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NOTÍCIAS

Portaria do MMFDH dispõe sobre os procedimentos para auxílio financeiro emergencial pela
União às ILPIs

Por meio da Portaria nº 2.221/2020, do Ministério da Mulher, da
Família e dos Direitos Humanos (MMFDH), foram definidos os
critérios para a destinação de R$ 160 milhões referentes à
prestação do auxílio financeiro emergencial pela União às

Instituições de Longa Permanência para Idosos (ILPIs) de todo o país. Conforme disposto no art. 2º, este
auxílio financeiro emergencial objetiva fortalecer o enfrentamento da COVID-19 e "se destina às ILPIs
públicas ou privadas de caráter assistencial, sem finalidade lucrativa e cuja atividade se dê de modo
continuado e com número de inscrição ativo no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ)". Em
24/09/2020, a Portaria nº 2.377/2020 promoveu alterações em alguns dispositivos da primeira, por
exemplo, quanto à documentação mínima exigida (art. 7º, §1º) e o apoio da sociedade civil na
operacionalização, acompanhamento e fiscalização dos recursos repassados (art. 10). As ILPIs
interessadas no recebimento do auxílio financeiro deverão requerê-lo mediante o preenchimento do
formulário disponibilizado no sítio eletrônico do MMFDH, até o dia 03/10/2020. Sobre o tema, a Frente
Nacional de Fortalecimento às ILPIs elaborou material orientativo para as ILPIs, denominado
"Informações sobre o Auxílio Emergencial para ILPI". Para mais informações, clique aqui.

CNJ aprova condições especiais de trabalho para servidores e magistrados com deficiência

Por unanimidade, nos termos do voto do Relator, o Plenário do
Conselho Nacional de Justiça (CNJ) aprovou a Resolução nº 343, de 09
de setembro de 2020, que institui condições especiais de trabalho para
magistrados e servidores com deficiência, necessidades especiais ou

doença grave ou que sejam pais ou responsáveis por dependentes nessa mesma condição. Deste modo,
com a regulamentação da matéria no âmbito do CNJ, foram definidas condições especiais de trabalho,
reforçando-se a proteção de direitos, em conformidade com o estabelecido na Convenção Internacional
sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência, ratificada pelo Brasil com stat us de Emenda
Constitucional no ano de 2008, como ressaltou o então presidente do CNJ e do Supremo Tribunal Federal
(STF), Ministro Dias Toffoli. De acordo com o art. 10, os Tribunais deverão regulamentar o disposto na
Resolução no prazo de noventa dias. Para saber mais, clique aqui. No caso do MPPR, a Lei Orgânica
Complementar nº 85/1999 prevê, em seu art. 136, a possibilidade de dispensa do comparecimento à
parte do expediente, até o limite de 50% do seu período integral, para membros que detenham a guarda e
responsabilidade de pessoa com deficiência, conforme especificado.

Projeto oferece auxílio para combate à COVID-19 a ILPIs que se cadastrarem

https://apps.mppr.mp.br/informativos/static/upload/MjY=/14018.png
https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/portaria-n-2.221-de-3-de-setembro-de-2020-275911455
https://www.in.gov.br/web/dou/-/portaria-n-2.377-de-24-de-setembro-de-2020-279456115
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdb_QFd5UKQ6kVh4N093-Q4Nii60CFh1EtC1AibpRyGeMyHWw/viewform
https://894d0f6a-a0f8-4238-b884-a5387e68c8c7.filesusr.com/ugd/2bdc6d_3b3a41511cef4021bf041006e8bdb112.pdf
https://www.frentenacionalilpi.com.br/auxilio-emergencial-ilpi?fbclid=IwAR2fK8xRStisJMEQAvtQHWKLoEhG1l89GfBLW1It2NqYl28F_soaMvNQR9E
https://www.cnj.jus.br/wp-content/uploads/2020/09/Resolucao343-2020.pdf
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2007-2010/2009/decreto/d6949.htm
https://www.cnj.jus.br/pessoas-com-deficiencia-norma-garante-condicoes-especiais-de-trabalho-a-servidores-e-magistrados/#:~:text=Por%20unanimidade%2C%20o%20Plen%C3%A1rio%20do,sejam%20pais%20ou%20respons%C3%A1veis%20por
http://mppr.mp.br/arquivos/File/lomp7a.pdf
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O Programa "Todos pela Saúde", iniciativa do Itaú Unibanco, adotou iniciativa direcionada ao combate da
COVID-19 junto à população idosa. Nesta etapa do projeto são
oferecidas, para as primeiras 1.000 ILPIs que se cadastrarem: doação
de máscaras de pano para a proteção dos residentes e colaboradores
da ILPI; acesso a materiais informativos sobre proteção, higienização,
protocolos e orientações gerais via plataforma online (vídeos, cartilhas,
folder e cartazes que podem ser impressos e expostos nas
dependências da ILPI ou compartilhados com toda a rede de contato da
instituição); disponibilização da Linha de Apoio, serviço gratuito de

