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NOTÍCIAS
CIDH realiza encontro virtual sobre situação dos DHs dos idosos no contexto da pandemia
de COVID-19
A Comissão Interamericana de Direitos Humanos
(CIDH) realizou, em 25/05/2020, um encontro virtual
sobre a situação dos direitos humanos dos idosos no
contexto da pandemia de COVID-19. O evento contou
com a participação de profissionais de vários países da
América Latina (Peru, Colômbia, Uruguai, Chile, Costa
Rica e Argentina). Nesta oportunidade, refletiu-se sobre
as situações de discriminação dos idosos que vieram à tona na pandemia, bem como a necessidade de
atenção específica a este segmento populacional diante da taxa de letalidade causada pela doença.
Criticou-se a ideia de que existem vidas que podem ser sacrificadas, denominada de "cultura do
descarte", reforçando os direitos de que são titulares os idosos. Ressaltou-se que a América Latina é o
continente com maior taxa de desigualdade social no mundo e que, nestes contextos, as pessoas idosas
encontram-se em situação de alta vulnerabilidade social. Ademais, frisou-se a importância da articulação
para a ratificação da "Convenção Interamericana sobre a Proteção dos Direitos Humanos dos Idosos",
concluída no âmbito da Organização dos Estados Americanos (OEA) em 2015. Nesta convenção, que
serve como marco de ação no âmbito do direito internacional dos direitos humanos, mesmo para os
Estados que ainda não a ratificaram, há dispositivo sobre "situações de risco e emergências
humanitárias" (artigo 29), o qual dispõe que os Estados Partes tomarão todas as medidas específicas que
sejam necessárias para garantir a integridade e os direitos do idoso em situações de risco e emergências
humanitárias, desastres e outros. Importante observar que a ratificação desta convenção tramita no
Congresso Nacional brasileiro.

https://mail.google.com/mail/b/ALGkd0zdjTbM644yZEpZZ-CmwaTQylBDJHxN7_LhJz28fDmLi6MQ/u/0?ik=bef99874ed&view=pt&search=all&per…
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12º webinar FSP-USP: “Idosos e a pandemia da COVID-19 no Brasil: o que fazer para evitar
um geronticídio?”
O 12º webinar, promovido pela Faculdade de Saúde
Pública da Universidade de São Paulo (FSP-USP),
intitulado “Idosos e a pandemia do Covid 19 no Brasil:
O

que

fazer

para

evitarmos

um

geronticídio?”,

aconteceu em 29 de maio, contando com as palestras
do Dr. Alexandre Kalache (Médico Gerontógo, fundador
do Centro Internacional da Longevidade Brasil e
integrante do GT Envelhecimento da ABRASCO), da
Professora Dra. Yeda Duarte (Coordenadora do Estudo
SABE – Saúde, Bem-Estar e Envelhecimento/EEUSP e
FSP-USP) e da Professora Dra. Bibiana Graeff EACH-USP). A mediação do debate foi realizada pela
Professora Dra. Marilia Louvison (FSP-USP).

Fundação Banco do Brasil, em parceria com o projeto "Arrecadação Solidária", reverte
recursos para ILPIs no Paraná
O Governo Federal vem desenvolvendo, desde abril, no
âmbito do Programa Nacional de Incentivo ao
Voluntariado (Pátria Voluntária), o projeto "Arrecadação
Solidária", por meio do qual, através de doações de
pessoas físicas e jurídicas (no Brasil e no exterior), visa
apoiar entidades sem fins lucrativos que atuam com
grupos vulneráveis da sociedade. A operacionalização
dos recursos é realizada pela Fundação Banco do
Brasil, que é responsável pelo monitoramento das
organizações sociais apoiadas e pela prestação de
contas do projeto. As Instituições de Longa Permanência para Idosos (ILPIs) foram as primeiras
entidades beneficiadas com o repasse dos recursos. Conforme listagem de ILPIs beneficiadas, divulgada
na reunião de maio do Conselho Estadual dos Direitos do Idoso (CEDI-PR), observa-se que quatro
instituições paranaenses (3 em Curitiba e 1 em Pinhão) estão contempladas. A doação pode ser feita pela
página www.gov.br/todosportodos ou a plataforma patriavoluntaria.org.

