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NOTÍCIAS

Grupo de Trabalho é instituído para regulamentação e implementação do Tratado de
Marraqueche

Por meio da Portaria nº 1.655, de 05 de setembro de 2019, o Ministério da
Cidadania instituiu Grupo de Trabalho (GT) com o objetivo de analisar e propor
ações, procedimentos e instrumentos normativos para a regulamentação e a
implementação do Tratado de Marraqueche para Facilitar o Acesso a Obras

Publicadas às Pessoas Cegas, com Deficiência Visual ou com Outras Dificuldades para Aceder ao Texto
Impresso. O Brasil aderiu ao tratado em 2013, na cidade de Marraqueche (Marrocos). Posteriormente, em
2015, houve aprovação pelo Congresso Nacional, conforme o procedimento do §3º, do art. 5º, da
Constituição (com status de emenda constitucional), e promulgação em outubro de 2018, por meio do
Decreto nº 9.522/2018. Reuniões deste GT aconteceram no mês de novembro de 2019, tendo em vista a
proposta de que o documento final seja concluído ainda em dezembro. Sobre o tema, o Sindicato
Nacional dos Editores de Livros (SNEL), que compõe o GT, publicou em seu site notícia ressaltando que
"a postura do SNEL é garantir que os editores possam atender ao Tratado sem prejuízo da função
editorial". Para acessar a notícia, clique aqui.

Seção Braille da Biblioteca Pública do Paraná fica mais acessível após reforma

Conforme notícia publicada em 18 de novembro de 2019, a Biblioteca Pública
do Paraná (BPP) reformulou sua sala da Seção Braille, com a ampliação do
espaço, que agora permite o livre acesso e circulação pessoas com deficiência
física (cadeirantes). A Seção Braille, localizada no 3° andar, conta com acervo

de mais de 30 mil títulos, entre livros em Braille, audiolivros e livros digitais, além de revistas, boletins e
folhetos. São ofertadas, ainda, palestras e cursos de capacitação, além de  audiodescrição de filmes e

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2018/Decreto/D9522.htm
https://snel.org.br/snel-participa-de-gt-de-regulamentacao-e-implementacao-do-tratado-de-marraqueche/
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exposições. Visitas de grupos para apresentação do espaço físico e dos serviços prestados podem ser
agendadas. Para saber mais, clique aqui.

Governo do Estado lança programa habitacional para idosos "Viver Mais Paraná"

O Governo do Estado do Paraná, por meio da Companhia de Habitação do
Paraná (Cohapar), lançou o programa "Viver Mais Paraná", que tem por objetivo
construir condomínios habitacionais para pessoas idosas que não têm casa
própria. Na primeira etapa do projeto, 14 (quatorze) cidades serão beneficiadas

(Ponta Grossa, Cascavel, Cornélio Procópio, Fazenda Rio Grande, Foz do Iguaçu, Guarapuava, Irati,
Jaguariaíva, Londrina, Maringá, Palmas, Piraquara, Prudentópolis e Telêmaco Borba). Segundo
divulgado, pretende-se a criação de condomínios residenciais com 40 (quarenta) casas adaptadas, nos
quais será realizada a cobrança de um aluguel social, correspondente ao valor de 15% do salário-mínimo.
Nesses condomínios, pretende-se que os idosos tenham acompanhamento de saúde, assistência social e
lazer, além da possibilidade de conviver com outros idosos. Para saber mais, clique aqui.

ACOMPANHAMENTO LEGISLATIVO

Sancionada lei que concede isenção de tarifa ("Passe Livre") no transporte coletivo
intermunicipal para pessoas com TEA

Foi sancionada a Lei Estadual nº 20.021/2019, publicada em 13 de novembro
de 2019, que inseriu o inciso IX ao art. 80 da Lei n° 18.419/2015 (Estatuto da
Pessoa com Deficiência do Estado do Paraná), elencando o  transtorno do
espectro autista (TEA) como uma das "patologias crônicas" em relação às quais
é possível requerer isenção de tarifa (“Passe Livre"), no

transporte  intermunicipal e em linhas de ônibus que compõem as redes integradas de transporte coletivo
das regiões metropolitanas, quando a pessoa estiver em tratamento continuado, fora do município de sua
residência. No Projeto de Lei nº 681/2017, fundamentou-se a proposta de alteração no fato de o
tratamento para as pessoas com TEA ser realizado através de médicos neurologista, psicólogo e
fonoaudiólogo e de muitos municípios do interior do estado não possuírem clínicas especializadas, o que
obriga essas pessoas, especialmente crianças, a se deslocarem a outros municípios, gerando elevadas
despesas com transporte.