apoio psicológico para os profissionais que estão na linha de frente, enfrentando situações de grande
pressão e comoção; e acesso às lives do Fórum Retomar para falar de temas como: reforço à
funcionalidade da pessoa idosa, fortalecimento do vínculo familiar, gestão de colaboradores da ILPI e
gestão administrativa e financeira da ILPI. As ILPIs interessadas em fazer parte dessa ampliação do
projeto devem efetuar cadastro online. O apoio teve início em setembro de 2020 e será concluído em
outubro de 2020.

FIOCRUZ desenvolve pesquisa nacional sobre condições de trabalho e saúde dos
cuidadores de idosos diante da pandemia da COVID-19

A pandemia da COVID-19 no Brasil gerou significativo impacto na vida de quem
cuida de pessoas idosas. Diante deste cenário, por meio do Projeto "Cuidando
de quem cuida", a Fundação Oswaldo Cruz (FIOCRUZ) está realizando
pesquisa de abrangência nacional sobre os impactos da pandemia para as
condições de vida das pessoas cuidadoras de idosos, bem como disponibiliza
orientações para os cuidados nesse contexto. A participação na pesquisa é
possível por meio do preenchimento de questionário. No site da FIOCRUZ, é
possível acessar também videoaulas – que abordam temas como o uso de
máscara, lavagem das mãos e higienização dos alimentos in natura para evitar
a contaminação pelo Coronavírus – e materiais informativos – Orientações para
Cuidadores Domiciliares de Pessoa Idosa na Epidemia do Coronavírus − Covid-

19 (2020), Manual do Cuidador da Pessoa Idosa (2008) e Guia Prático do Cuidador (2008). Para saber
mais sobre o Projeto, clique aqui.

STF decide pela constitucionalidade da obrigação de locadoras de veículos manterem cota
de veículos adaptados para PCDs

Na sessão virtual realizada em 21/09/2020, o Plenário do Supremo
Tribunal Federal (STF) julgou improcedente a Ação Direta de
Inconstitucionalidade (ADI) 5452, na qual a Confederação Nacional do
Transporte (CNT) apontava ofensa aos princípios constitucionais da
livre iniciativa, da razoabilidade e da irretroatividade tributária, tendo em

vista as disposições da Lei Brasileira de Inclusão (Lei n° 13.146/2015) acerca da obrigação das locadoras
de veículo de oferecerem um veículo adaptado para uso de pessoa com deficiência a cada conjunto de
20 automóveis da frota (art. 52). O entendimento seguiu o voto da Relatora, Ministra Cármen Lúcia, que,
dentre outros aspectos, destacou o conjunto de regras constitucionais no Brasil, que confere direitos e
garantias às pessoas com deficiência baseados nos princípios da não discriminação e da participação na
sociedade, ponderando, ainda, que a previsão normativa atende ao princípio da proporcionalidade, pois
não inviabiliza a atividade econômica das locadoras nem impõe ônus excessivo. Para saber mais, clique
aqui.

