, 9% dos brasileiros tinham mais de 60 anos; em 2020,
segundo projeções populacionais do IBGE, os idosos chegarão a
25 milhões de pessoas no país, representando 11,4% da população. As projeções polucionais dos
municípios do Paraná, segundo IPARDES, indicam que, enquanto a população de 0 a 14 anos deve
passar por um decréscimo, saindo de 20,8% da população, em 2017, para 14,6%, em 2040, a população
idosa, por sua vez, tem projeção de crescimento significativo, passando de 9,2% para 19,9%, no mesmo
período. Para acessar a entrevista, clique aqui

“MP no Rádio” aborda tema referente aos direitos dos idosos com câncer de próstata
Em 28 de novembro de 2017, o programa “MP no Rádio” entrevistou a
Promotora de Justiça Melissa Cachoni Rodrigues, do CAOP de
Defesa dos Direitos do Idoso e da Pessoa com Deficiência a respeito
direitos dos pacientes idosos quanto à prevenção e ao tratamento do
câncer de próstata. O tema foi debatido no ensejo da campanha
“Novembro Azul, iniciativa voltada a promover informações sobre a
prevenção e o tratamento do câncer de próstata. É importante fator de
risco a idade: cerca de 65% dos casos são diagnosticados em pacientes com idade superior a 65 anos e
apenas 0,1% dos casos diagnosticados antes dos 50 anos de idade, conforme dados do Instituto
Nacional do Câncer. Para acessar a entrevista, clique aqui

https://mail.google.com/mail/b/AB-RiwkNRCG3ju8XSAq3BwI9sdDVrmnd-VcvXdNSAnR3HdiSd7sX/u/0/?ui=2&ik=bef99874ed&jsver=dr-8dR-zW9…
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Seminário de Valorização da Pessoa Idosa
A Secretaria da Família e Desenvolvimento Social promoveu,
em 29 de setembro de 2017, o Seminário de Valorização à
Pessoa Idosa, contanto com a participação da Procuradora de
Justiça Coordenadora do CAOP de Defesa dos Direitos do
Idoso e da Pessoa com Deficiência, Rosana Beraldi
Bevervanço. O evento contou com a participação de pessoas
idosas, gestores, conselheiros municipais e estaduais e
profissionais que atuam nos serviços destinados ao idoso em
Curitiba e demais municípios do Estado. Destaca-se a
importância da capacitação e reciclagem dos recursos humanos sobre direitos dos idosos, como previsto
no Estatuto do Idoso.

MPPR participa de audiência promovida por Comissão da Câmara dos Deputados
Em audiência pública promovida pela Comissão dos Direitos da Pessoa Idosa da Câmara dos Deputados
(CIDOSO), ocorrida em 13 de setembro de 2017, a Procuradora de Justiça Coordenadora do CAOP de
Defesa dos Direitos do Idoso e da Pessoa com Deficiência, Rosana Beraldi Bevervanço, abordou
aspectos do enfrentamento à violência contra o idoso, a garantia de políticas públicas específicas e o
direito ao envelhecimento digno e com respeito, bem como apresentou as iniciativas do Ministério Público
do Paraná na promoção dos direitos do idoso. Apresentou, inclusive, sugestões de projetos de lei. Para
acessar a íntegra da audiência em vídeo, clique aqui

CAOP propõe parceria com o CAU/PR para garantir a acessibilidade
O CAOPIPCD realizou reunião com a presidência do
Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Paraná, em 11 de
setembro de 2017, e propôs parceria entre o MP-PR e o
CAU/PR, nos moldes do Acordo de Cooperação Técnica já
realizado com o CREA-PR, com a intenção de garantir a
acessibilidade para as pessoas com deficiência, para aquelas
com dificuldades de locomoção e para idosos.

II Reunião Ordinária do Grupo Nacional de Direitos Humanos (GNDH) aconteceu no MPSC
Em setembro, ocorreu no Ministério Público do Estado de
Santa Catarina a II Reunião Ordinária do Grupo Nacional de
Direitos Humanos (GNDH). Nesta oportunidade, reuniram-se
os integrantes da Comissão Permanente de Defesa da
Pessoa com Deficiência e Idosa - COPEDPDI, que tem como
escopo debater a implementação dos direitos das pessoas
idosas e com deficiência. Em pauta estiveram temas como as
alterações da LBI na capacidade civil e na curatela, a
implementação de equipes multidisciplinares pelo Poder
Judiciário para elaboração de laudos em ações de curatela, fiscalização de ILPIs, entre outros.

PROMOTORIAS EM DESTAQUE
https://mail.google.com/mail/b/AB-RiwkNRCG3ju8XSAq3BwI9sdDVrmnd-VcvXdNSAnR3HdiSd7sX/u/0/?ui=2&ik=bef99874ed&jsver=dr-8dR-zW9…
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Promotoria de Justiça de Morretes emite recomendação para capacitação de servidores no
atendimento ao idoso
Com o objetivo de que o Município de Morretes respeite a legislação que garante a prioridade de
atendimento aos idosos, tendo em vista a apuração de infringências por meio de Procedimento
Administrativo, a Promotoria de Justiça de Morretes, em dezembro de 2017, encaminhou Recomendação
Administrativa, com base, entre outros, no disposto nos artigos 3º, 4º, 9º, 15, 43 e 71 do Estatuto do
Idoso. Recomendou-se que o Município promova a capacitação dos servidores públicos municipais
quanto ao atendimento à pessoa idosa e providencie a divulgação da Recomendação a todos os
departamentos da administração municipal, a fim de que todos os servidores públicos municipais sejam
cientificados quanto aos direitos dos idosos e não mais desrespeite, por seus agentes, a normativa
vigente no que diz respeito à prioridade no atendimento à pessoa idosa, bem como quanto ao acesso às
políticas públicas e serviços de saúde e assistência social, especialmente.

