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NOTÍCIAS

Cresce 59% o número de denúncias de violência contra o idoso no Brasil durante a
pandemia da COVID-19

De acordo com dados do Disque Direitos Humanos (Disque 100), serviço do
Ministério da Mulher, Família e dos Direitos Humanos (MMFDH), o número de
denúncias envolvendo maus-tratos contra os idosos cresceu 59% durante a
pandemia da COVID-19. Entre os meses de março e junho de 2020, foram
registradas 25.533 denúncias, sendo que, no mesmo período de 2019, foram

computadas 16.039 denúncias. No Paraná, as denúncias aumentaram 56%, o que levou o estado a
ocupar o 6º lugar dentre aqueles com maior número de registro de denúncias acerca do tema. Em
29/10/2020, aconteceu o lançamento do WhatsApp do Disque 100 e do Ligue 180, de modo que agora o
atendimento também poderá ser realizado pelo aplicativo de mensagens, adicionando-se o número (61)
99656-5008. Para saber mais, clique aqui.

CRIAI destaca de investimentos em Centros de Convivência para Idosos no Paraná

Embora o abrigamento de idosos em Instituições de Longa Permanência (ILPIs)
deva ocorrer excepcionalmente, sabe-se que esta ainda é uma realidade muito
presente. Nesse sentido, o Centro de Apoio sempre reforça a importância de
que os(as) Promotores(as) de Justiça se atentem para a necessidade de que os
Municípios possuam políticas públicas para esse segmento populacional, em
especial meios alternativos ao asilamento. Recentemente, o Presidente da
Comissão de Defesa da Criança, do Adolescente, do Idoso e da Pessoa com

Deficiência (CRIAI), da Assembleia Legislativa do Paraná, destacou que o Executivo
Estadual, considerando que, atualmente, de cada 10 paranaenses, 1,5 tem mais de 60 anos e, a projeção
de que, em 2050, 3 de cada 10 paranaenses serão idosos, reforçou a atenção ao idoso em 15 municípios
paranaenses, com a construção ou reforma de Centros de Convivência da Terceira Idade. Esses projetos
estariam em diferentes fases de execução: 6 concluídos e entregues; 1 recebeu autorização para
licitação; 1 já teve a construtora contratada; e 1 com as medições encerradas (última etapa de
conferência da obra física). Indicou-se que somam R$ 7,8 milhões (do Tesouro do Estado, operações de
crédito e com contrapartidas municipais) os investimentos que viabilizaram as obras, bem como que a
liberação dos recursos foi feita pela Secretaria Estadual do Desenvolvimento Urbano e Obras Públicas
(SEDU), com análise e acompanhamento pelo Serviço Social Autônomo (Paranacidade). Para ler a
matéria completa, clique aqui.

https://www.gov.br/pt-br/noticias/assistencia-social/2020/10/violacoes-de-direitos-humanos-podem-ser-denunciadas-pelo-whatsapp
https://g1.globo.com/bemestar/coronavirus/noticia/2020/10/29/cresce-59percent-o-numero-de-denuncias-de-violencia-contra-o-idoso-no-brasil-durante-a-pandemia-da-covid-19.ghtml
https://www.criaiparana.org/
https://www.criaiparana.org/post/presidente-da-criai-destaca-investimentos-do-estado-nos-centros-de-conviv%C3%AAncia-para-idosos
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Senado Federal promove campanha contra "capacitismo"

Cada vez mais tem se falado mais sobre o "capacitismo" (termo relativamente
novo e ainda pouco usado no país), que se configura através de atitudes que
acabam, nem sempre intencionalmente, sendo preconceituosas por subestimar
e excluir as pessoas com deficiência, pelo fato de não se encaixarem no padrão
corporal tido como perfeito ou ideal pela sociedade. No mês de novembro, o
Senado Federal lançou a campanha "Capacitismo não tem vez", uma iniciativa
do Núcleo de Coordenação de Ações Socioambientais (NCas) e da Secretaria