Curitiba conta com Plano Municipal Decenal dos Direitos da Pessoa com Deficiência

Por meio do Decreto Municipal nº 1049/2020, foi instituído o Plano
Decenal dos Direitos da Pessoa com Deficiência do Município de
Curitiba – aprovado pelo Conselho Municipal dos Direitos da Pessoa
com Deficiência, por meio da Resolução nº 37/2020 –, o qual
estabelece as metas de inclusão em Curitiba para os próximos dez
anos. O Plano Decenal conta com 22 objetivos e 147 ações (de curto,

médio e longo prazo), divididos em seis eixos: Não discriminação, participação e acesso à informação;
Saúde, habilitação e reabilitação; Educação e trabalho; Moradia e assistência social; Transporte,
mobilidade e acessibilidade; e Cultura, esporte, turismo e lazer. O plano contribuirá para garantir maior

https://www.itau.com.br/coronavirus/doacoes/
http://itauvivermais.longeviver.com/
https://www.covid19.cuidadores.fiocruz.br/inquerito.php
https://www.covid19.cuidadores.fiocruz.br/index.php?pag=ensinov
http://www.epsjv.fiocruz.br/sites/default/files/files/CartilhaCuidadorIdoso_Covid-19.pdf
http://www.observatorionacionaldoidoso.fiocruz.br/biblioteca/_manual/12.pdf
https://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/guia_pratico_cuidador.pdf
https://www.covid19.cuidadores.fiocruz.br/index.php?pag=
http://portal.stf.jus.br/processos/detalhe.asp?incidente=4915554
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2015/lei/l13146.htm
http://portal.stf.jus.br/noticias/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=452250&ori=1
https://pcd.mppr.mp.br/arquivos/File/DECRETO_1049_2020.pdf
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acessibilidade aos serviços prestados pelo Município, além de fornecer informações para a construção de
um diagnóstico sobre a realidade das pessoas com deficiência residentes na capital paranaense. Para
saber mais, clique aqui.

ACOMPANHAMENTO LEGISLATIVO

PL nº 4328/2020 visa instituir o mês de outubro como "Mês de Conscientização da
Comunicação Alternativa"

Batizado como "PL da Inclusão", o Projeto de Lei nº 4328/2020 foi protocolado
na Câmara dos Deputados, com o objetivo de "instituir o Mês de
Conscientização da Comunicação Alternativa, a ser celebrado anualmente no
mês de outubro". Neste período, prevê-se a promoção de campanha de
conscientização sobre o tema, "com a realização de palestras, seminários, e
atividades educativas e com a veiculação de campanhas de mídia com o
objetivo de facilitar o acesso público a informações sobre a Comunicação
Alternativa, como um método de inclusão para indivíduos sem fala, escrita

funcional ou com prejuízos em sua comunicação ou capacidade de falar ou escrever." Por meio da
Comunicação Suplementar e Alternativa, viabiliza-se que a comunicação possa ser realizada de outras
formas além da fala, "como um olhar compartilhado, expressões faciais, gestos, toque, escrita, apontar de
símbolos, imagens ou equipamentos com voz sintetizada, que permitam a interação". Para acompanhar a
tramitação do PL, clique aqui.   

INSTITUCIONAL

Live debate os 5 anos da Lei Brasileira de Inclusão e a atuação do Ministério Público

No dia 22/09/2020, em parceria com a Escola Superior
do MPPR, o CAOPIPCD promoveu Live com o tema "5
anos da Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com
Deficiência e a atuação do MP". O evento contou a
participação da Dra. Izabel de Loureiro Maior (Médica e
mestre em Medicina Física e Reabilitação pela UFRJ,
professora da Faculdade de Medicina da UFRJ
aposentada, especialista em políticas públicas e gestão
governamental do Ministério do Planejamento) e teve

como mediadoras a Coordenadora do CAOPIPCD, a Procuradora de Justiça Rosana Beraldi Bevervanço,
e a Promotora de Justiça Melissa Cachoni Rodrigues. Na transmissão, que contou com intérpretes de
Libras para garantir a acessibilidade, o tema principal foi a importância da Lei Brasileira de Inclusão (LBI)
para garantia e efetivação dos direitos das pessoas com deficiência no Brasil. Abordou-se, também, a
relevância da Convenção sobre os Direitos da Pessoa com Deficiência da ONU como marco para o
avanço na conquista de direitos desta parcela da população mundial, neste início do século XXI, bem
como os desafios encontrados durante o processo de elaboração da LBI e o avanço desses direitos no
Brasil. Também foi debatido o histórico de articulação dos movimentos sociais de representação no Brasil
e no mundo, sob o lema "Nada sobre nós sem nós", fazendo-se referência ao Dia Nacional de Luta da
Pessoa com Deficiência, celabrado no dia 21 de setembro. De forma mais específica, foram discutidas
outras questões, como a mudança de paradigma implementada através da superação do modelo médico
de deficiência pelo modelo social, além de outras alterações promovidas pela nova legislação no que diz
respeito, por exemplo, à autonomia e à capacidade civil da pessoa com deficiência e o direito à
acessibilidade. Para assitir, clique aqui.