COEDE-PR divulga Nota Pública para atenção às pessoas com deficiência no Estado do
Paraná
O Conselho Estadual dos Direitos da Pessoa com Deficiência do
Estado do Paraná (COEDE/PR) divulgou Nota Pública com um
conjunto de orientações e de recomendações voltadas ao
enfrentamento da pandemia de COVID-19, especialmente
destinado à proteção e ao atendimento das pessoas com
deficiência do Estado do Paraná. O documento chama a atenção
para algumas medidas administrativas de aplicação geral, dentre as quais: tornar universalmente
acessíveis todas as campanhas de informação pública sobre as medidas de prevenção e de combate ao
COVID-19; promover o afastamento imediato das pessoas com deficiência do ambiente de trabalho, sem
prejuízo das remunerações, benefícios e direitos, bem como, na medida do possível, subsidiar a
continuidade de suas atividades durante este período; envolver os Conselhos de Defesa dos Direitos das
https://mail.google.com/mail/b/ALGkd0zdjTbM644yZEpZZ-CmwaTQylBDJHxN7_LhJz28fDmLi6MQ/u/0?ik=bef99874ed&view=pt&search=all&per…
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Pessoas com Deficiência em todas as ações a serem implementadas nas esferas estadual e municipais;
garantir o atendimento em situações emergenciais, sobretudo na definição de prioridade para a
distribuição de leitos de UTI; direcionar especial atenção às pessoas com deficiência em situação de
acolhimento, em situação de rua e outras condicionantes que agravem as vulnerabilidades. Além disso, o
documento também traz recomendações específicas, considerando as necessidades e os contextos
especiais que aumentam riscos de contaminação e de maiores complicações em caso de contágio,
apresentando orientações para pessoas e cuidadores por tipo de deficiência.

Lei nº 14.009/2020 estende para janeiro de 2021 o prazo para acessibilidade em cinemas
O prazo para a exigência de oferta de recursos de acessibilidade nas salas de
cinema, voltados às pessoas com deficiência visual ou auditiva, como
audiodescrição e legendagem descritiva, foi prorrogado para janeiro de 2021,
por meio da Lei nº 14.009/2020. A previsão legal que obriga a garantia da
acessibilidade nesse serviço cultural consta no §6º, do art. 44, da Lei Brasileira
de Inclusão (Lei nº 13.146/2015), o qual dispõe que "as salas de cinema devem
oferecer, em todas as sessões, recursos de acessibilidade para a pessoa com
deficiência". A regulamentação fica a cargo da Agência Nacional do Cinema (Ancine). Para saber mais,
clique aqui.

Comitê Paralímpico Brasileiro (CPB) lança plataforma de atividade física para pessoas com
deficiência
"Movimente-se", a primeira plataforma de atividades físicas destinada a pessoas
com deficiência, foi lançada pelo Comitê Paralímpico Brasileiro (CPB), no início
de junho. Com o objetivo de democratizar a prática de exercícios fisicos para
pessoas com deficiência que nunca praticaram atividade física ou não desfrutam
da orientação de um profissional, na primeira etapa, o projeto oferecerá seis
módulos, com vídeos diferenciados por tipos de deficiência, abrangendo os
seguintes públicos: pessoas com deficiência visual, cadeirantes, amputados e
pessoas com paralisia cerebral. As aulas são gratuitas, ministradas por técnicos
do CPB e atletas paralímpicos, e os vídeos para as pessoas com deficiência
visual possuem dois tipos de ferramentas para garantir acessbilidade: legendas
(para pessoas com baixa visão) ou serviço de audiodescrição (para cegos). Para saber mais, clique aqui.