Publicado o Decreto n° 10.133/2019 que institui o Programa Viver - Envelhecimento Ativo e
Saudável

No dia 27 de novembro de 2019, foi publicado no DOU o Decreto n° 10.133/2019, que
institui o Programa Viver - Envelhecimento Ativo e Saudável. O Programa será
Coordenado pelo Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos e tem dentre
seus objetivos: proporcionar a inclusão digital e social, para possibilitar a participação
do idoso em atividades de saúde, tecnologia digital, educação, e a mobilidade física,

com a melhoria da sua qualidade de vida; e contribuir  para a promoção do envelhecimento ativo e
saudável, por meio das diretrizes do Estatuto do Idoso (Lei n° 10.741/2003) e da Política Nacional do
Idoso (Lei n° 8.842/1994). Os entes interessados em participar do Programa deverão solicitar a adesão
diretamente à Secretaria Nacional de Promoção e Defesa dos Direitos da Pessoa Idosa, com justificativa
e informação acerca da situação do Conselho de Direitos do Idoso. Os contemplados receberão doação

http://www.bpp.pr.gov.br/modules/noticias/article.php?storyid=1476
http://www.assembleia.pr.leg.br/comunicacao/noticias/interiorizacao-em-ponta-grossa-termina-com-lancamento-de-programa-habitacional-para-idosos-2
http://portal.assembleia.pr.leg.br/index.php/pesquisa-legislativa/legislacao-estadual?idLegislacao=52003&tpLei=0&idProposicao=74293
http://portal.assembleia.pr.leg.br/modules/mod_legislativo_arquivo/mod_legislativo_arquivo.php?leiCod=74293&tipo=I
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2019/decreto/D10133.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/2003/L10.741.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l8842.htm


02/12/2019 E-mail de Ministério Público do Estado do Paraná - BOLETIM INFORMATIVO - NOVEMBRO 2019

https://mail.google.com/mail/u/0?ik=f6d153feb5&view=pt&search=all&permthid=thread-f%3A1651561987416531216&simpl=msg-f%3A16515619… 3/6

de computadores, webcams, impressoras, projetores de imagens e televisores para implementação do
Programa.

INSTITUCIONAL

Reunião interinstitucional debate mecanismos de autorização, manutenção e fiscalização
dos parques de diversão

Em 6 de novembro de 2019, o CAOPIPCD, o
CAOPCON e o CAOPMAHU promoveram reunião,
contando com a participação de representantes do
Poder Público e de instituições com interesse na
matéria, objetivando debater possíveis melhorias nos
mecanismos de autorização, manutenção e fiscalização
dos parques de diversão. Pretende-se que o conteúdo
das discussões subsidie futura orientação dos referidos
CAOPs aos Promotores de Justiça sobre o tema. Nesse

sentido, problematizou-se, entre outros, a questão da responsabilidade objetiva dos parques de
diversões, por se tratar de relação de consumo, e o tema da acessibilidade em pelo menos 5% dos
brinquedos e equipamentos de lazer, para utilização por pessoas com deficiência ou com mobilidade
reduzida.

Central de Atendimento ao Público é apresentada a integrantes da rede de proteção aos
direitos do idoso e da PCD

Visando ampliar as possibilidades para o atendimento à
população idosa e às pessoas com deficiência no
MPPR, foi promovida reunião de trabalho pelo
CAOPIPCD e pela Coordenadoria da Política Estadual
de Atendimento ao Público, no dia 7 de novembro de
2019. Contou-se com a participação de representantes
de diversos órgãos da rede de proteção ao idoso e à
pessoa com deficiência no estado. Na oportunidade,

buscou-se promover maior integração entre os órgãos, com apresentação sobre a atuação das
Promotorias de Justiça especializadas de Curitiba, bem como da estrutura da Central de Atendimento ao
Cidadão na capital. Os participantes também puderam apontar questões importantes para o efetivo
atendimento às necessidades desses segmentos. Para saber mais, clique aqui.