Live da FN-ILPI divulga Cartilha de orientações para manejo de visitas em ILPIs"

No dia 09/09/2020, a Promotora de Justiça atuante no CAOPIPCD, Melissa Cachoni Rodrigues, participou
da Live, promovida pela Frente Nacional de Fortalecimento à ILPI (FN-ILPI), para apresentação da
"Cartilha de Orientações para o Manejo de Visitas em ILPIs". Desde o início da pandemia, a suspensão
de visitas nessas instituições foi adotada como medida salutar para impedir a chegada do vírus e sua
proliferação nesses locais de residência coletiva, que abrigam pessoas mais vulneráveis a complicações
decorrentes da COVID-19 (conforme orientação do CAOPIPCD, no Ofício-Circular n° 02/2020-

https://revistareacao.com.br/curitiba-conta-com-plano-municipal-decenal-dos-direitos-da-pessoa-com-deficiencia/#:~:text=Para%20o%20conselho%20municipal%2C%20a,pessoa%20com%20defici%C3%AAncia%20em%20Curitiba.
https://www.camara.leg.br/proposicoesWeb/prop_mostrarintegra?codteor=1924787&filename=PL+4328/2020
https://www.camara.leg.br/proposicoesWeb/fichadetramitacao?idProposicao=2260862
https://conexao.ufrj.br/2017/06/20/pessoas-da-ufrj-izabel-maior/
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2015/lei/l13146.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2007-2010/2009/decreto/d6949.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2004-2006/2005/Lei/L11133.htm
https://www.youtube.com/watch?v=onz7JqRIcgE&feature=youtu.be
https://www.frentenacionalilpi.com.br/
https://894d0f6a-a0f8-4238-b884-a5387e68c8c7.filesusr.com/ugd/2bdc6d_2494f07dfc614873bb95ae1961187f1a.pdf
https://idoso.mppr.mp.br/arquivos/File/Oficio_Circular_n_02_2020_CAOPIPCD.pdf


05/10/2020 E-mail de Ministério Público do Estado do Paraná - BOLETIM INFORMATIVO - SETEMBRO 2020

https://mail.google.com/mail/b/ALGkd0x8L7mz9RznGpErljrbzk2MuLpdR0b4ur4tgnbHtrvg7vp9/u/0?ik=bef99874ed&view=pt&search=all&permthid… 4/9

CAOPIPCD). Passados aproximadamente 7 meses
desde a suspensão das visitas, profissionais de
diversas áreas se reuniram para discussão de
protocolos que possam ser utilizados quando for
autorizado pelas autoridades sanitárias e gestores
locais o retorno gradativo das visitas e/ou nas situações
que justifiquem visitas excepcionais aos idosos
residentes. Para assistir, clique aqui.

PROMOTORIAS EM DESTAQUE

PJ conclui projeto “Mais Acessibilidade Campina da Lagoa/PR”

A Promotoria de Justiça de Campina da Lagoa alcançou os objetivos do
Projeto “Mais Acessibilidade Campina da Lagoa/PR”, o qual foi
elaborado pela unidade visando à implementação do direito à
acessibilidade no município sede da Comarca. A primeira etapa
executada foi a colheita de dados e imagens acerca da falta de
acessibilidade pela equipe da Promotoria de Justiça, verificando-se a

