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NOTÍCIAS

Sancionada lei estadual exigindo que Responsável Técnico (RT) por ILPI tenha formação
superior na área de saúde

Em 27/10/2020 foi sancionada pelo Governador do Estado do Paraná a
Lei Estadual nº 20.362/2020, que dispõe sobre a obrigatoriedade de o
Responsável Técnico (RT) por Instituição de Longa Permanência para
Idosos (ILPI) possuir formação em nível superior na área de saúde.
Esta lei prevê que a capacitação e a reciclagem do RT deve ser
realizada de acordo com o art. 3º, § 1º, VI, do Estatuto do Idoso (Lei nº
10.741/2003) e que as ILPIs têm o prazo de 180 dias para se
adequarem à nova exigência. Importante consignar que este Centro de
Apoio foi o agente impulsionador da iniciativa legislativa, por meio do

encaminhamento de proposição e de esboço de Projeto de Lei à Procuradoria-Geral de Justiça do MPPR,
visando ao envio da matéria para exame e providências pela Assembleia Legislativa do Estado do
Paraná. Nesta perspectiva, ressaltou-se a necessidade de aprimoramento da legislação estadual
protetiva dos direitos dos idosos, demanda que se tornou ainda mais evidente no contexto da pandemia
da COVID-19, diante da especial vulnerabilidade dos idosos residentes em ILPIs. A proposta passou pela
competente análise da Subprocuradoria-Geral de Justiça para Assuntos Jurídicos (SUBJUR) e contou
com o valoroso e indispensável apoio do PGJ, Dr. Gilberto Giacoia, em todo o trâmite Legislativo. Para
saber mais, clique aqui.

MMFDH divulga lista das ILPIs habilitadas para o recebimento do auxílio emergencial pela
União

https://www.legislacao.pr.gov.br/legislacao/listarAtosAno.do?action=exibir&codAto=241089&indice=1&totalRegistros=254&anoSpan=2020&anoSelecionado=2020&mesSelecionado=0&isPaginado=true
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/2003/l10.741.htm
http://www.assembleia.pr.leg.br/comunicacao/noticias/sancionada-lei-para-que-ilpis-tenham-como-responsavel-profissional-com-nivel-superior-em
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Em 22/10/2020 foi assinada e divulgada a lista final com a relação das Instituições
de Longa Permanência para Idosos (ILPIs) habilitadas a receber auxílio
emergencial da União, com o objetivo fortalecer o enfrentamento da COVID-19
nessas instituições. Trata-se de ação emergencial indispensável, em resposta ao
significativo impacto da pandemia nos idosos institucionalizados, prevista por meio
da Lei nº 14.018, aprovada em 28/06/2020. Após quatro meses da publicação da
lei, o Governo Federal, por meio do Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos

Humanos (MMFDH), concluiu a etapa necessária para viabilizar o rateio destes recursos para o
atendimento aos idosos. Segundo o Secretário Nacional de Promoção e Defesa dos Direitos da Pessoa
Idosa o pagamento do auxílio será feito em parcela única, por meio eletrônico e à vista. Além disso, não
será autorizada a realização de transferências entre contas, uso de cheques, saques em espécie ou
pagamentos parcelados, conforme determinam os artigos 10 e 11 da Portaria MMFDH nº 2.221/2020.
Esta Portaria também previu que o auxílio se destina às ILPIs públicas ou privadas de caráter
assistencial, não englobando as ILPIs com fins lucrativos. Para saber mais, clique aqui.