ACOMPANHAMENTO LEGISLATIVO
Segue para a sanção Presidencial PL que prevê destinação de auxílio financeiro às ILPIs
devido à pandemia
Após aprovação no Plenário do Senado Federal, o PL n° 1888/2020, que dispõe sobre a prestação de
auxílio financeiro pela União às Instituições de Longa Permanência para Idosos (ILPIs), no exercício de
2020, em razão do enfrentamento da emergência de saúde pública de importância internacional
decorrente do coronavírus transmissor da COVID-19, segue para sanção presidencial. Os recursos para
pagamento do auxílio, no valor de até 160 milhões de reais, serão provenientes do Fundo Nacional do
Idoso. Poderão usufruir desse auxílio as instituições sem fins lucrativos, devidamente inscritas nos
Conselhos Municipais da Pessoa Idosa ou nos Conselhos Municipais de Assistência Social (ou
correspondentes na esfera estadual e nacional), sendo necessária a prestação de contas a esses órgãos.
https://mail.google.com/mail/b/ALGkd0zdjTbM644yZEpZZ-CmwaTQylBDJHxN7_LhJz28fDmLi6MQ/u/0?ik=bef99874ed&view=pt&search=all&per…
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A utilização dos recursos deve estar relacionada exclusivamente com
atendimento à população idosa e preferencialmente ligada a ações de prevenção
e de controle da COVID-19. A definição dos critérios de rateio será de
responsabilidade do Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos
(MMFDH). Para saber mais, clique aqui.

INSTITUCIONAL
Coordenadora do CAOPIPCD palestrará em ciclo de debates no âmbito
da Campanha VIDAS 60+
A Coordenadora do CAOPIPCD, Procuradora de
Justiça Rosana Beraldi Bevervanço, palestrará, no dia
15 de junho, às 14h, sobre "Violência contra a
População Idosa - pandemia e o papel do Ministério
Público", em ciclo de debates que marca o Dia
Mundial de Conscientização da Violência contra a Pessoa Idosa (data que foi instituída em 2006 pela
ONU). O evento é promovido pela Coordenação da Política da Pessoa Idosa, da Secretaria da Justiça,
Família e Trabalho (SEJUF), em conjunto com o Conselho Estadual dos Direitos do Idoso (CEDI/PR), no
âmbito da Campanha VIDAS 60+. A programação será transmitida ao vivo pelo facebook da SEJUF e
abordará os seguintes temas:
15 de junho
10h: Violência contra a Pessoa Idosa no PR - Garantia de Direitos e Políticas Públicas
Coordenador do Disque Denúnia 181 - Capitão André Henrique Soares; Presidente do CEDI-PR - Prof.
Jorge Nei Neves; e Chefe de Departamento da Política da Pessoa Idosa da SEJUF - Adriana Santos de
Oliveira.
14h: Violência contra a População Idosa - pandemia e o papel do Ministério Público
Palestrante: Dra. Rosana Beraldi Bevervanço - Procuradora de Justiça e Coordenadora do CAOPIPCD do
MPPR;
Participação: Presidente do CEDI-PR, Jorge Nei Neves, e Coordenadora da Política da Pessoa Idosa da
SEJUF, Adriana Santos de Oliveira.
16 de junho
11h O limite entre o Isolamento Social Protetivo e a Violência contra a Pessoa Idosa
Palestrante: Dr. Alexandre Kalache - médico e gerontólogo;
Participação: Presidente do CEDI-PR, Jorge Nei Neves, e Coordenadora da Política da Pessoa Idosa da
SEJUF, Adriana Santos de Oliveira.

Promotora de Justiça do CAOPIPCD participará do Webinar "Direitos do Idoso durante a
pandemia"
No dia 15/06/2020, a partir das 16h, a Promotora de Justiça Melissa Cachoni Rodrigues, atuante no
CAOPIPCD, participará do Webinar "Direitos do Idoso durante a pandemia". O evento, organizado em
conjunto pelo CEAF/CaoCidadania do MPCE, a Frente Nacional de Fortalecimento à Instituição de Longa
https://mail.google.com/mail/b/ALGkd0zdjTbM644yZEpZZ-CmwaTQylBDJHxN7_LhJz28fDmLi6MQ/u/0?ik=bef99874ed&view=pt&search=all&per…
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Permanência para Idosos, a Comissão Permanente de Defesa dos Direitos da Pessoa com Deficiência e
do Idoso (COPEDPDI) do GNDH e a Associação Nacional do Ministério Público de Defesa dos Direitos
dos Idosos e Pessoas com Deficiência - AMPID, contará com dois blocos, cujos temas e participantes
serão:
Bloco 1 - 16 h - Saúde do Idoso institucionalizado e a COVID-19 nas ILPIs
Palestrantes: Karla Giacomin, João Toniolo e Natália Horta
Debatedores: Melissa Cachoni Rodrigues e Hugo Porto
Bloco 2 - 17h30 - Violência contra o idoso durante a pandemia
Palestrante: João Macedo
Debatedores: Cristiane Branquinho, Adriana Alcântara e Alexandre Alcântara
**Maiores informações, como o link para acesso, serão repassadas em breve.