inexistência de: rampas de acessibilidade em locais estratégicos da cidade com grande fluxo de pessoas,
acessibilidade na entrada de órgãos públicos, caixas prioritários nos mercados, vagas de estacionamento
para idosos e pessoas com deficiência em locais estratégicos da cidade, cartazes fixados em órgãos
públicos informando acerca do atendimento superprioritário aos maiores de 80 anos e prioritário aos
maiores de 60 anos e a pessoas com deficiência. Ademais, também foi indentificada a exigência da
chamada “prova de vida” in loco pelas agências bancárias como requisito para renovação de benefícios
previdenciários, a qual não deve ser exigida, tendo em vista que a legislação atual desobriga o
comparecimento dessas pessoas a órgãos públicos, o que configuraria desrespeito a seus direitos. Diante
do diagnóstico, foram tomadas várias medidas extrajudiciais, como a realização de reunião com o Gestor
Municipal e a expedição de várias Recomendações Administrativas, de modo que os problemas
identificados puderam ser sanados, concluindo-se a etapa de execução do Projeto. Ressalta-se que a
iniciativa do Promotor de Justiça Thimotie Aragon Heemann, de desenvolvimento do "Projeto Mais
Acessibilidade", também já foi finalizada no Município de Nova Cantu e está em fase final de
implementação no Município de Altamira do Paraná, os quais também integram a Comarca.

14ª PJ de Maringá expede RA para impedir aprovação PL que dispensa a observância das
normas de acessibilidade

Após tomar conhecimento do Projeto de Lei Complementar nº
1990/2020, oriundo da Câmara Municipal de Maringá, a  Promotora de
Justiça Michele Nader, atuante na 14ª Promotoria de Justiça de
Maringá, com atribuição na Defesa dos Direitos das Pessoas com
Deficiência, expediu Recomendação Administrativa à Câmara Municipal
e ao Executivo Municipal, orientando a não aprovação ou, se já
aprovado, o veto ao PLC. A insurgência decorreu das disposições do
referido PLC acerca da desnecessidade de observância de normas de
acessibilidade por estabelecimentos que não realizem atendimento ao

público. A partir da análise das normativas existentes sobre o tema, concluiu-se que os dispositivos
contidos no PLC "ameaçam lesionar os direitos das pessoas com deficiência, tutelados pelo Ministério
Público, sobretudo o direito ao trabalho e à acessibilidade". Destacou-se, ainda, que os exemplos trazidos
no PLC (central interna, depósito, almoxarifado, central de armazenamento ou distribuição e garagem)
estão em evidente desconformidade com a NBR 9050:2020 (versão atualizada da NBR 9050:2015) da
Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT) e que a ausência de atendimento ao público ou a
caracterização da atividade como “auxiliar” também não podem, por si sós, afastar a aplicação das
normas de acessibilidade, sobretudo porque esses espaços ainda podem constituir ambientes de trabalho
ou correlatos, devendo ser acessíveis aos funcionários que deles se utilizem. Para saber mais, clique
aqui.

PJ de Marmeleiro firma TAC com o Município para assegurar acessibilidade

https://idoso.mppr.mp.br/arquivos/File/Oficio_Circular_n_02_2020_CAOPIPCD.pdf
https://www.facebook.com/watch/live/?v=239380057425255&ref=watch_permalink
https://pcd.mppr.mp.br/arquivos/File/Mais_Acessibilidade_Campina_da_Lagoa.pdf
https://comunicacao.mppr.mp.br/2020/09/22960/Em-Maringa-MPPR-recomenda-ao-prefeito-e-a-Camara-nao-aprovarem-projeto-de-lei-municipal-que-contraria-legislacao-federal-ao-dispensar-acessibilidade.html
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A Promotoria de Justiça de Marmeleiro, por meio do Promotor de Justiça Arthur Jonas Mendonça e
Araújo, firmou Termo de Ajustamento de Conduta (TAC) com o
Município para assegurar o cumprimento das normas de acessibilidade
(ABNT NBR 9050:2015) nos espaços de uso público, viabilizando a
inclusão de todas as pessoas com deficiência ou com mobilidade
reduzida. O TAC foi realizado no bojo de Procedimento Administrativo
que visa acompanhar, estimular e fiscalizar as políticas públicas no
município visando à realização de obras necessárias à acessibilidade

nas vias públicas, parques e demais espaços de uso público do município. De acordo com o quanto
previsto, o Município de Marmeleiro terá 18 meses para apresentar projetos para adequação de todos os
espaços públicos e, após, mais 24 meses para realizar as obras previstas nos projetos. Definiu-se,
também, que o Ministério Público poderá solicitar vistoria ao Conselho Regional de Engenharia e
Agronomia do Paraná  (CREA-PR) e/ou à Comissão Municipal de Acessibilidade, para verificar o
cumprimento do acordo. Para saber mais, clique aqui.