Medida Provisória amplia para 40% margem de consignados para aposentados do INSS

Por meio da edição da Medida Provisória (MP) n° 1.006, de 01 de outubro de 2020,
consonante recomedação do Conselho Nacional de Previdência Social (CNPS),
presente na Resolução n° 1.341, de 27 de agosto de 2020, o Governo Federal
ampliou de 35% para 40%, a margem do empréstimo consignado para
aposentados e pensionistas do Regime Geral de Previdência Social (RGPS) do
Instituto Nacional de Previdência Social (INSS). Essa nova margem aplica-se
durante o perído de calamidade pública decorrente da pandemia da COVID-19,

que vai até o dia 31/12/2020. De acordo com o texto do artigo 1º da MP, dos 40% permitidos, 5% serão
destinados exclusivamente para: I - amortização de despesas contraídas por meio de cartão de crédito;
ou II - utilização com finalidade de saque por meio de cartão de crédito. Para ler a matéria completa, no
site da Câmara dos Deputados, clique aqui. Também está disponível matéria em vídeo veiculada na TV
Senado sobre o tema.

Eleições 2020 terão novos recursos de acessibilidade no Paraná

De acordo com informações do Portal de Estatísticas do Tribunal
Superior Eleitoral (TSE), 80.901 eleitores do estado do Paraná
indicaram possuir algum tipo de deficiência. Nesse contexto, a notícia
sobre o fato de que, nas eleições 2020, pela primeira vez, os locais de

votação no Paraná contarão com o auxílio de um "Coordenador de Acessibilidade", que atuará no
atendimento aos eleitores com deficiência e mobilidade reduzida no dia do pleito, torna-se ainda mais
relevante. Esse coordenador ficará incumbido de informar o cartório eleitoral sobre qualquer dificuldade
ocorrida durante a votação e promover soluções rápidas e personalizadas para atender os casos
concretos. Segundo o Presidente da Comissão Permanente de Acessibilidade e Inclusão (CPAI) do
Tribunal Regional Eleitoral do Paraná (TRE-PR), já na véspera da eleição, esse coordenador verificará as
condições do local de votação em relação à acessibilidade, buscando garantir o pleno exercício do voto
das pessoas com deficiência ou mobilidade reduzida. Destacou-se, ainda, que para minimizar e
solucionar barreiras arquitetônicas, foi necessária atuação da Justiça Eleitoral para rever estruturas de
alguns locais de votação e, além disso, foi promovida a capacitação e a sensibilização de funcionários e

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2020/lei/L14018.htm
https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/portaria-n-2.221-de-3-de-setembro-de-2020-275911455
https://www.gov.br/mdh/pt-br/assuntos/noticias/2020-2/outubro/auxilio-emergencial-assinatura-da-lista-das-ilpis-habilitadas-ocorrera-ao-vivo-nesta-quinta-feira-22
https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/medida-provisoria-n-1.006-de-1-de-outubro-de-2020-280804815
http://www.congressonacional.leg.br/materias/medidas-provisorias/-/mpv/145025
https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/resolucao-n-1.341-de-27-de-agosto-de-2020-274893823
https://www.camara.leg.br/noticias/697482-medida-provisoria-amplia-margem-de-emprestimo-consignado-a-aposentados-e-pensionistas/
https://www12.senado.leg.br/noticias/videos/2020/10/mp-aumenta-margem-de-consignado-para-aposentados-durante-pandemia
http://inter04.tse.jus.br/ords/dwtse/f?p=1002:230:12676101392899::NO:::
https://www.tre-pr.jus.br/acessibilidades-tre-pr
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colaboradores para o atendimento destes eleitores. Importante também rememorar que, em razão da
pandemia da COVID-19, os eleitores com mais de 60 anos terão horário preferencial para votação (das
7h às 10h). Para saber mais, clique aqui.

INSS prorroga até o final de novembro prazo para realização de prova de vida pelos
beneficiários

A realização da prova de vida é um procedimento (com objetivo de
evitar fraudes e pagamentos indevidos) que deve ser observado
anualmente pelos beneficiários e pensionistas do Instituto Nacional do
Seguro Social (INSS), a fim de evitar o bloqueio, a suspensão ou a

cessação do pagamento. Contudo, tendo em vista a pandemia do Coronavírus no Brasil, desde o mês de
março, o INSS determinou a suspensão da interrupção do bloqueio de pagamentos para aqueles
segurados que não fizeram a comprovação de vida. Recentemente, considerando o atual estágio da
pandemia no país, por meio da Portaria n° 1053, de 13 de outubro de 2020, o INSS prorrogou, até o final
do mês de novembro, a suspensão da interrupção dos pagamentos por falta da prova de vida. Esta
prorrogação aplica-se tanto aos beneficiários residentes no Brasil como no exterior e os prazos ainda
poderão sofrer novas alterações a depender da evolução da pandemia no país. Para saber mais, clique
aqui.