Presidência do GNDH realiza reunião com os Coordenadores das Comissões Permanentes
No dia 04/06/2020, a Presidência do Grupo Nacional
dos Direitos Humanos (GNDH), órgão do Conselho
Nacional dos Procuradores-Gerais de Justiça (CNPG),
convocou
para
reunião
extraordinária
os
Coordenadores das 7 Comissões Permanentes
(COPEs), dentre as quais está a Comissão Permanente
de Defesa dos Direitos da Pessoa com Deficiência e do
Idoso (COPEDPDI), que a Promotora de Justiça
atuante no CAOPIPCD, Melissa Cachoni Rodrigues,
coordena atualmente, pelo segundo mandato
consecutivo. Na oportunidade, definiu-se que: a próxima reunião ordinária do GNDH (que deveria ter
ocorrido no período de 26 a 27 de março de 2020, em Curitiba/PR, mas teve que ser adiada em razão da
pandemia de COVID-19) ocorrerá de forma presencial, em Curitiba/PR, assim que for possível definir uma
nova data; estão autorizadas as reuniões on-line pelas Comissões Permanentes, a critério de
conveniência de cada uma, com aviso à Presidência; e será realizada uma alteração do estatuto, para
prorrogação de mandatos dos Coordenadores das Comissões Permanentes durante o período da
pandemia.

Confira os pareceres emitidos pelo CAOPIPCD de 2017 a 2020
O CAOPIPCD conta com páginas específicas no site, para
disponibilizar os pareceres jurídicos que foram emitidos, desde
2017, sobre as áreas de defesa dos direitos do idoso e da
pessoa com deficiência, os quais estão organizados por
vinculação temática. A iniciativa visa subsidiar a atuação das
Promotorias de Justiça, publicizando e facilitando o acesso às
orientações do Centro de Apoio. Ressalta-se que a página está
atualizada, inclusive com os pareceres mais recentes, emitidos em 2020.

PROMOTORIAS EM DESTAQUE
https://mail.google.com/mail/b/ALGkd0zdjTbM644yZEpZZ-CmwaTQylBDJHxN7_LhJz28fDmLi6MQ/u/0?ik=bef99874ed&view=pt&search=all&per…
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7ª PJ de Londrina expede recomendação administrativa para atendimento exclusivo de
idosos em bancos e lotéricas
A 7ª Promotoria de Justiça de Londrina expediu Recomendação
Administrativa voltada a bancos e lotéricas, para que se evite a
aglomeração de pessoas, resguardando a necessidade de
proteção especial aos idosos, que são mais suscetíveis às
complicações causadas pela COVID-19. Destacou-se
que, sempre que possível, esses estabelecimentos
devem determinar horário especial para atendimento exclusivo
de idosos, com agendamento prévio; priorizar atendimentos
essenciais (dando ampla divulgação sobre quais são estes atendimentos), solicitando que a população
venha em outras datas para resolver questões não urgentes; e entregar senhas e agendamento de
horário, assim que comece a formação de aglomerados, limitando o número de pessoas a serem
atendidas por hora na agência, de acordo com o espaço disponível. Recomendou-se, também, que a
Guarda Municipal e a Polícia Militar auxiliem no ordenamento das filas fora das unidades bancárias e
lotéricas, quando necessário, para fins de evitar grandes aglomerações, devendo ser garantida a
distância de pelo menos um metro e meio entre os consumidores. Esta Recomendaçao Administrativa
está inserida no contexto de fomento à atuação ministerial proposto pela Nota Técnica nº 3/2020 - CDDF,
da Comissão de Defesa dos Direitos Fundamentais (CDDF/CNMP), sobre a necessidade de mobilização
interinstitucional, visando a elaboração de Plano Contingencial para os pagamentos mensais de
benefícios de seguridade social às pessoas com deficiência e aos idosos.