20ª PJ de Londrina expede RA para garantir acessibilidade nas agências bancárias

A 20ª Promotoria de Justiça de Londrina, por sua Promotora de Justiça
Titular, Leila Schimiti, expediu Recomendação Administrativa às
agências bancárias do município, visando à garantia de prioridade no
atendimento às pessoas com deficiência e com mobilidade reduzida,
consistente em: garantia de lugar privilegiado em filas, distribuição de
senhas com numeração adequada ao atendimento preferencial, guichê

de caixa para atendimento exclusivo, ou implantação de outro serviço de atendimento personalizado.
Advertiu-se que o não cumprimento do quanto recomendando implicará, sem prejuízo da
responsabilidade administrativa, no ajuizamento da competente Ação Civil Pública. Observa-se que
outras medidas vêm sento tomadas no âmbito de Inquérito Civil, como RA expedida em 2019 à
Federação Brasileira de Bancos (FEBRABAN) e às agências bancárias do Município de Londrina, acerca
do direito à acessibilidade e às demais garantias às pessoas com deficiência, por meio da eliminação de
barreiras porventura existentes para o acesso às agências bancárias, disponibilização de tecnologia
assistiva, de ajuda técnica e de profissionais habilitados a viabilizar tal entrada e os atendimentos
necessários. O referido IC foi instaurado para a verificação da acessibilidade nas agências bancárias, a
partir de solicitação de providências realizada pelo Conselho Municipal dos Direitos da Pessoa com
Deficiência do Município de Londrina. 

EVENTOS

30/09 às 19h - Webinar "Prevenção da COVID-19 nas Instituições de Longa Permanência
para Idosos (ILPIs)"

No dia 30/09, às 19h, por meio da plataforma Zoom (com acesso através da senha 660449), como parte
do Projeto ECHO Brasil Geriatria, será promovido o Webinar "Prevenção da COVID-19 nas Instituições de
Longa Permanência para Idosos (ILPIs)", que contará com a participação do Dr. Edgar Moraes (Geriatra,
Professor da UFMG e consultor do Conselho Nacional de Secretários de Saúde - CONASS) e da Dra.
Adriane Miró (Referência Técnica da Secretaria de Estado da Saúde - SESA).

 

https://mppr.mp.br/2020/09/22996,11/Promotoria-de-Justica-firma-acordo-com-o-Municipio-de-Marmeleiro-para-garantir-cumprimento-de-normas-de-acessibilidade-em-todos-os-edificios-publicos.html
https://echo.zoom.us/j/91672989823
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30/09 às 19h - Seminário "Idosos e Direitos das Famílias"

No dia 30/09, às 19h, por meio da plataforma Zoom, o Instituto Brasileiro de Direito de família (IBDFAM)
promoverá o Seminário "Idoso e Direito das Famílias". Na oportunidade serão proferidas as palestras
"Curatela e a Lei Brasileira de Inclusão", pelo Promotor de Justiça Luiz Cláudio de Carvalho (do MPRJ), e
"Famílias Intergeracionais e o papel dos avós idosos", pelo professor Vitor Almeida. Para maiores
informações, clique aqui.

01/10 às 17h - Lançamento da Campanha "Proteja idosos"

Na data em que se comemora o "Dia Internacional do Idoso", 01/10 (quinta-feira), às 17h, será realizado o
lançamento da campanha "Proteja Idosos". Esta é uma iniciativa das Promotorias de Justiça de Defesa
dos Direitos do Idoso do MPPR, em parceria com OAB/PR, Instituto Milton Luiz Pereira e SeniorOnline.
O objetivo é de arrecadar dinheiro, alimentos e materiais de higiene que serão destinados a ILPIs de
Curitiba que se encontram em situação de vulnerabilidade. Para acessar o evento, clique aqui.

https://www.ibdfam.org.br/eventos/2182/Idosos+e+Direito+das+Fam%C3%ADlias
https://www.youtube.com/channel/UCd5ROgwWqxXftz25T8d-d-w?view_as=subscriber
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01/10 às 19h - Live de abertura "Semana da Pessoa Idosa"