de Comunicação Social (Secom) para promover a inclusão social de pessoas com deficiência. A
campanha fica no ar até o dia 06/12, três dias depois da comemoração do Dia Internacional da Pessoa
com Deficiência (03/12), e os conteúdos produzidos, além de informar sobre o tema, estarão relacionados
também às ações desenvolvidas no Plano de Acessibilidade 2019-2021 do Senado. Dentre exemplos de
atitudes e comportamentos capacitistas, a fim de promover maior conscientização, foi elaborada uma lista
exemplificativa, que cita, dentre outros: não realizar adequações físicas para tornar os espaços
acessíveis; rotular uma pessoa com deficiência como doente; ficar surpreso com realizações da pessoa
com deficiência, como obter um diploma profissional, casar-se, ter filhos, ter um emprego considerado
bom ou, de modo geral, realizar qualquer coisa que as pessoas sem deficiência fazem; e estacionar na
vaga reservada para PCDs, mesmo que seja “só por um minuto”. Para saber mais, clique aqui.

Realizada a VII Conferência Estadual dos Direitos da Pessoa Idosa

Entre os dias 24 e 26/11/2020 foi realizada, pela Secretaria da Justiça,
Família e Trabalho (SEJUF) e pelo Conselho Estadual dos Direitos do
Idoso do Paraná (CEDI/PR), a VII Conferência Estadual dos Direitos da
Pessoa Idosa, com o tema geral "Os desafios de envelhecer no século
XXI e o papel das políticas públicas". O evento contou com a
participação da Coordenadora do CAOPIPCD, a Procuradora de Justiça
Rosana Beraldi Bevervanço, na mesa de abertura, que ressaltou a

importância da realização da Conferência Estadual para a elaboração de políticas públicas voltadas às
pessoas idosas. Foram também debatidos, em 7 eixos, as seguintes temáticas: políticas públicas de
Saúde, de Assistência Social e Previdência, de Moradia e Transporte, de Cultura, Esporte e Lazer, de
Educação, o Enfrentamento da Violação dos Direitos Humanos da Pessoa Idosa e o papel dos Conselhos
de Direitos. Além disso, destaca-se o anúncio sobre o II Plano Estadual dos Direitos da Pessoa Idosa
durante o evento, o qual será validado pelos conselheiros e posteriormente disponibilizado no site do
CEDI/PR. Para ler mais, clique aqui.

ACOMPANHAMENTO LEGISLATIVO

Sancionada Lei Estadual que dispõe que laudo sobre a condição de pessoa com TEA tem
validade indeterminada

A partir da sanção da Lei Estadual nº 20.371, de 27 de outubro de 2020,
o Laudo Médico Pericial que ateste o diagnóstico do Transtorno do
Espectro Autista (TEA), conforme previsto pelo art. 1º, passa a ter prazo
de validade indeterminado, em todo o estado do Paraná. Observa-se a
relevante repercussão desta lei na facilitação do acesso desse
segmento populacional a diversos direitos, tendo em vista que,

conforme se argumentou na justificativa do Projeto de Lei nº 449/2020, o TEA não é uma condição
passageira ou intermitente, de modo que se considera injustificável e descabida a emissão de laudos com
validade determinada. Nesse contexto, importante ressaltar que, em âmbito federal, a  Lei nº 12.764/2012
instituiu a Política Nacional de Proteção dos Direitos da Pessoa com Transtorno do Espectro Autista, que
classifica a pessoa com TEA como aquela portadora de síndrome clínica caracterizada na forma dos
incisos I ou II do seu artigo 1º. O § 2º do mesmo artigo, por sua vez, estabelece que a pessoa com TEA é
considerada pessoa com deficiência, para todos os efeitos legais. Para saber mais, clique aqui.