Secretário-geral da ONU conclama países a priorizarem cidadãos idosos nos esforços para
superar pandemia

No dia 1º de outubro, as Nações Unidas celebraram o Dia Internacional
dos Idosos, realçando os propósitos da atual Década do
Envelhecimento Saudável (2020-2030) e recomendando que sejam
ouvidas as vozes, sugestões e ideias deste grupo para construir
sociedades mais inclusivas e amigas dos idosos. O Secretário-Geral da
ONU, António Guterres, conclamou os países a priorizarem os cidadãos

nesta faixa etária nos esforços para superar a pandemia, especialmente diante do impacto
desproporcional e severo da COVID-19 sobre idosos de todo o mundo (não apenas na sua saúde, mas
nos seus direitos e bem-estar). Também ressaltou a importância da ampliação das políticas de assistência
e previdência social para pessoas com mais de 60 anos. Neste sentido, importante sublinhar que,
segundo as Nações Unidas, até o fim de 2020 “o número de pessoas com 60 anos ou mais superará o
número de crianças com menos de cinco anos”. Ademais, a projeção para os próximos 30 anos é de que
o número de idosos em todo o mundo mais do que duplique (fique acima de 1,5 bilhão de pessoas em
2050), sendo que cerca de 80% viverão em países de baixa e média rendas. Para saber mais, clique
aqui.

No Dia Internacional do Idoso, a CIDH chama os Estados à garantia dos direitos e à
eliminação da violência e discriminação

No Dia Mundial do Idoso, a Comissão Interamericana de Direitos Humanos (CIDH) exorta os Estados da
região a promover e garantir o reconhecimento dos direitos humanos dos idosos e, em particular, a
prevenir e erradicar todas as formas de violência e discriminação contra as mulheres idosas. Verifica-se,

https://www.tre-pr.jus.br/imprensa/noticias-tre-pr/2020/Outubro/tre-pr-cria-novos-recursos-de-acessibilidade-para-as-eleicoes-2020
https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/portaria-n-1.053-de-13-de-outubro-de-2020-282706557
https://www.gov.br/inss/pt-br/assuntos/inss-prorroga-a-interrupcao-de-bloqueio-dos-beneficios-por-falta-de-prova-de-vida
https://www.paho.org/pt/decada-do-envelhecimiento-saudavel-2020-2030#:~:text=A%20D%C3%A9cada%20do%20Envelhecimento%20Saud%C3%A1vel,Agenda%20das%20Na%C3%A7%C3%B5es%20Unidas%202030.
https://news.un.org/pt/story/2020/10/1728162
http://www.oas.org/es/cidh/prensa/comunicados/2020/240.asp
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neste contexto, que estas situações se exacerbam na velhice como
consequência da interseccionalidade com a idade, devido à persistência
de estereótipos de gênero que atribuem papéis tradicionais às mulheres
desde tenra idade e que tendem a invisibilizar as situações de abuso e
violência, colocando as mulheres idosas em especial vulnerabilidade. A

CIDH ressaltou também a importância de que os Estados ratifiquem a Convenção Interamericana para a
Proteção dos Direitos Humanos do Idoso, aprovada pela Assembleia Geral da OEA em 15 de junho de
2015, bem como a utilizem como referência no desenvolvimento de políticas públicas com abordagem
dos direitos humanos para os idosos.

