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BOLETIM INFORMATIVO - OUTUBRO 2019
NOTÍCIAS
REDE ACESSIBILIDADE LANÇA CARTILHA PARA UMA MELHOR INCLUSÃO DE PCDs NAS
INSTITUIÇÕES PÚBLICAS
Durante o primeiro Encontro Nacional de Acessibilidade
e Inclusão (ENAI), realizado em 19 e 20 de setembro de
2019, em Brasília (DF), contando com representantes
da cúpula dos Poderes Judiciário e Legislativo, bem
como do Tribunal de Contas da União, foram realizados
debates sobre acessibilidade e inclusão das pessoas
com deficiência dentro das instituições que compõem a
Rede de Acessibilidade (Câmara dos Deputados,
Senado Federal, Superior Tribunal de Justiça, Supremo
Tribunal Federal, Tribunal de Contas da União, Tribunal
de Justiça do Distrito Federal e Territórios, Tribunal
Superior Eleitoral e Tribunal Superior do Trabalho). No
evento, foi lançada a Cartilha "Como construir um
ambiente acessível nas organizações públicas", que foi
elaborada com base nas dificuldades enfrentadas para
a garantia da acessibilidade em cada órgão integrante
da Rede, com a intenção de contribuir com as demais
instituições. Foram ressaltados, para além dos meios
físicos, os aspectos da acessibilidade tecnológica,
comunicacional, de gestão, entre outras. O material
conta ainda com um instrumento por meio do qual os
gestores podem autoavaliar o nível de inclusão que suas organizações apresentam. Para saber mais
sobre a cartilha, clique aqui. Para acesso aos vídeos do evento, clique aqui.
https://mail.google.com/mail/u/0?ik=f6d153feb5&view=pt&search=all&permthid=thread-f%3A1648941575980021641&simpl=msg-f%3A16489415…
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SANCIONADA LEI ESTADUAL QUE GARANTE SESSÃO DE CINEMA ADAPTADA PARA
PESSOAS COM HIPERSENSIBILIDADE SENSORIAL
A Lei Estadual n° 19.928/2019, publicada em 11 de setembro, que trata da obrigatoriedade da sessão de
cinema adaptada às pessoas com Transtorno do Espectro Autista (TEA), pessoas com Síndrome de
Down ou síndromes, transtornos ou doenças que acarretem hipersensibilidade sensorial, determina que,
em até 120 dias contados da sua publicação, as empresas operadoras de salas de cinema deverão
adequar sua estrutura. A medida trata da preferência destinada às pessoas com deficiência sensorial nas
salas de cinema, com, no mínimo, uma sessão mensal adaptada, que funcionará com luzes acesas e
som levemente reduzido, disponível também para utilização de familiares. Para saber mais, clique aqui.

INSTITUCIONAL
COORDENADORA DO CAOPIPCD COMPÔS MESA SOBRE SISTEMA DE CUIDADOS PARA
IDOSOS, EM EVENTO INTERNACIONAL NA CÂMARA DOS DEPPUTADOS
A Comissão de Defesa dos Direitos da Pessoa Idosa
(CIDOSO) promoveu o "Seminário Internacional sobre
Sistemas de Cuidados para as Pessoas Idosas",
realizado no dia 22 de outubro, na Câmara dos
Deputados. O evento discutiu o Sistema Nacional de
Cuidados dos países signatários da Convenção
Interamericana sobre a Proteção dos Diretos Humanos
da Pessoa Idosa. A Procuradora de Justiça e
Coordenadora do CAOPIPCD, Rosana Beraldi
Bevervanço, compôs a mesa que tratou do tema "iniciativas governamentais e legislativas para a criação
de políticas de cuidados", destacando o cenário de envelhecimento populacional e de crescente demanda
nesta área, o que reforça a necessidade de um olhar especializado no trato do direito dos idosos e de
avanço na efetivação dos mecanismos já previstos no Estatuto do Idoso. Demonstrou, deste modo, os
desafios a serem enfrentados diante de um contexto de debilidade de políticas públicas e de isolamento
social dos idosos, o que os fazem vítimas fáceis e silenciosas da violência intrafamiliar. Ressaltou a
premência da capacitação dos recursos humanos daqueles que atendem os idosos e a necessidade de
regulamentação da profissão de cuidador de idoso, bem como de outras formas alternativas ao
asilamento, como casa-lar, centro-dia, família acolhedora, as quais, inclusive, são menos onerosas para o
Poder Público. Abordou também o tema da falta de recursos para o idoso que esteve hospitalizado e que
apresenta insuficiência familiar para o oferecimento dos cuidados prolongados necessários. Concluiu, por
fim, destacando a absoluta prioridade e a preferência na formulação e na execução de políticas sociais
públicas para o idoso, a imporância do controle social e dos mecanismos institucionais de defesa de
direitos e a obrigação dos órgãos do Poder Executivo de assegurar à pessoa idosa todos os direitos
previstos na Constituição, bem como o direito ao envelhecimento digno, enquanto direito social e
personalíssimo. Para assistir ao vídeo de sua exposição, clique aqui.