https://www12.senado.leg.br/noticias/audios/2020/11/senado-fara-campanha-contra-capacitismo-que-discrimina-pessoas-com-deficiencia
https://www12.senado.leg.br/radio/1/noticia/senado-faz-campanha-para-combater-o-capacitismo
https://www12.senado.leg.br/noticias/infomaterias/2020/11/capacitismo-subestimar-e-excluir-pessoas-com-deficiencia-tem-nome
http://www.cedi.pr.gov.br/sites/cedi/arquivos_restritos/files/documento/2020-11/manual_vii_conferencia_idoso_regulamento.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=6GfkW9iT8B4
https://www.youtube.com/watch?v=urdb0KiTcWM&t=35s
http://www.cedi.pr.gov.br/Noticia/Ney-Leprevost-anuncia-o-lancamento-do-II-Plano-Estadual-dos-Direitos-da-Pessoa-Idosa
https://www.legislacao.pr.gov.br/legislacao/listarAtosAno.do?action=exibir&codAto=241113&indice=1&totalRegistros=257&anoSpan=2020&anoSelecionado=2020&mesSelecionado=0&isPaginado=true
http://portal.assembleia.pr.leg.br/index.php/pesquisa-legislativa/proposicao?idProposicao=92512
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2011-2014/2012/lei/l12764.htm
https://www.assembleia.pr.leg.br/comunicacao/noticias/laudo-para-atestar-a-condicao-de-autista-tem-validade-indeterminada-no-parana
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Sancionada Lei Estadual que inclui novas diretrizes para inclusão de pessoas com TEA

Após a aprovação do PL n° 583/2020, foi sancionada a Lei Estadual n°
20.379, de 19 de novembro de 2020, que Altera a Lei Estadual n.º
17.555/2013, a qual institui, no âmbito do Estado do Paraná, as
diretrizes para a política estadual de proteção dos direitos da pessoa
com Transtorno do Espectro Autista (TEA). Com a referida alteração, foi
acrescido o inciso IX ao art. 5º, que elenca direitos da pessoa com TEA,

passando-se a estabelecer, entre estes: "IX – a participação em atividades artísticas, intelectuais,
culturais, esportivas e recreativas, com vistas ao seu protagonismo, realizada por meio de políticas
afirmativas e sendo respeitadas suas limitações". A proposta de alteração foi motivada a partir do caso de
uma criança com TEA, de 3 anos, que esbarrou na falta de atendimento inclusivo em escola de natação
de Curitiba. Para saber mais, clique aqui.

INSTITUCIONAL

CAOPIPCD realiza reunião com PJs sobre atuação estratégica durante a pandemia em
relação às ILPIs

O CAOPIPCD realizou, em 20/11/2020, reunião virtual
com as Promotorias de Justiça com atribuição na
Defesa dos Direitos do Idoso para debater temas
relevantes no que se refere à atuação estratégica do
Ministério Público em relação às Instituições de Longa
Permanência para Idosos (ILPIs), durante a pandemia
da COVID-19. Nesta ocasião, destacou-se a
indispensável continuidade das medidas de prevenção,

controle e testagem, diante do princípio da prevenção e da proteção da vida, especialmente quando se
trata dessa parcela da população mais vulnerável a complicações decorrentes da doença. Ressalta-se a
participação do Procurador-Geral de Justiça que consignou a importância de que o atuar ministerial seja
voltado para captar as necessidades e os anseios sociais de um mundo pós-moderno, com a
concretização da missão constitucional do Ministério Público. Por sua vez, a Dra. Adriane Miró, médica
que atua como referência técnica da Divisão da Saúde do Idoso da Secretaria de Estado da Saúde
(SESA), reforçou a importância do novo ciclo de testagem, conforme disposto na Nota Orientativa SESA
nº 41/2020 (atualizada em 22/10/2020), para bloquear a cadeia de transmissão de casos positivos, bem
como das medidas para garantir o adequado isolamento de residentes com suspeita ou confirmação de
infecção pela COVID-19. Também foram debatidas as situações de municípios que não aderiram a
estratégia da SESA e a importância da atuação ministerial para que os parâmetros estaduais sejam
observados em âmbito local. A Procuradora de Justiça Coordenadora do CAOPIPCD, Rosana Beraldi
Bevervanço, conclamou os(as) Promotores(as) de Justiça a manterem vigilância contínua em relação às
ILPIs de suas comarcas, ressaltando a importância da realização da "Vistoria Virtual Excepcional COVID-
19" (cf. Ofício Circular n° 03/2020-CAOPIPCD) e colocando o Centro de Apoio à disposição para os
auxílios necessários.

