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Para: Mailing MP-PR Geral <mailing_mppr@mppr.mp.br>

  

Prezados(as) Promotores(as) de Justiça,  

Amanhã, 17 de novembro, ocorrerá o evento "MP Inclusivo: atualidades e desafios na defesa dos direitos dos idosos
e das pessoas com deficiência”.  

A relevância de suas participações deve-se, em especial, à oportunidade de capacitação para o cumprimento do novo
dever funcional de realização de visitas pessoais anuais pelos membros dos Ministérios Públicos Estaduais às
Instituições de Longa Permanência para Idosos (ILPIs), conforme Resolução nº 154/2016 do CNMP e noticiado, no
último dia 08, pelo Ofício-Circular Conjunto nº 04/2017 – CGMP/CAOPIPCD, da Corregedoria Geral do MPPR e deste
CAOP de Defesa dos Direitos do Idoso e da Pessoa com Deficiência.

No evento será lançado o projeto “MP Inclusivo – ILPIs Fiscalizadas” e ocorrerá um painel com palestras e debates
específicos sobre o tema, sendo a primeira oportunidade de qualificação dos Promotores de Justiça sobre os
procedimentos de fiscalização das ILPIs, no bojo do Projeto. Serão as palestras deste painel: “Instituição de Longa
Permanência para Idosos: panorama normativo” e “A experiência e as atuais diretrizes na fiscalização de ILPIs”.

Os números oficiais indicam que existem no estado do Paraná 5.218 pessoas acolhidas em 146 Instituições de Longa
Permanência para Idosos no estado do Paraná, sendo 133 organizações não governamentais e 13 governamentais.
Contudo, esse número pode ser ainda maior. Com a intensificação da fiscalização, por meio do projeto "MP Inclusivo –
ILPIs Fiscalizadas", e a atuação dos 162 Promotores de Justiça do MP-PR com atribuições na área do idoso,
pretende-se descortinar uma realidade ainda subdimensionada, no âmbito da qual podem estar ocorrendo diversas
violações de direitos da pessoa idosa em muitas instituições, especialmente nas que ainda atuam na clandestinidade. 

Ferramenta ágil de grande utilidade para este mister será o formulário padrão eletrônico, elaborado pelo CAOPIPCD,
com colaboração do NATE/CAEX e SUBPLAN e apoio da CGMP, disponível no ofício-circular conjunto supracitado
(para acessá-lo clique aqui) e no site deste Centro de Apoio.

Ainda no período da manhã, a programação irá contar com palestras e debates a respeito da Lei Brasileira de
Inclusão, as alterações por esta promovidas no CC e CPC, o novo processo de curatela e os desafios da atuação do
Promotor de Justiça diante desta nova realidade.

No período da tarde, voltado ao público interno, em parceria com a Associação Paranaense do Ministério Público -
APMP, serão realizadas as seguintes atividades: palestras sobre “Envelhecer em tempos modernos  - qualidade de
vida, saúde e bem-estar da pessoa idosa” e “Planejamento e organização financeira na aposentadoria”, e a “Oficina
Memória Ativa", as três interessantes a adultos de todas as idades.

A parte da manhã será realizada no auditório da sede do MPPR (térreo) e a da tarde no salão nobre da APMP (terceiro
andar). O evento também pode ser acompanhado presencialmente ou via webcast, nos respectivos sites. As
inscrições ainda podem ser realizadas pelo link constante no convite eletrônico abaixo. 

Deste modo, este CAOP coloca-se inteiramente à disposição, em especial para auxiliar no cumprimento do novo dever
funcional das visitas às ILPIs e nas respectivas providências, por meio do Projeto "MP Inclusivo - ILPIs Fiscalizadas",
com orientações, capacitações e parcerias, como com o CAEx (nos termos constantes no ofício-circular citado), para o
atendimento desta importante missão institucional.  

Cordialmente,

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeABWYwq1jQpylaoZjib07KovvQ_6LL6yt7-amiqvYTWEnNVw/viewform
http://www.idoso.mppr.mp.br/arquivos/File/OficioCircularConjunto004_2017fiscalizacaoILPIs.pdf
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