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NOTÍCIAS
Portaria Interministerial nº 5 de 22/12/17 prorroga prazo para a inscrição dos beneficiários
idosos no CadÚnico
Foi oficialmente prorrogado para 2018, por meio da
Portaria Interministerial nº 05, de 22/12/17, o prazo para
inscrição dos atuais beneficiários idosos do Benefício de
Prestação Continuada - BPC no Cadastro Único para
Programas Sociais do Governo Federal - CadÚnico, prazo
este que havia sido estabelecido anteriormente pela
Portaria Interministerial MDSA/MP/MF n° 02, de 07/11/16.
O Benefício da Prestação Continuada (BPC), fixado pela
Lei Orgânica da Assistência Social (LOAS), é a garantia de
um salário mínimo mensal à pessoa com deficiência e ao
idoso com 65 anos ou mais que comprovem não possuir
meios de prover a própria manutenção, nem de tê-la
provida por sua família. Os idosos acima de 65 anos que
recebem o Benefício de Prestação Continuada (BPC) têm
até dezembro de 2018 para se inscrever no Cadastro
Único para Programas Sociais do Governo Federal. Para
se ter direito a este benefício assistencial, é necessário
que a renda por pessoa do grupo familiar seja menor que
1/4 do salário-mínimo vigente. O cidadão pode procurar o CRAS (Centro de Referência de Assistência
Social) mais próximo da sua residência para esclarecer dúvidas sobre os critérios de concessão do
benefício ou a respeito de sua renda familiar, bem como para receber orientações em relação ao
preenchimento dos formulários.

https://mail.google.com/mail/b/AB-Riwkmx0s5iLW88lfrEfSF3E2sXSiJeUIMPanYxFWfJKDpGiH4/u/0/?ui=2&ik=bef99874ed&jsver=qd-nIA1b5NE.pt…
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"Praia Acessível" no litoral do Paraná
Por meio de cadeiras especiais, chamadas "cadeiras
anfíbias", pessoas com deficiência ou mobilidade
reduzida terão acesso a banho de mar seguro. No
Paraná, o programa "Praia Acessível", do governo
estadual, terá nove pontos no litoral durante a temporada
de verão. A cadeira flutuante, que tem capacidade para
suportar até 120 quilos, tem rodas mais largas e é
adaptada para a areia. Neste verão, a ação também vai
beneficiar a praia artificial de Santa Helena, no oeste do
estado. A atividade é monitorada por uma equipe treinada, que acompanha a pessoa desde a
transposição para a cadeira anfíbia, no deslocamento para a água, até o banho de mar. Pontos de
atendimento: Guaratuba: Praia das Pedras, Praia Central e Caieiras; Matinhos: Praia Mansa e Praia
Central, em frente à Sorveteria D’Vicz e em frente ao edifício Pipeline; Pontal do Paraná: Pontal do Sul
(próximo ao Centro de Estudos do Mar da UFPR); Ipanema (Praia Central) e Praia de Leste (Mirassol);
Santa Helena: Prainha do Lago de Itaipu. Para ler a matéria na íntegra, clique aqui.
Foto: Maurilio Cheli

Votação para novos integrantes do COEDE para mandato até 2020 será realizada em 1º de
março
As organizações da sociedade civil tiveram até 19 de
janeiro de 2018 para se inscreverem na eleição
do Conselho Estadual dos Direitos da Pessoa com
Deficiência do Paraná (COEDE), a fim de eleger
representantes, cujos mandatos irão até 2020. Serão
eleitos representantes de 12 entidades para participar do
Conselho, que é composto de forma paritária. Dentre as
entidades, serão contempladas duas para cada
área: deficiência física, deficiência auditiva ou surdez,
deficiência intelectual, deficiência visual ou cego, transtorno global do desenvolvimento e múltipla
deficiência. O COEDE atua na proposição de diretrizes de ação governamental voltadas à garantia e
promoção dos direitos de pessoas com deficiência e no controle social de políticas públicas e ações
referentes ao tema. De acordo com a coordenadora da Política da Pessoa com Deficiência, da Secretaria
de Estado da Família e Desenvolvimento Social, e atual presidente do Conselho, Flavia Cordeiro,
poderão votar e serem votadas as organizações em funcionamento regular há, pelo menos, um ano. Para
ler a matéria na íntegra, clique aqui.