CAOPIPCD participou da 1ª Jornada de Direito Antidiscriminatório, com debate acerca da
discriminação contra PCD

O CAOPIPCD, por meio da Promotora de Justiça Melissa Cachoni Rodrigues, participou da  1ª Jornada
de Direito Antidiscriminatório, realizada, em 18/11/2020, pelo Centro Universitário do Vale do Araguaia
(Univar), com o objetivo de fomentar o debate acadêmico sobre esse novo ramo jurídico, primordial na
incumbência de fazer cumprir princípios constitucionais, destacando-se a igualdade, a liberdade e a
dignidade humana e coibindo desigualdades sociais geradas pela discriminação. A palestra proferida,
com o tíltulo "Pessoa com deficiência: da Exclusão à Igualdade”, abordou a implicação do direito à
igualdade e não discriminação no subsistema legislativo de proteção às pessoas com deficiência,
reforçando o importante papel do Ministério Público na defesa de direitos, bem como no estímulo à
promoção da plena acessibilidade e inclusão desse segmento populacional na sociedade brasileira. 

http://portal.assembleia.pr.leg.br/modules/mod_legislativo_arquivo/mod_legislativo_arquivo.php?leiCod=54464&tipo=L&tplei=0
https://www.legislacao.pr.gov.br/legislacao/pesquisarAto.do?action=exibir&codAto=93348&codItemAto=1259714#1512264
https://www.assembleia.pr.leg.br/comunicacao/noticias/assembleia-aprova-projeto-que-institui-diretrizes-para-inclusao-de-autistas
https://idoso.mppr.mp.br/arquivos/File/NOTA_ORIENTATIVA_41_SESA_REVISADA_COM_DESTAQUES.pdf
https://mppr.mp.br/arquivos/File/cgmp/2020/ofcircular112020cgmp.pdf
https://idoso.mppr.mp.br/arquivos/File/OfCircular032020CAOPIPCD.pdf
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PROMOTORIAS EM DESTAQUE

Julgada procedente ACP proposta pelo MPPR
para fornecimento da terapia ocupacional ABA à
criança com TEA

Foi julgada
procedente Ação Civil
Pública ajuizada pela
Promotoria de Justiça
de Paraíso do Norte,
em favor de criança
de sete anos com
Transtorno de
Espectro Autista –
TEA (autismo infantil

de grau elevado), para obrigar o Estado do Paraná a fornecer gratuitamente a Terapia Comportamental
ABA. O tratamento foi considerado pelos médicos como imprescindível ao desenvolvimento do infante,
contudo, o Município de São Carlos do Ivaí (local onde a criança reside) e o Estado do Paraná se
recusaram a custear a terapia, com valor médio de R$ 5 mil por mês, sob a alegação de que não é
oferecida pelo Sistema Único de Saúde (SUS). Ressalta-se que outros tratamentos foram tentados, mas
não se mostraram eficazes para o paciente. Na petição inicial, destacou-se que “a falta de tratamento
preferencialmente precoce, intensivo e adequado, com equipe multidisciplinar, pode gerar uma limitação
permanente na capacidade dos indivíduos com TEA para realizar atividades diárias e participar da
sociedade”. Consignou-se também que a Portaria nº 324/2016, do Ministério da Saúde, prevê a Terapia
ABA como tratamento adequado para o TEA. Para saber mais, clique aqui. 

EVENTOS

30/11 - MPRJ e MPF promoverão evento sobre os desafios e perspectivas da LBI, após 5
anos de vigência

O  Ministério Público Federal (MPF) e o Ministério Público do Rio de Janeiro (MPRJ) promoverão, no dia
30/11/2020, às 14h30, evento virtual para debater as perspectivas da Lei Brasileira de Inclusão - LBI (Lei
nº 13.146/2015), após os primeiros 5 anos de vigência. O seminário “Lei Brasileira de Inclusão da pessoa
com deficiência: desafios e perspectivas” reúne dois especialistas do MPF e do MPRJ no tema: o
Procurador da República Fabiano de Moraes e o Promotor de Justiça Luiz Cláudio Carvalho de
Almeida. O seminário, promovido a cada ano pelas duas instituições, visa acompanhar a evolução da
aplicação efetiva da LBI, que trouxe impactos a áreas como saúde, educação, trabalho, assistência social
e transporte, dentre outras. Para saber mais, clique aqui. Para se inscrever, clique aqui.