Promotoria de Justiça de Rio Branco do Sul recomenda que transporte público garanta
gratuidade a maiores de 65 anos
A 2ª Promotoria de Justiça de Rio Branco do Sul, na Região Metropolitana de Curitiba, emitiu, em
setembro, recomendações administrativas para que seja garantida a gratuidade nos serviços públicos de
transporte coletivo público urbano e semiurbano a todos os usuários maiores de 65 (sessenta e cinco)
anos em Itaperuçu, município daquela comarca. As recomendações foram endereçadas ao prefeito de
Itaperuçu, a fim de que tome as medidas legais e administrativas para a regularização do transporte
coletivo municipal, e para a empresa que atualmente explora o serviço no município e que não tem
cumprido a legislação que prevê a gratuidade. De acordo com os documentos, deve ser garantido o
direito previsto nos artigos 230, parágrafo 2º, da Constituição da República e 39 do Estatuto do Idoso, que
determinam a gratuidade para os usuários maiores de 65 anos de idade.

Coordenadoria Regional da Bacia Litorânea e PJ de Paranaguá emitem recomendação para
garantia da acessibilidade
A 2ª Promotoria de Justiça de Paranaguá e a Coordenadoria Regional da Bacia Litorânea, com auxílio
técnico do Centro de Apoio Operacional das Promotorias de Justiça de Defesa dos Direitos do Idoso e da
Pessoa com Deficiência, encaminharam Recomendação Administrativa, em setembro, à Administração
dos Portos de Paranaguá e Antonina (APPA), para que seja realizada “a alteração dos projetos
conceituais e executivos apresentados para construção e reforma dos trapiches, nas comunidades
costeiras, dos Municípios de Antonina, Paranaguá e Pontal do Paraná, para que seja garantida a
acessibilidade em todas as edificações”, conforme legislação pertinente. A medida visa “a promoção da
acessibilidade, especialmente no que concerne ao direito de locomoção das pessoas com deficiência e
pessoas com mobilidade reduzida, no âmbito do Litoral Paranaense”. Em resposta à recomendação, a
APPA informou que, antes de qualquer reforma estrutural para adequar os trapiches às condições de
acessibilidade, o projeto precisa ser regularizado pelo Município de Paranaguá junto à Superintendência
do Patrimônio da União no Paraná (SPU).

DICAS DE CULTURA E DE SAÚDE
“Dezembro Vermelho” e o aumento dos casos de AIDS na terceira idade
https://mail.google.com/mail/b/AB-RiwkNRCG3ju8XSAq3BwI9sdDVrmnd-VcvXdNSAnR3HdiSd7sX/u/0/?ui=2&ik=bef99874ed&jsver=dr-8dR-zW9…
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O dia 1º de Dezembro é reconhecido mundialmente como o
Dia da Luta Contra a AIDS. Por meio da Lei Federal nº
13.504/2017, de 07 de novembro, instituiu-se a campanha
nacional de prevenção ao HIV/AIDS e outras infecções
sexualmente

transmissíveis,

denominada

“Dezembro

Vermelho”. A incidência da Síndrome da Imunodeficiência
Adquirida (AIDS), doença causada pelo vírus HIV, tem tido
significativo aumento entre as pessoas idosas: nas mulheres idosas, nos últimos dez anos, a taxa de
detecção aumentou 14,3%, quando comparados os anos de 2006 e 2016, sendo que entre os homens
idosos o aumento foi de 19,4%. É premente, portanto, que as campanhas de prevenção da Aids, como
para uso de preservativo, bem como os exames para o diagnóstico da doença, entre outras ações, sejam
também especialmente destinadas à população idosa.

“Dezembro Verde” e a conscientização sobre a Paralisia Cerebral
Criada em 2015, a campanha tem como objetivo a
conscientização sobre a paralisia cerebral, tendo sido criada
no estado de São Paulo em decorrência do reconhecimento
ao trabalho pioneiro realizado pela Associação Cruz Verde,
instituição filantrópica que desde 1958 atende bebês,
crianças, jovens e adultos com paralisia cerebral grave.
Segunda a Associação Brasileira de Paralisia Cerebral,
“Evidências apontam que a falta de acesso a serviços
adequados de saúde, tanto no período pré-natal, quanto a assistência inadequada a mãe e ao bebê no
período pré e pós natal, aumentam a incidência da Paralisia Cerebral. O maior índice de Paralisia
Cerebral está entre as crianças com extremo baixo peso e prematuridade, ocorrendo em torno de 19 %”.

Série Atypical apresenta como protagonista jovem autista
A série norte-americana “Atypical”, criada por Robia Rashid, conta a trama e o amadurecimento de um
garoto de 18 anos com Síndrome de Asperger, que integra o espectro do autismo. A série teve grande
repercussão e já há previsão de 2ª temporada.
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