COORDENADORA DO CAOPIPCD É HOMENAGEADA EM EVENTO REALIZADO PELA
SEJUF SOBRE O DIA INTERNACIONAL DO IDOSO
No dia 01º de outubro, a Celepar e a Secretaria da Justiça, Família e Trabalho (SEJUF) promoveram
evento em alusão ao Dia Internacional do Idoso, que contou com a participação de representantes de
grupos da terceira idade de Curitiba, Campo Largo, Colombo, Pinhais e São José dos Pinhais. Na
https://mail.google.com/mail/u/0?ik=f6d153feb5&view=pt&search=all&permthid=thread-f%3A1648941575980021641&simpl=msg-f%3A16489415…
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oportunidade, o Secretário Ney Leprevost abordou as
ações voltadas à população idosa que foram
desenvolvidas em 2019, como o edital de chamamento
público voltado às organizações da sociedade civil
(OSCs), concepção da metodologia para criação de
Centros de Convivência Intergeracionais, dentre outros.
A Procuradora de Justiça e Coordenadora do
CAOPIPCD, Rosana Beraldi Bevervanço, recebeu no
evento homenagem da SEJUF, por meio de diploma de
Menção Honrosa, pelos relevantes serviços prestados à
sociedade paranaense. Para saber mais, clique aqui.

CAOPIPCD PARTICIPA DO II SEMINÁRIO VIVA A VIDA PROMOVIDO PELA FAS DE
CURITIBA
A Procuradora de Justiça e Coordenadora do
CAOPIPCD, Rosana Beraldi Bevervanço, participou do
Seminário Viva a Vida, promovido pelo Município de
Curitiba em comemoração ao Dia Internacional do
Idoso. O evento, que teve como objetivo ampliar as
possibilidades de reinserção e participação social dos
idosos - principalmente daqueles que se encontram em
unidades de acolhimento institucional -, contou com a
participação de idosos que são atendidos nos serviços
de proteção social básica e especial da Fundação de
Ação Social (FAS), bem como Também de adolescentes acolhidos nas unidades da FAS e parceiras.
Segundo informações do site da Prefeitura, "em Curitiba, cerca de 3 mil pessoas acima de 60 anos
participam de 190 grupos de Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos (SCFV), oferecidos
pela assistência social". Para saber mais, clique aqui.

PROMOTORIAS EM DESTAQUE
3ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA
INTERNACIONAL DO IDOSO

DE

TOLEDO

REALIZOU

PALESTRA

NO

DIA

A 3ª Promotoria de Justiça de Toledo realizou, no dia 1°
de outubro, o Dia Internacional do Idoso, palestra no
Centro de Revitalização da Terceira Idade - CERTI,
abordando os direitos garantidos à população idosa,
especialmente na Constituição e no Estatuto do Idoso.
Foram apontados os tipos mais recorrentes de
violência, a proteção financeira em relação a
empréstimos consignados e os meios para o
encaminhamento de denúncias. O CERTI é um serviço
do Município de Toledo voltado aos idosos, que visa
promover qualidade de vida por meio de atividades
culturais, educacionais, físicas, sociais, entre outras.

https://mail.google.com/mail/u/0?ik=f6d153feb5&view=pt&search=all&permthid=thread-f%3A1648941575980021641&simpl=msg-f%3A16489415…
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EVENTOS
1º SEMINÁRIO INTERATIVO PARANÁ CONSCIENTE
Acontecerá em Londrina, no dia 07 de novembro de 2019, no Auditório da OAB, o 1º SEMINÁRIO
INTERATIVO “PARANÁ CONSCIENTE”, promovido pela Comissão de Defesa dos Direitos da Criança, do
Adolescente, do Idoso e da Pessoa com Deficiência (CRIAI), da Assembleia Legislativa do Estado do
Paraná. O evento, que será transmitido online, visa debater a situação da violência em Londrina e
Região e contará com a participação da Promotora de Justiça Tarcila S. Teixeira, atuante na 1ª
Promotoria de Justiça de Infrações Penais contra Crianças, Adolescentes e Idosos de Curitiba. Para se
inscrever, clique aqui.

MPF E MPRJ DEBATEM DIREITOS DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA E OS IMPACTOS DA LBI
No dia 8 de novembro, às 14 horas, será realizado o 4° Seminário “Lei Brasileira de Inclusão: Panorama
& Perspectivas”. O evento, que acontecerá no auditório da Procuradoria Regional da República na 2ª
Região, na cidade do Rio de Janeiro, é organizado pelo MPF em parceria com o MPRJ. O objetivo é
discutir os avanços e desafios na defesa dos direitos da pessoa com deficiência após o advento da Lei nº
13.146/2015 (Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência). Para saber mais, clique aqui.
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