Segundo balanço do 1º ano da nova gestão, ocorreram melhorias no atendimento para PCD
em Curitiba
Dentre as melhorias apontadas no balanço do 1º ano da nova gestão do Municípío de Curitiba para o
atendimento para pessoas com deficiência estão as rodas de conversa, a implantação de um centro de
referência em empregabilidade e a ampliação do atendimento da Central de Libras, com a contratação de
duas intérpretes de Libras que acompanham pessoas surdas em situações corriqueiras, como ida a
hospitais e entrevistas de emprego. Para ler a matéria na íntegra, divulgada pela "Agência de Notícias da
Prefeitura de Curitiba", clique aqui.
https://mail.google.com/mail/b/AB-Riwkmx0s5iLW88lfrEfSF3E2sXSiJeUIMPanYxFWfJKDpGiH4/u/0/?ui=2&ik=bef99874ed&jsver=qd-nIA1b5NE.pt…
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Aprovada Lei que proíbe cobrança extra de pessoas com deficiência em eventos públicos
no Estado de São Paulo
Foi aprovada, em outubro, no Estado de São Paulo, a Lei nº 16.545/2017, que dispõe sobre a proibição
de as salas de cinema, cineclubes, teatros, espetáculos musicais e circenses e eventos educativos,
esportivos de lazer e de entretenimento, promovidos por quaisquer entidades e realizados em
estabelecimentos públicos ou particulares cobrarem mais de uma entrada para pessoas com deficiência
ou mobilidade reduzida. A fiscalização da lei está a cargo dos órgãos de defesa do consumidor e o
estabelecimento que a descumprir fica sujeito a cobrança de multa estabelecida pelo Código de Defesa
do Consumidor. A autora do PL justificou a iniciativa afirmando que "a presente lei se faz necessária em
decorrência da existência de prática abusiva por parte das empresas de entretenimento, que cobram mais
de um ingresso para as pessoas com deficiência e obesos. Tal prática configura, além de conduta abusiva
e recusa de venda indireta nos termos do CDC, discriminação indevida por ocasionar ofensa ao princípio
da igualdade, positivado no caput do artigo 5° da Constituição Federal. (...) embora ocupem, algumas
vezes, mais de um lugar na plateia de algum espetáculo, o ordenamento jurídico pátrio estabelece
especial proteção às pessoas com deficiência e mobilidade reduzida, conforme de depreende do art. 227,
§ 1°, II da Constituição Federal e da Convenção dos Direitos da Pessoa com Deficiência, promulgada
como Decreto Federal n° 6.949/2009". Para acesso ao texto aprovado e ao PL, clique aqui.

ACOMPANHAMENTO LEGISLATIVO
Projeto de Lei propõe unificação da data de eleição para os conselhos de direitos do idosos
A atuação dos conselhos do idoso está regulamentada pela Lei Federal
nº 8.842/1994, que institui a Política Nacional do Idoso. No entanto, essa
lei não estabeleceu normas gerais para a eleição de seus integrantes, de
modo que a cada conselho compete criar as suas próprias. O Projeto de
Lei do Senado n° 262 de 2014 propõe alteração na referida lei para que
os mandatos tenham duração de dois anos, sendo permitida apenas uma
reeleição consecutiva. A posse dos conselheiros eleitos, por sua vez,
ocorreria no mês de fevereiro do ano imediatamente após as eleições. O
projeto aguarda votação na Comissão de Constituição, Justiça e
Cidadania (CCJ). Para ler a matéria na íntegra, clique aqui.

