03/12/2020

E-mail de Ministério Público do Estado do Paraná - BOLETIM ESPECIAL - DIA INTERNACIONAL DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA
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1 mensagem
Direitos do Idoso e da Pessoa com Deficiência <mppr@mppr.mp.br>
Responder a: Direitos do Idoso e da Pessoa com Deficiência <informativos@mppr.mp.br>
Para: caop.idosoepcd@mppr.mp.br

3 de dezembro de 2020 12:00

BOLETIM ESPECIAL - DIA INTERNACIONAL DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA
O dia 03 de dezembro foi escolhido pela Organização das Nações Unidas (ONU), em 1992, para
comemorar o "Dia Internacional da Pessoa com Deficiência".

Pondera-se sobre a importância da data, especialmente no sentido de estimular reflexões acerca da
necessidade de se buscar uma sociedade cada vez mais inclusiva, que propicie a igualdade de
oportunidades para todos(as), em especial por meio da garantia dos direitos das pessoas com deficiência
que, de acordo com dados do IBGE, coletados por meio do Censo 2010, somam mais de 45 milhões de
brasileiros(as).
No Brasil, a Convenção da ONU sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência foi o primeiro tratado de
Direitos Humanos a ser internalizado no ordenamento jurídico pátrio, por meio de rito especial (art. 5º, §3º
da CF/88), que lhe confere status de emenda constitucional.
No ano de 2020, a Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência (Lei n° 13.146/2015), importante
instrumento normativo interno, comemorou 5 anos de vigência, e o CAOPIPCD, em conjunto com a
ESMP, promoveu a Live "5 anos da Lei Brasileira de Inclusão e a atuação do Ministério Público".

NOTÍCIAS
ONU defende maior inclusão de 1 bilhão de pessoas que vivem com deficiência

https://mail.google.com/mail/b/ALGkd0yj5BtF46mtGPwC5xGIswsTfpOjYg8L2_jLaXMQBkrkeVBa/u/0?ik=bef99874ed&view=pt&search=all&permthid=t…
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As Nações Unidas iniciaram, no dia 30/11/2020, a 13ª sessão da Conferência dos Estados Partes da
Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência. Na abertura
do evento, o Secretário-Geral, António Guterres, destacou que a visão e
as aspirações das pessoas com deficiência “num mundo pós-Covid-19
inclusivo, acessível e sustentável” devem ser asseguradas, sendo
indispensável a consulta ativa a essas pessoas e suas organizações.
Conclamou, também, a atuação conjunta de governos, das Nações
Unidas, da sociedade civil, do setor privado e de especialistas para a
implementação da Convenção sobre os Direitos das Pessoas com
Deficiência (CDPD), que foi adotada pela Assembleia Geral da ONU,
por meio da Resolução nº 61/106, de 13/12/2006, entrando em vigor em 03/05/2008, após a 20ª
ratificação. Por meio de seu artigo 40, estabeleceu a realização periódica da Conferência dos Estados
Partes, a fim de considerar matérias relativas à sua implementação. Para saber mais, clique aqui.

Live debateu inclusão da pessoa com deficiência e o exercício do direito à cultura
Em alusão ao Dia Internacional da Pessoa com Deficiência, a
Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social de Minas
Gerais (SEDESE) promoveu live sobre o exercício do direito à
cultura pelas pessoas com diferentes tipos de deficiência, com
base nas previsões da Lei Brasileira de Inclusão (Lei nº
13.146/2015). O evento contou com a participação de Gabriel
Aquino (pedagogo, consultor em Acessibilidade web e em
áudiodescrição, técnico em braile e instrutor de tecnologias assistivas), de Luciana Miglio Cajado
(arquiteta-urbanista, coordenadora de inclusão do MMGerdau Museu das Minas e do Metal Circuito
Cultural e Turístico Liberdade) e do mediador Wesley Barbosa Severino (coordenador estadual de
articulação e atenção à pessoa com deficiência da SEDESE).

EVENTOS
03/12 às 19h - 6ª PJ de Cascavel participará de LIVE da SURDOVEL sobre violência contra a
pessoa surda
Hoje, dia 03/12, às 19h, data em que se comemora o Dia Internacional da Pessoa com Deficiência, a
Promotora de Justiça Simone Lorens, atuante na 6ª Promotoria de Justiça de Cascavel, participará de
evento promovido pela Associação de Surdos de Cascavel (SURDOVEL) com o tema "Violência contra
pessoa surda com ênfase na violência sexual". Para acessar, clique aqui.

https://mail.google.com/mail/b/ALGkd0yj5BtF46mtGPwC5xGIswsTfpOjYg8L2_jLaXMQBkrkeVBa/u/0?ik=bef99874ed&view=pt&search=all&permthid=t…
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03 a 05/12 - 1ª Edição Nacional Virtual do Reconecta
O Ministério Público do Trabalho (MPT) promoverá, entre 03 e
05/12/2020, a 1ª Edição Nacional Virtual do RECONECTA:
"Conferência e Exposição Nacional de Inclusão e Acessibilidade
das Pessoas com Deficiência. O objetivo do evento é a
conscientização sobre direitos, mobilização e articulação entre
diferentes atores da sociedade, como representantes de órgãos
governamentais, instituições nacionais de defesa dos direitos
das pessoas com deficiência, conselhos de direitos, Ministérios
Públicos, empresas desenvolvedoras de tecnologias assistivas,
empresas em geral, órgãos de classe envolvidos com a
temática, além de personalidades e especialistas. Para saber
mais, clique aqui.
O CAOPIPCD participará do evento, por meio da Promotora de Justiça Melissa Cachoni Rodrigues, que
fará duas exposições no dia 04/12/2020:
Palco 1 (12h-14h) - Boas Práticas de Ministérios Púbicos Estaduais - será abordada a atuação do
Ministério Público do Estado do Paraná (MPPR) na defesa dos direitos das pessoas com deficiência, por
meio deste CAOPIPCD, no bojo do desenvolvimento dos projetos “MP Inclusivo - Mais Acessibilidade” e
"MP Inclusivo - Instituições PCDs Fiscalizadas" (em fase de preparação para o lançamento).
Palco 2 (16h-17h) - Conselho Nacional do Ministério Público - GT7 da Comissão de Defesa dos Direitos
Fundamentais - abordará a questão relacionada à fiscalização das instituições de acolhimento de
pessoas com deficiência pelo Ministério Público brasileiro, tendo em vista a participação como membro
designada para atuação no Grupo de Trabalho de Defesa dos Direitos da Pessoa com Deficiência (GT 7),
da Comissão de Defesa dos Direitos Fundamentais (CDDF), do Conselho Nacional do Ministério Público
(CNMP).

07/12 às 18h45 - Palestra "Acessibilidade é responsabilidade de quem?
O SESC São Carlos promoverá, no dia 07/12 (segunda-feira), às 18h45,
palestra ao vivo, com o pedagogo e consultor em acessibilidade,
Gabriel Aquino, abordando o tema "A acessibilidade é responsabilidade
de quem?". No evento, serão debatidos os desafios e as necessidades
para a implementação da acessibilidade, visando à participação efetiva
das pessoas com deficiência no convívio social. A atividade integra a
"Semana Modos de Acessar", programação online em todas as
unidades do SESC-SP, compondo uma série de atividades com viés
educativo acerca dos mecanismos de acessibilidade na prática, que
incentivam o protagonismo das pessoas com deficiência, com
condições para sua inclusão em todos os aspectos da cidadania.
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