SEJUF promove Live destacando a prioridade da inclusão, valorização e respeito no Dia
Internacional do Idoso

Em comemoração ao Dia Internacional do Idoso, celebrado
todos os anos em 1º de Outubro, a Secretaria da Justiça,
Família e Trabalho (SEJUF), em parceria com o Conselho
Estadual dos Direitos do Idoso (CEDI) realizou a Live "Pessoa

Idosa em Foco", para a discutir sobre a política estadual da pessoa idosa. Participaram do evento a Chefe
do Departamento da Política da Pessoa Idosa da SEJUF e vice-presidente do CEDI, Adriana Oliveira, que
apresentou o “Guia Financeiro e Patrimonial para a proteção da pessoa idosa”, material produzido a partir
da constatação de que, em comparação do ano de 2019, somente no primeiro semestre de 2020, houve
crescimento de 83% nos casos de denúncias no Disque Idoso, sendo a violência financeira e patrimonial
a mais denunciada. Já o Presidente do CEDI, Jorge Nei Neves, enalteceu os 391, dos 399 municípios do
Paraná, que possuem Conselho Municipal dos Direitos do Idoso e já efetuaram as conferências
municipais, além de comentar sobre os 17 anos do Estatuto do Idoso. Também participou do evento a
poetisa pernambucana, Dilma França, presidente da Academia Caruaruense de Literatura de Cordel.
Para saber mais, clique aqui.

2ª Turma do STF concede HC coletivo a pais e responsáveis por pessoas com deficiência

A Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal (STF), por votação
unânime, concedeu Habeas Corpus (HC 165704) coletivo para
determinar a substituição da prisão cautelar por domiciliar dos pais e
responsáveis por pessoas com deficiência, desde que cumpridos os
requisitos previstos no artigo 318 do Código de Processo Penal (CPP) e

outras condicionantes. A Defensoria Pública da União (DPU) sustentou que, com fundamento no princípio
constitucional da igualdade, a decisão proferida no HC 143641 (em favor de todas as mulheres presas
gestantes ou mães de crianças até 12 anos ou de pessoas com deficiência), deveria ter seu alcance
estendido a todos os presos que sejam os únicos responsáveis por pessoas na mesma situação. O
relator, Ministro Gilmar Mendes, ressaltou que o direito à prisão domiciliar deve ser examinado sob a ótica
do melhor interesse das crianças ou das pessoas com deficiência. Para ler a notícia na íntegra, clique
aqui.

ACOMPANHAMENTO LEGISLATIVO

http://www.mpsp.mp.br/portal/page/portal/CAO_Idoso/Textos/Conven%C3%A7%C3%A3o%20Interamericana.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=Jc4SSz8UDAg&t=1s
http://www.justica.pr.gov.br/Noticia/Na-vespera-do-Dia-Internacional-do-Idoso-Ney-Leprevost-lanca-cartilha-para-orientacao-sobre
http://www.justica.pr.gov.br/Noticia/No-Dia-Internacional-do-Idoso-Secretaria-da-Justica-Familia-e-Trabalho-do-Parana-destaca
http://portal.stf.jus.br/processos/detalhe.asp?incidente=5596542
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto-lei/del3689.htm
http://portal.stf.jus.br/processos/detalhe.asp?incidente=5183497
http://www.stf.jus.br/portal/cms/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=453681
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Senado Federal aprova PL que garante destinação de recursos para facilitar denúncias de
maus-tratos contra idosos

O Plenário do Senado Federal aprovou, com emendas, o PL n° 5.981/2019 que
altera a Lei  n° 12.213/2010, para garantir novas hipóteses, não taxativas, de
destinação dos recursos do Fundo Nacional do Idoso e também garantir maior
transparência na sua utilização. Com a alteração, pretende-se que sejam objeto da
destinação de recursos do Fundo, dentre outros: o aprimoramento dos serviços de
recebimento de denúncias de violação de direitos dos idosos (incluindo a
implantação de linhas exclusivas nos canais existentes e a disponibilização de
recursos de acessibilidade), a realização de campanhas de divulgação dos canais
de recebimento das denúncia e a oferta  de acompanhamento nas áreas