Coordenadora do CAOPIPCD participa de programa da AGÊNCIA RÁDIOWEB sobre
abandono afetivo de idosos

No programa da AGÊNCIA RÁDIOWEB sobre abandono afetivo de
idosos, foram entrevistadas três especialistas no tema. A professora do
curso de gerontologia da USP, Rosa Chubaci, contribuiu com o debate
ao problematizar a questão da diminuição da rede social de relações do

idoso, reforçando a importância do cuidado com pais e avós. Nesse sentido, a Procuradora de Justiça do
MPPR, Rosana Bevervanço, destacou previsões do Estatuto do Idoso sobre o envelhecimento digno e
indicou o entendimento dos Tribunais sobre o direito à indenização ao idoso que sofreu desamparo,

http://www.comunicacao.mppr.mp.br/2019/11/22099/Central-de-atendimento-ao-publico-do-MPPR-e-apresentada-a-integrantes-da-rede-de-protecao-aos-direitos-do-idoso-e-da-pessoa-com-deficiencia.html
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reforçando a necessidade de valorização e cuidados à pessoa idosa. Já a gerontóloga Ana Luiza Pereira
fez referência a estudos que associam o abandono afetivo do idoso com o aumento do risco de
depressão, ansiedade, doenças cardíacas e com a elevação do risco de morte em 14%, isso porque o
idoso acaba não tendo perspectivas numa fase da vida que já é fragilizada por várias questões. Ainda,
reforçou-se que, quando passam a residir em Instituições de Longa Permanência para Idosos (ILPIs), os
filhos continuam com responsabilidade de visitar os pais, para que não haja configuração do abandono.
Destacou-se, por fim, a projeção do IBGE de aumento significativo da população idosa no Brasil, que
atualmente representa 10% da população. Para ouvir o programa, clique aqui.

Proposta de Formulário para fiscalização de Instituições de Acolhimento para PCDs é
apresentado no GT7

No dia 6 de novembro de 2019, em Reunião do Grupo
de Trabalho de Defesa dos Direitos da Pessoa com
Deficiência (GT7) – que compõe a Comissão de Defesa
dos Direitos Fundamentais (CDDF) do Conselho
Nacional do Ministério Público (CNMP) –, do qual a
Promotora de Justiça atuante neste Centro de Apoio,
Melissa Cachoni Rodrigues, participa como membro

colaboradora, foi apresentada proposta de formulário para fiscalização de Instituições de Acolhimento
para Pessoas com Deficiência. O formulário foi desenvolvido em conjunto, por Grupos de Trabalho
organizados no âmbito do MPPR e do MPMA, que contaram com participação de equipes jurídica e
multidisciplinar. No MPPR, compuseram a equipe multidisciplinar profissionais da 1ª URATE/CAEx e o
Engenheiro do CAOPIPCD. Assim, além do formulário principal do Promotor(a) de Justiça, com o fim de
alcançar maior amplitude no esforço fiscalizatório, foram também propostos mais três documentos:
planilha de informações mais detalhadas a ser preenchida pela instituição fiscalizada e entregue
posteriormente ao Promotor(a) de Justiça; formulário para aferição de acessibilidade a ser aplicado por
Engenherio/Arquiteto; e formulário para avaliar os processos de trabalho, as dinâmicas de funcionamento
e a articulação da instituição com a rede de proteção, a ser aplicado por Equipes Técnicas (Assistente
Social/Pedagogo/Psicólogo). Paralelamente, foram apresentadas contribuições à proposta do Manual de
Atuação Funcional, o qual também está sendo elaborado com o intuito de auxiliar os Agentes Ministeriais
na execução dessa importante atribuição.