INSTITUCIONAL
CAOPIPCD publica dois artigos na 7ª edição da Revista Jurídica do MPPR
Com o objetivo de difundir informações de relevância para a atuação ministerial na área dos direitos do
idoso e da pessoa com deficiência, foram produzidos dois artigos para a 7ª edição da Revista Jurídica do
MPPR, lançada em dezembro de 2017. O artigo denominado “Inovações da Lei Brasileira de Inclusão no
CC e no NCPC e as repercussões na jurisprudência” (p. 281-297), de autoria da Promotora de Justiça
Melissa Cachoni Rodrigues e da assessora jurídica Dandara dos Santos Damas Ribeiro, integra a seção
“Jurisprudência Comentada”. O artigo denominado "Direitos sexuais e reprodutivos e a esterilização da
pessoa com deficiência", (p. 345-364), de autoria da Procuradora de Justiça e Coordenadora do
CAOPIPCD, Rosana Beraldi Bevervanço, integra a seção “Espaço Institucional”. Os artigos estão
disponíveis para consulta na 7ª edição da Revista Jurídica do Ministério Público do Estado do Paraná.
https://mail.google.com/mail/b/AB-Riwkmx0s5iLW88lfrEfSF3E2sXSiJeUIMPanYxFWfJKDpGiH4/u/0/?ui=2&ik=bef99874ed&jsver=qd-nIA1b5NE.pt…
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Direito dos idosos à gratuidade no transporte é tema do
programa "MP no Rádio"
A

coordenadora

do

CAOP de Defesa dos
Direitos do Idoso e da
Pessoa com Deficiência
e Procuradora de Justiça,
Rosana
Beraldi
Bevervanço, participou
em 28 de dezembro de
2017 do programa "MP
no Rádio", debatendo o tema do direito dos idosos à gratuidade no
transporte. A gratuidade para pessoas acima de 65 anos nos transportes coletivos urbanos, está
estabelecida desde a Constituição de 1988. Com o Estatuto do Idoso, este direito foi ampliado para o
transporte interestadual, devendo ser observados a regulamentação pertinente e os critérios
estabelecidos, como a faixa de renda do idoso e a obrigatoriedade da empresa de ônibus conceder duas
vagas gratuitas para idosos, sendo que, para a demanda excedente, haverá a concessão de 50% de
desconto no valor da passagem. Para acesso ao programa clique aqui.

Programa "MP Responde" aborda direito dos idosos
O MP Responde tem o formato de spot, com no máximo um minuto, e traz Procuradores e Promotores de
Justiça respondendo perguntas relacionadas ao trabalho do Ministério Público e a questões jurídicas em
geral. A produção é da Assessoria de Comunicação do MPPR, realizada em parceria com a Associação
das Emissoras de Radiodifusão do Paraná (Aerp). O programete pode ser veiculado gratuitamente por
qualquer rádio interessada. As perguntas são baseadas em questões da comunidade que chegam ao
MPPR, mas também é possível sugerir temas. Os contatos são o e-mail: mpnoradio@mppr.mp.br ou o
telefone (41) 3250-4469.
Edições sobre direitos dos idosos com respostas da Procuradora de Justiça Rosana Beraldi Bevervanço,
coordenadora do CAOP de Defesa dos Direitos do Idoso e da Pessoa com Deficiência:
- Os filhos podem usar o dinheiro da aposentadoria dos pais idosos?
- Como posso denunciar uma agressão contra pessoa idosa?
- A pessoa idosa tem tratamento prioritário no sistema de saúde?

PROMOTORIAS EM DESTAQUE
2ª Promotoria de Justiça recomenda construção e reparação de rampas de acessibilidade
em Dois Vizinhos
Com o objetivo de sanar irregularidades identificadas na adaptação do espaço urbano, a 2ª Promotoria de
Justiça de Dois Vizinhos, por meio do Promotor de Justiça Pedro Tenório Soares Vieira Tavares, expediu
Recomendação Administrativa para que o Município construa rampas de acessibilidade ou, quando
necessário, realize reparos para todas as faixas de pedestre da cidade. A Promotoria de Justiça
recomendou ainda que o Município realize obras de acessibilidade necessárias em praça no centro de
https://mail.google.com/mail/b/AB-Riwkmx0s5iLW88lfrEfSF3E2sXSiJeUIMPanYxFWfJKDpGiH4/u/0/?ui=2&ik=bef99874ed&jsver=qd-nIA1b5NE.pt…
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Dois Vizinhos, inclusive em relação às escadarias. O
prazo concedido para cumprimento da Recomendação
Administrativa foi de 120 dias. Segundo jornal regional, o
Município já está ciente da Recomendação e irá cumpríla gradativamente, mas de forma que não comprometa o
orçamento municipal. Para acesso à notícia, clique aqui.
Foto: Assessoria Jornal de Beltrão.