psicossocial, jurídica e de saúde a pessoas idosas vítimas de violência. O texto aprovado também
determina que as estatísticas de notificações e as provenientes dos serviços de denúncia sejam
divulgadas semestralmente e estipula pena de multa, de R$ 5 mil a R$ 10 mil, para o atendente de
serviço que deixar de receber ou de encaminhar a denúncia recebida. Segundo o parecer da relatora,
levou-se em consideração o fato de que o recebimento de denúncias envolvendo casos de violação dos
direitos dos idosos já vem sendo feito de maneira satisfatória pelo Disque 100 (Disque Direitos Humanos),
ou seja, que se torna mais vantajoso aperfeiçoar os canais já existentes, tanto em âmbito federal quanto
estadual e municipal, do que criar um novo canal. Agora o texto segue para a análise da Câmara dos
Deputados. Para ler a notícia na íntegra, clique aqui.

PL propõe ampliação do rol de sujeitos a serem contemplados pelos direitos previstos na
Lei Brasileira de Inclusão

Recentemente, foi apresentado no Senado Federal o PL 4.687/2020, que pretende
a inclusão do art. 126-A na Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência -
LBI (Lei nº 13.146/2015), para estabelecer que "Até que sejam criados os
instrumentos para avaliação da deficiência, mencionados no § 2º do art. 2º, as
pessoas com doença mental serão consideradas pessoas com deficiência para
todos os fins legais, mediante avaliação interdisciplinar que considerará,
necessariamente, os aspectos sociais e de saúde mental”. Na justificativa,
argumenta-se que, apesar de não serem sinônimos, a doença mental e a
deficiência intelectual são condições que podem coexistir na mesma pessoa, sendo

possível identificar, por meio da avaliação biopsicossocial (previsão do art. 2º, §2º, da LBI), se uma
pessoa com doença mental também deve ser considerada pessoa com deficiência, conforme encontre
barreiras que impeçam a sua plena inclusão na sociedade. Destaca-se, porém, que após 5 anos do
advento da LBI (completados em 2020), ainda não foi regulamentada a avaliação biopssicossocial, motivo
pelo qual é preciso inserir dispositivo na Lei, visando assegurar esse direito, até que sejam criados os
instrumentos para avaliação da deficiência. Sobre a inclusão de outras pessoas que possam ser
contempladas pelos direitos previstos na LBI, também tramitam na Casa Legislativa o PLS 311/2018 (que
pretende a alteração para incluir mudos e gagos entre pessoas com deficiência), o PL 4.767/2020 (que
dispõe sobre a síndrome de Tourett - doença que manifesta movimentos involuntários e repetitivos,
podendo ser motores ou vocais, simples ou complexos) e o PL 1.615/2019, que aguarda análise na
Câmara dos Deputados (o qual propõe que visão monocular seja “classificada como deficiência sensorial,
do tipo visual, para todos os efeitos legais”). Para saber mais, clique aqui.

https://www25.senado.leg.br/web/atividade/materias/-/materia/139817
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2007-2010/2010/lei/l12213.htm
https://legis.senado.leg.br/sdleg-getter/documento?dm=8897461&ts=1602441636551&disposition=inline
http://crianca.mppr.mp.br/pagina-3.html#:~:text=O%20Disque%20Direitos%20Humanos%2C%20ou,Adolescentes%2C%20da%20SPDCA%2FSDH.
http://https//www12.senado.leg.br/noticias/materias/2020/10/07/senado-aprova-projeto-que-facilita-denuncias-de-maus-tratos-contra-idosos
http://www25.senado.leg.br/web/atividade/materias/-/materia/144869
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2015/lei/l13146.htm
http://www25.senado.leg.br/web/atividade/materias/-/materia/133715
http://www25.senado.leg.br/web/atividade/materias/-/materia/144996
https://drauziovarella.uol.com.br/doencas-e-sintomas/sindrome-de-tourette/
http://www25.senado.leg.br/web/atividade/materias/-/materia/135839
https://www12.senado.leg.br/noticias/materias/2020/10/01/senadores-propoem-ampliar-lista-de-beneficiarios-da-lei-brasileira-de-inclusao
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INSTITUCIONAL