PROMOTORIAS EM DESTAQUE

5ª PJ de Paranavaí realiza audiência pública para reativação do CMPCD

A 5ª Promotoria de Justiça de Paranavaí, por meio da
atuação da Promotora de Justiça Marcia Felizardo,
iniciou, em maio de 2019, com apoio da assistente
social do MPPR que integra 9ª URATE CAEx/NATE,
Gabriella Mariano Munhoz Zeneratti, movimento para
reativação do Conselho Municipal dos Direitos da
Pessoa Com Deficiência de Paranavaí - CMPCD. Tendo
em vista o novo paradigma trazido pela Convenção
Internacional sobre os Direitos das Pessoas com
Deficiência e pela Lei Brasileira de Inclusão (Lei nº
13.146/2015), a pessoa com deficiência é entendida

https://www.agenciaradioweb.com.br/ouvir_audios/meuplayer.php?iddrive=19sELG5kLtuhYmoh2oQmgjVWD4yVbd-13
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como plenamente capaz, devendo ser promovidas as medidas necessárias para sua autonomia e
autodeterminação. Neste sentido, a audiência pública, realizada em 06 de novembro de 2019, objetivou
fortalecer a organização popular e o controle social das políticas públicas no município. O evento teve o
apoio da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB), subseção de Paranavaí, e da Secretaria Municipal de
Assistência Social de Paranavaí, além de contar com palestras da psicóloga do Ministério Público, Cecília
Eliane Gagetti Duarte, e da advogada especializada em Fashion Law & Business, Fernanda Pontes. Na
oportunidade, também foi apresentado vídeo da Promotora de Justiça atuante no CAOPIPCD, Melissa
Cachoni Rodrigues, sobre a relevância da atuação do Conselho Municipal dos Direitos da Pessoa com
Deficiência. Para assistir o vídeo, clique aqui.

EVENTOS

VI Colóquio sobre Violência contra a Pessoa Idosa

 

 

No dia 3 de dezembro de 2019, será realizado, em
Ponta Grossa, o VI Colóquio sobre Direitos da Pessoa
Idosa. No período da manhã (no Centro de Cultura), a
Coordenadora do CAOPIPCD, Procuradora de Justiça
Rosana Beraldi Bevervanço, participará de uma mesa-
redonda, com o tema "Violação de direitos e violência
contra a pessoa idosa", junto com a Presidente do
Conselho Nacional dos Direitos da Pessoa Idosa
(CNDI), Profª Maria Lúcia Secoti Filizola. No período da
tarde (na UEPG Campus Central - Bloco A),
acontecerão Rodas de Conversa, com o tema
"Promoção, proteção e defesa de direitos da pessoa
idosa no município de Ponta Grossa". Para acessar a
página de incrições e obter mais informações sobre o
evento, clique aqui.

 

 

DICAS DE CULTURA E DE SAÚDE

Portal do Livro Acessível facilita o acesso de pessoas com deficiência visual ao conteúdo
de obras literárias

O Portal do Livro Acessível, implementado a partir de um termo de
ajustamento de conduta entre o Ministério Público Federal (MPF) e o
Sindicato Nacional dos Editores de Livros (SNEL), é uma plataforma on-
line, criada em lingagem acessível, que coopera com a efetivação da
Lei Brasileira de Inclusão (Lei n° 13.146/2015), ao facilitar o acesso de
pessoas com deficiência visual, em igualdade de oportunidades com os

https://www.youtube.com/watch?v=ldjPSDaQ1HE&feature=youtu.be
https://nucleodoidoso.wixsite.com/meusite
http://pfdc.pgr.mpf.mp.br/temas-de-atuacao/inclusao-para-pessoas-com-deficiencia/acessibilidade/atuacao-do-mpf/tac-livro-acessivel
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demais, ao conteúdo de obras literárias. A plataforma promove a democratização da leitura, ao funcionar
como um canal entre os leitores e a editora, encaminhando pedidos de pessoas interessadas em adquirir
obras literárias em formato acessível. Para acessar o Portal e obter mais informações, clique aqui.

http://livroacessivel.org.br/