 

https://pcd.mppr.mp.br/arquivos/File/ACP_Fornecimento_ABA_2020.pdf
http://bvsms.saude.gov.br/bvs/saudelegis/sas/2016/prt0324_31_03_2016.html
https://mppr.mp.br/2020/10/23104,11/Em-Paraiso-do-Norte-MPPR-obtem-sentenca-que-obriga-o-Estado-a-fornecer-gratuitamente-terapia-para-crianca-com-transtorno-do-espectro-autista.html
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2015/lei/l13146.htm
http://www.mpf.mp.br/regiao2/sala-de-imprensa/noticias-r2/30-11-direitos-de-pessoas-com-deficiencia-sao-tema-de-evento-virtual-do-mpf-e-mp-rj
https://mpf.webex.com/mw3300/mywebex/default.do?nomenu=true&siteurl=mpf&service=6&rnd=0.5637817732530453&main_url=https%3A%2F%2Fmpf.webex.com%2Fec3300%2Feventcenter%2Fevent%2FeventAction.do%3FtheAction%3Ddetail%26%26%26EMK%3D4832534b000000044273083521727b61fc807439d125b986c3c995eedaad3f35e9fa50bfd5e7c573%26siteurl%3Dmpf%26confViewID%3D178093332586598970%26encryptTicket%3DSDJTSwAAAAQ15PEIIafHRvVhpKYNIjpWXWeZwcoG241exkHAEvXuHQ2%26
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03/12 às 19h - 6ª PJ de Cascavel participará de LIVE da SURDOVEL sobre violência contra a
pessoa surda

No dia 03/12 (quinta-feira) 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". A transmissão da live ocorrerá pelo
canal do You Tube da SURDOVEL.

 

04/12 - CAOPIPCD participará da 1ª Edição Nacional Virtual do Reconecta sobre inclusão da
PCD

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

https://pt-br.facebook.com/pages/category/Nonprofit-Organization/Surdovel-Associa%C3%A7%C3%A3o-de-Surdos-de-Cascavel-475147939347709/
https://www.youtube.com/channel/UC4oInuX0NYx0cy8ehdjYjbA
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Deficiência. O objetivo do evento é a conscientização sobre
direitos, mobilização e articulação entre diferentes interlocutores
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 assistidas, empresas
em geral, órgãos de classe envolvidos com a temática, além de

personalidades e especialistas da área da deficiência. O CAOPIPCD, por meio da Promotora de Justiça
Melissa Cachoni Rodrigues, fará duas exposições no dia 04/12/2020, sobre 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) e sobre
fiscalização das instituições de acolhimento de pessoas com deficiência pelo Ministério Público brasileiro,
tendo em vista sua 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). Para saber mais, clique aqui.

DICAS DE CULTURA E DE SAÚDE

A Deficiência Visual através do cinema

Site português disponibiliza lista de filmes acerca da temática da deficiência visual, os
quais foram produzidos no período que vai desde 1900 até o ano de 2020. Entre os
títulos compilados nesta seleção, destaca-se o filme italiano "Vermelho como o céu"
(2006), o filme brasileiro "A coleção invisível" (2012) e o filme inglês "Notas sobre a
cegueira" (2016). Para saber mais, clique aqui.

https://pcd.mppr.mp.br/pagina-626.html
https://reconecta.mpt.mp.br/
https://www.youtube.com/watch?v=yvd9R30hNqk
https://www.youtube.com/watch?v=zVvm__0bTbY
https://www.netflix.com/br/title/80098842
http://www.deficienciavisual.pt/filmes-CegueiraVistaPeloCinema.htm