Subcomissão em Defesa da Educação Inclusiva do GNDH organiza campanha "Segregação
não é educação"

Por meio do Decreto nº 10.502, de 30/09/2020, foi instituída a Política
Nacional de Educação Especial, que fomentou vigoroso debate e
reação institucional no âmbito do Ministério Público Brasileiro, por
apontar em direção contrária à implementação de uma política
educacional inclusiva. A partir da análise quanto à violação da
Convenção Internacional sobre os Direitos das Pessoas com
Deficiência e da Lei Brasileira de Inclusão (Lei nº 13.146/2015) pelo
Decreto, desencadeou-se a articulação no âmbito da Subcomissão em
Defesa da Educação Inclusiva do Grupo Nacional de Direitos Humanos
(GNDH), órgão do Conselho Nacional dos Procuradores-Gerais de

Justiça (CNPG). Como resultado da estratégia de atuação, as unidades dos Ministérios Públicos em todo
o Brasil, inclusive o MPPR, aderiram a um movimento em que reafirmam, para toda a sociedade, a sua
luta pela educação das pessoas com deficiência sem segregação nem discriminação, considerando que a
Nova Política de Educação Especial não foi construída mediante debate com a sociedade civil, nem
alinhada com os princípios da Constituição Federal. Para acesso à publicação no site do MPPR, clique
aqui.

PROMOTORIAS EM DESTAQUE

Justiça determina liminarmente interdição de ILPI de Londrina acionada pela 7ª PJ do Idoso
por irregularidades

A 8ª Vara Cível de Londrina determinou liminarmente que uma
Instituição de Longa Permanência para Idosos (ILPI) sediada no Jardim
Shangri-Lá seja interditada e encaminhe, em cinco dias, os idosos nela
abrigados aos seus familiares. A decisão atende pedido formulado em
ação civil pública pela 7ª Promotoria de Justiça de Londrina, diante da
absoluta impossibilidade de superação administrativa da situação
narrada. Trata-se de ILPI que, mesmo interditada pela VISA, valendo-se
de recente alteração de sua razão social, voltou a exercer atividades de
ILPI sem antes cumprir com os requisitos, tanto legais quanto
administrativos, necessários para o exercício da atividade. Inspecionada

novamente pela VISA em 06/08/2020, ainda havia a presença de 9 idosos abrigados, com recentes
admissões. A decisão judicial lembrou que a ré “incessantemente ignorou as obrigações e cuidados
indicados pela Vigilância Sanitária, o que justifica a medida atual pleiteada pelo Ministério Público, em
especial frente ao cenário de crise sanitária vivenciado em razão da pandemia do novo coronavírus” e
determinou sua interdição imediata, estabelecendo multa diária de R$ 1 mil em caso de descumprimento.
Para saber mais, clique aqui.

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2020/decreto/D10502.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2007-2010/2009/decreto/d6949.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2015/lei/l13146.htm
https://mppr.mp.br/2020/10/23053,11/Ministerio-Publico-do-Parana-manifesta-posicao-contraria-a-nova-politica-de-educacao-inclusiva-sancionada-recentemente-pelo-Governo-Federal.html
https://mppr.mp.br/2020/10/23050,11/Justica-determina-liminarmente-interdicao-de-instituicao-de-longa-permanencia-de-idosos-de-Londrina-acionada-pelo-MPPR-por-irregularidades-.html
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14ª PJ de Maringá expede RA para impedir sanção de PL que versa sobre licenciamento
provisório de ILPIs