14ª PJ de Maringá expede Recomendação Administrativa para defesa dos direitos das
pessoas com TEA
A 14ª Promotoria de Justiça de Maringá expediu
Recomendação Administrativa à Secretaria Municipal de
Mobilidade Urbana de Maringá (SEMOB), visando à garantia da
emissão de Credencial de Estacionamento para uso de vagas
reservadas a pessoas com deficiência, aos munícipes com
Transtorno do Espectro Autista (TEA). Em consulta jurídica
submetida pelo Órgão Ministerial ao CAOPIPCD, foi identificada
a inadequação do atual entendimento adotado pela SEMOB e
sugerida a adoção de medidas para garantia desse direito das
pessoas com TEA que, de acordo com a Lei n° 12.764/2012
(Lei Berenice Piana) e a Lei Estadual n° 17.555/2013, são consideradas pessoas com deficiência para
todos os efeitos legais. Para saber mais, clique aqui.

EVENTOS
UEPG realiza live com o tema: "Envelhecimento: direitos fundamentais em tempos de
pandemia, o que fazer?"

https://mail.google.com/mail/b/ALGkd0zdjTbM644yZEpZZ-CmwaTQylBDJHxN7_LhJz28fDmLi6MQ/u/0?ik=bef99874ed&view=pt&search=all&per…
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No dia 15/06/2020, às 17h, como atividade alusiva ao Dia Mundial de Conscientização da Violência
Contra a Pessoa Idosa, o Núcleo de Assistência Social, Jurídica e de Estudos sobre a Pessoa Idosa
(NASJEPI), do Departamento de Serviço Social da Universidade Estadual de Ponta Grossa (UEPG),
realizará live, transmitida pelo YouTube, com o tema "Envelhecimento: direitos fundamentais em tempos
de pandemia, o que fazer?".

OAB-SP realiza webinar sobre o Dia Mundial de Conscientização da Violência contra a
Pessoa Idosa

https://mail.google.com/mail/b/ALGkd0zdjTbM644yZEpZZ-CmwaTQylBDJHxN7_LhJz28fDmLi6MQ/u/0?ik=bef99874ed&view=pt&search=all&per…
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A Comissão dos Direitos da Pessoa Idosa, da OAB-SP, promoverá, no dia 15/06/2020, às 15h, o Webinar
"Dia Mundial de Conscientização da Violência contra a Pessoa Idosa". Para se inscrever, clique aqui.

Live “A primeira experiência da LBI e da Convenção sobre Direitos da Pessoa com
Deficiência diante de uma pandemia"

https://mail.google.com/mail/b/ALGkd0zdjTbM644yZEpZZ-CmwaTQylBDJHxN7_LhJz28fDmLi6MQ/u/0?ik=bef99874ed&view=pt&search=all&per…
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Na próxima quarta-feira, dia 17/06/2020, o Programa Vidas Preservadas, do MPCE, realizará palestra
online sobre o tema “A primeira experiência da Lei Brasileira de Inclusão (LBI) e da Convenção sobre os
Direitos da Pessoa com Deficiência diante de uma pandemia”. O evento, que terá como convidada a
médica fisiatra e professora aposentada da Faculdade de Medicina da Universidade Federal do Rio de
Janeiro (UFRJ), Izabel de Loureiro Maior, e contará com intérprete de Libras, será transmitido pelo canal
do MPCE no Youtube. Para acessar, clique aqui.

Live Paralímpica aproxima atletas paralímpicos e olímpicos durante o isolamento social
A COVID-19 teve forte impacto no esporte, especialmente com a
decisão do Comitê Olímpico Internacional (COI) de adiamento das
Olimpíadas e das Paralimpíadas de Tóquio para 2021. Diante deste
contexto, a série "Live Paralímpica", no Instagram, iniciativa do Comitê
Paralímpico Brasileiro (CPB) e do Comitê Olímpico do Brasil (COB) –
@ocpboficial e @timebrasil –, tem como objetivo aproximar atletas e
fomentar o esporte durante o período de isolamento social.
Programação de junho:
16/06 – Edênia Garcia (natação);
23/06 – Alex Melo, o labrador (goalball);
30/06 – Raíssa Rocha (atletismo).
Confira mais informações no perfil @ocpboficial.

https://mail.google.com/mail/b/ALGkd0zdjTbM644yZEpZZ-CmwaTQylBDJHxN7_LhJz28fDmLi6MQ/u/0?ik=bef99874ed&view=pt&search=all&per…

9/9

