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BOLETIM INFORMATIVO - MARÇO 2019

21/03 - DIA INTERNACIONAL DA SÍNDROME DE DOWN - “NÃO DEIXE NINGUÉM PARA
TRÁS”

“Não deixe ninguém para trás” foi o tema escolhido
para comemoração do Dia Internacional da Síndrome
de Down em 2019. Em alusão à alteração genética
(trissomia do cromossomo 21) geradora da Síndrome
de Down, o dia 21 de março foi instituído pela
Organização das Nações Unidas, em 2006, como Dia
Internacional da Síndrome de Down. A data tem os
objetivos de conscientizar a população sobre a
inclusão, dar visibilidade aos direitos dessas pessoas,
contribuir para melhor informar a sociedade e combater
o preconceito. Neste ano, em especial, a escolha do
tema deu-se, segundo a Federação Brasileira das
Associações de Síndrome de Down (FBASD), pelo fato
de que “Todas as pessoas com síndrome de Down
devem ter oportunidades de viver vidas plenas,
incluídas em condições igualitárias com os outros, em
todos os aspectos da sociedade”. Para ter acesso a

maiores informações sobre a data e os eventos que ocorrerão nas cidades paranaenses e em outros
Estados, bem como assistir o vídeo da World Down Syndrome Day (WDSD), clique aqui.

ACOMPANHAMENTO LEGISLATIVO

PROJETO DE LEI VISANDO ELEVAR O LIMITE DE RENDA FAMILIAR PARA RECEBIMENTO
DO BPC ENTRA NA PAUTA DA CAS

http://federacaodown.org.br/index.php/2019/02/07/dia-internacional-sindrome-de-down-2019/
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O PL n° 374/2018, do ex-senador Dalírio Beber (PSDB-SC), que contém
proposta de alteração da Lei nº 8.742/1993 (Lei Orgânica da Assistência
Social), visando elevar o limite da renda familiar que habilita ao

recebimento do benefício de prestação continuada (BPC), entrou na pauta de discussão da Comissão de
Assuntos Sociais (CAS) do Senado Federal, com relatório favorável do senador Romário (Pode-RJ). O PL
pretende a alteração da redação do §3º, do artigo 20, da Lei nº 8.742/1993, que atualmente limita o
recebimento do benefício àquelas famílias cuja renda mensal per capita seja inferior a 1/4 (um quarto) do
salário-mínimo, para considerar como incapaz de prover a manutenção da pessoa com deficiência ou
idosa a família cuja renda mensal per capita seja inferior a 3/5 (três quintos) do salário-mínimo. De acordo
com o relator do Projeto no Senado, “o limite de renda per capita vigente é ‘draconiano’, pois exige que a
média da família com idosos ou deficientes não passe de R$ 249,50 por mês para cada pessoa”, ou seja,
que uma família esteja em situação de absoluta miséria para receber o benefício. Para ter acesso ao PL
n° 374/2018, clique aqui.

PROJETO DE LEI PREVÊ REBAIXAMENTO DA IDADE PARA CLASSIFICAR PESSOA COM
DEFICIÊNCIA COMO IDOSO

Tramita no Senado o PL n° 401/2019, apresentado pelo deputado Eduardo
Barbosa (PSDB-MG), que tem o objetivo de modificar o Estatuto do Idoso
(Lei n° 10.741/2003), a fim de permitir que uma pessoa com deficiência

possa ter antecipada para os 50 (cinquenta) anos sua classificação como idoso. Segundo a ementa, o
Projeto de Lei pretende a inclusão dos §§ 1º e 2º, ao art. 1º, da Lei nº 10.741/2003, para estabelecer que
a pessoa com deficiência seja considerada idosa com idade igual ou superior a 50 (cinquenta) anos, limite
que poderá ser reduzido mediante avaliação biopsicossocial multidisciplinar da deficiência. Para ter
acesso ao PL n° 401/2019, clique aqui.

PEC QUE PADRONIZA REFERÊNCIA A PESSOAS COM DEFICIÊNCIA NA CONSTITUIÇÃO É
APROVADA EM PRIMEIRA VOTAÇÃO NO SENADO

O Senado aprovou, em primeiro turno, a PEC n° 25/2017, que objetiva
padronizar as referências a pessoas com deficiência no texto da
Constituição Federal. A Proposta de Emenda, da ex-senadora Fátima

Bezerra (PT-RN), tem como objetivo a alteração de dez artigos da Constituição Federal, para substituição
das expressões “pessoa portadora de deficiência” ou “portador de deficiência” pela expressão “pessoa
com deficiência”, utilizada pela Convenção Internacional sobre o Direito das Pessoas com Deficiência, da
Organização das Nações Unidas (ONU), incorporado ao ordenamento jurídico pátrio com status de
Emenda Constitucional. Antes da votação em segundo turno, o processo ainda será discutido em três
sessões. Para ter acesso à PEC n° 25/2017, clique aqui.

EVENTOS

SIMPÓSIO EM COMEMORAÇÃO AO DIA INTERNACIONAL DA SÍNDROME DE DOWN

 

 

Em Curitiba, a Associação Reviver Down realizará, no sábado, dia 23/03, Simpósio em comemoração ao
Dia Internacional da Síndrome de Down. O evento, que contará com apresentação de temas relevantes

https://www25.senado.leg.br/web/atividade/materias/-/materia/134197
https://www25.senado.leg.br/web/atividade/materias/-/materia/135095
https://www25.senado.leg.br/web/atividade/materias/-/materia/129807
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por profissionais de diversas áreas e apresentações artísticas,
ocorrerá na Primeira Igreja Batista de Curitiba, localizada na Rua
Bento Viana, n° 1200 - Batel, a partir das 8h30, com previsão de
encerramento às 12h15. A participação é gratuita. Maiores
informações podem ser obtidas através do telefone (41) 3022-5365 ou
pelo e-mail reviverdown@reviverdown.org.br.

 

mailto:reviverdown@reviverdown.org.br