A 14ª Promotoria de Justiça da Comarca de Maringá, por meio da
Promotora Titular, Michele Nader, expediu Recomendação
Administrativa ao Executivo Municipal e à Câmara Municipal de
Maringá, visando impedir a aprovação ou manutenção do Projeto de Lei
Complementar nº 2011/2020, que “dispõe sobre a regularização do
licenciamento das casas de repouso para idosos, casas geriátricas com
internação, centros geriátricos com internação e condomínios

residenciais para idosos constituídos e instalados no Município de Maringá, por meio da concessão de
alvará provisório”. Fundamentou-se a necessidade da medida, considerando que a sanção e
promulgação da referida lei poderá colocar em risco a saúde, bem-estar e dignidade dos idosos acolhidos
em ILPIs, especialmente pela possibilidade de obstar as fiscalizações dos órgãos municipais competentes
(essencial para que não se prolongue a exposição dos idosos a risco de danos irreversíveis), haja vista
que ficariam atreladas ao prazo da licença provisória (que conforme art. 4º do PLC seria de 1 ano,
prorrogável por igual período), independentemente da gravidade das infrações eventualmente
constatadas.

EVENTOS

MPRJ promoveu evento sobre a pandemia e os desafios para as ILPIs e para as pessoas
com deficiência

O MPRJ, através do Instituto de Educação Roberto Bernardes Barroso
(IERBB/MPRJ), promoveu, no mês de outubro, dois excelentes eventos
sobre o impacto da pandemia e a defesa dos direitos dos idosos e das
pessoas com deficiência. No dia 19/10/2020,  aconteceu a live com o
tema “Pessoa com deficiência: lições da pandemia”, com a participação,
como palestrantes, do Procurador do Banco Central e Vice-Presidente
da Associação dos Deficientes Visuais do Estado do Rio de Janeiro
(ADVERJ), Luís Cláudio da Silva Rodrigues Freitas, e do Advogado,
professor e representante titular do Conselho Federal da OAB no
Conselho Nacional de Direitos da Pessoa com Deficiência

(CONADE), Gonzalo Lopez. Já em 23/10/2020, realizou-se a live sobre "Os atuais desafios das ILPI’s na
pandemia", com a participação de diversos palestrantes, debatendo os seguintes aspectos: "Reflexões
sobre a Atuação das ILPI’s a partir da pandemia" e "A profissionalização da Gestão nas ILPI’s".

MPMA promoveu ciclo de palestras com o tema "Envelhecimento, Família e Afetividade: um
olhar sobre os idosos no Brasil"

Em 15/10/2020, foi realizada a 3ª etapa do Ciclo de Palestras em Direitos das Pessoas Idosas e das
Pessoas com Deficiência, promovido pelo Ministério Público do Estado do Maranhão (MPMA), por meio
da Escola Superior do Ministério Público (ESMP) e do Centro de Apoio Operacional de Defesa das
Pessoas Idosas e das Pessoas com Deficiência (CAOP/PIPD), em parceria com o Instituto Brasileiro de

https://idoso.mppr.mp.br/arquivos/File/RA_MPPR_14_PJ_de_Maringa_PL_Licenciamento_ILPI_2020.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=FgH_bq5nL7w&t=2862s
https://www.youtube.com/watch?v=bungMDl6ylA
https://www.youtube.com/watch?v=ZLgUWtO-H6o&t=3916s
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Defesa do Direito de Família (IBDFAM-MA) e a OAB-MA. O tema
“Envelhecimento, família e afetividade: um olhar sobre os idosos no
Brasil”, foi abordado pela presidente da Comissão do Idoso do Ibdfam,
Maria Luiza Póvoa Cruz, Juíza aposentada do TJGO. Já o Promotor de
Justiça Rogério Sanches, do MPSP, proferiu a palestra “Tutela penal do
idoso: questões controvertidas”. Para saber mais, clique aqui. 

https://www.mpma.mp.br/index.php/lista-de-noticias-gerais/17356-direito-dos-idosos-e-tema-de-palestras-realizadas-pelo-mpma