2ª Promotoria de Justiça de Proteção à Pessoa
Idosa de Curitiba utiliza técnica de “círculos
restaurativos"
Notícia recente publicada no site do MPPR deu destaque
para a atuação da 2ª Promotoria de Justiça de Proteção
à Pessoa Idosa de Curitiba pela utilização da técnica dos
“círculos restaurativos”. A notícia ressalta o histórico
deste trabalho coordenado pela Promotora de Justiça
Cynthia Maria de Almeida Pierri e a metodologia adotada,
com a obtenção de ótimos resultados, tendo em vista que
"a solução a que se chega consensualmente produz uma
recomposição das relações" e, "mesmo quando,
eventualmente, não haja essa recomposição, ao menos são minimizados futuros conflitos ou a
continuidade dos já existentes". Para acesso à notícia, clique aqui.

DICAS DE CULTURA E DE SAÚDE
Filme "Extraordinário" narra história de garoto com desordem craniofacial
O filme "Extraordinário" trouxe para o cinema a história narrada no livro
homônimo de R. J. Palacio, que trata de um menino que nasceu com uma
alteração no rosto (síndrome de Treacher Collins, uma doença que causa
deformações no rosto e no crânio) e, por isso, nunca havia frequentado escola.
A história aborda os desafios enfrentados por Auggie Pullman e sua família que,
mesmo tentando protegê-lo, tem que lidar com a necessidade de ver o garoto
experimentar a vida, quando ele começa a conviver com outras crianças na
escola, aos 10 anos, e terá que superar e derrubar a barreira do preconceito. O
filme tem sido bem avaliado, principalmente, por trazer o debate sobre um tema
importante de forma sensível: o bullying na escola.

Livro "Seu Futuro: educação financeira e atitudes para conquistar sua independência"
Independente da profissão, origens, escolaridade ou visão de mundo, saber administrar as próprias finanças,
conhecer seus pontos fracos e fortes em relação ao dinheiro e ter atitudes prudentes são qualidades essenciais
para uma vida financeira saudável e tranquila. “Seu Futuro: educação financeira e atitudes para conquistar sua
independência” trata de questões práticas, como tipos de investimentos, elaboração e administração de
orçamento e formas de ensinar os filhos a poupar e a valorizar o que ganham. Também são apresentados temas
como autoconhecimento, perfis profissionais, educação financeira e a importância dos planos a longo prazo. Este
https://mail.google.com/mail/b/AB-Riwkmx0s5iLW88lfrEfSF3E2sXSiJeUIMPanYxFWfJKDpGiH4/u/0/?ui=2&ik=bef99874ed&jsver=qd-nIA1b5NE.pt…
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tipo de leitura é muito relevante tendo em vista que o contexto atual indica o aumento
da expectativa de vida, acompanhado da necessidade de planejamento pessoal para
a aposentadoria. Há, ainda, a preocupação com a vulnerabilidade do consumidor
idoso e as consequências práticas desta característica, dentre as quais pode estar o
superendividamento, sendo cada vez mais comum a facilitação de obtenção dos
empréstimos consignados com desconto em folha a aposentados e a contratação
destes serviços sem o repasse das informações primordiais. Buscar informação, fazer
escolhas acertadas e planejar elevam as chances de evitar um futuro de privações e
problemas, especialmente na terceira idade.

Produção dos Boletins Informativos do CAOPIPCD:
Coordenadora Procuradora de Justiça Rosana Beraldi Bevervanço, Promotora de Justiça Melissa Cachoni Rodrigues e
Assessora Jurídica Dandara dos Santos Damas Ribeiro.
O CAOPIPCD tem a intensão de difundir informações de relevância para a atuação ministerial nas matérias de direitos do
idoso e da pessoa com deficiência, por meio de sua página virtual e de seu Boletim Informativo, como meios participativos
e abertos à colaboração dos interessados.
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