Em alusão ao "Dia Internacional do Idoso", no dia 01/10, às 19h, a Coordenadora do CAOPIPCD, a
Procuradora de Justiça Rosana Beraldi Bevervanço, participará da Live de abertura da Semana do Idoso,
promovida pelo “Núcleo de Assistência Social, Jurídica e de Estudos sobre a Pessoa Idosa” (NASJEPI)
da Universidade Estadual de Ponta Grossa (UEPG) e pelo Conselho Municipal dos Direitos da Pessoa
Idosa de Ponta Grossa. O evento será transmitido pelo Canal do Curso de Serviço Social da UEPG, no
YouTube.

https://www.youtube.com/channel/UCjA1J7dnVcuGVsb5NNTAQAw


05/10/2020 E-mail de Ministério Público do Estado do Paraná - BOLETIM INFORMATIVO - SETEMBRO 2020

https://mail.google.com/mail/b/ALGkd0x8L7mz9RznGpErljrbzk2MuLpdR0b4ur4tgnbHtrvg7vp9/u/0?ik=bef99874ed&view=pt&search=all&permthid… 8/9

ComunicaTEA promove eventos no Mês de Outubro

Em Outubro, mês que se pretende instituir como "Mês de Conscientização da Comunicação Suplementar
Alternativa", o ComunicaTEA idealizou uma programação especial, com atividades totalmente gratuitas,
dentre as quais a transmissão de palestras, momento perguntas e respostas e disponibilização de aulas
gravadas e legendadas. Essa agenda terá início no dia 02/10 e as atividades ocorrerão durante o mês de
outubro, sendo a última no dia 30/10. Os eventos podem ser acessados através do Canal do
YouTube "Comunicatea Pais".

 

https://www.youtube.com/watch?v=SgdJf_xmVLY
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DICAS DE CULTURA E DE SAÚDE

Setembro Azul: mês da visibilidade da Comunidade Surda Brasileira

Setembro é o mês da visibilidade da Comunidade Surda Brasileira, com
o objetivo de valorizar, apoiar e proteger a identidade linguística e a
diversidade cultural das pessoas surdas. Este mês é lembrado

mundialmente, com datas significativas que refletem a história de lutas e conquistas da Comunidade
Surda. Um importante fato histórico foi o Congresso de Milão, que ocorreu em setembro de 1880, quando
foi discutida a obrigatoriedade de oralização no ensino para surdos em escolas e a proibição do uso das
Línguas de Sinais na Educação dos Surdos. Com o passar do tempo, a Língua de Sinais foi ganhando
espaço, e surgiu, por exemplo, a comemoração do Dia Internacional das Línguas de Sinais (23 de
setembro), a fim de promover o debate sobre a importância da língua de sinais na plena realização dos
direitos humanos das pessoas surdas ao redor do mundo. No Brasil, relevante marco foi a data de
fundação da primeira escola de surdos no Brasil, o atual Instituto Nacional de Educação dos Surdos
(INES), em 26 de setembro de 1857, dia em que, por meio da Lei nº 11.796/2008, tornou-se o "Dia
Nacional do Surdo". Em 30 de setembro, é comemorado, ainda, o Dia Internacional do Surdo e o Dia
Internacional do Tradutor. Sobre o Setembro Azul, confira o primeiro episódio da série "Nada Sobre Nós,
Sem Nós", no qual a educadora Rosana Grasse lembra este histórico, abordando o tema do Orgulho
Surdo e das bandeiras de luta pela inclusão.

Série "Amor no Espectro" - Netflix

A primeira temporada de "Amor no Espectro", que teve lançamento em
2019,  está disponível na Netflix. A série australiana, em formato de
"reality show", segue a história de jovens adultos que possuem o
diagnóstico de Transtorno do Espectro Autista (TEA), refletindo sobre
suas expectativas e experiências em matéria de relacionamento
amoroso, diante das dificuldades de socialização apresentadas e as
peculiaridades de seus universos pessoais. A produção adentra
trajetórias de vida e as diferentes experiências dentro do espectro, no
cotidiano de pessoas adultas que compõem o elenco.

https://www.un.org/en/observances/sign-languages-day
https://www.ines.gov.br/
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2007-2010/2008/lei/l11796.htm
https://www.youtube.com/watch?v=nnnhCicEa8s
https://www.netflix.com/title/81265493

