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CNMP solicita cadastramento dos membros do MPPR no sistema das Instituições de Longa Permanência
para Idosos (ILPIs) 

O Conselho Nacional do Ministério Público (CNMP) solicita aos membros do
MPPR com atribuição na defesa dos direitos do idoso o envio de dados
pessoais – nome, e-mail funcional, matrícula (nº do RG sem o dígito
verificador) e CPF –, para cadastramento, até o dia 11 de maio, no sistema
do CNMP quanto às ILPIs, que está em fase de implementação. As
informações devem ser encaminhadas diretamente ao e-mail
<direitosfundamentais@cnmp.mp.br >. Por meio do Ofício-Circular nº

03/2021, o CAOPIPCD reforça que acompanhará o processo de implantação do sistema, com orientações aos
integrantes do MPPR sempre que necessário. Registra, ainda, que continua vigente a Recomendação CGMP nº
002/2020, que prevê a realização de "Vistoria Virtual Excepcional COVID-19" nas ILPIs, com o adequado registro
no Sistema PRO-MP, excepcionalmente, na hipótese de se mostrar impossível a realização de vistorias
presenciais por segurança sanitária. Para conferir a notícia na intranet, clique aqui.

MPF e MPPR acionam União e Estado do Paraná para priorização de vacinação de idosos e pessoas com
deficiência 

Com base no Plano Nacional de Operacionalização da Vacinação contra a
COVID-19 (5ª edição), o MPF e o MPPR ajuizaram ação civil pública, com
pedido de tutela de urgência, contra a União e o Estado do Paraná a fim de

garantir que efetivamente sejam seguidas as categorias de prioridade de vacinação. Verifica-se que, por meio da
Nota Técnica Nº 297/2021-CGPNI/DEIDT/SVS/MS, de 31/03/2021, o Ministério da Saúde autorizou a imediata
vacinação dos profissionais das Polícias e Forças Armadas incluídos na categoria ampla de profissionais de
saúde que atuam diretamente na epidemia (trabalhadores envolvidos no atendimento e transporte de pacientes,
em resgates e atendimento pré-hospitalar e os que trabalham nas ações de vacinação contra a COVID-19).
Diante disso, os MPs requerem que não sejam realizadas alterações de categorias prioritárias previstas no
referido plano nacional, bem como que seja cumprida e fiscalizada a prioridade de vacinação garantida aos
idosos e às pessoas com deficiência. A prioridade ao direito à vida e à saúde dos idosos e das pessoas com
deficiência é assegurada por lei, conforme art. 3ª, caput, do Estatuto do Idoso (Lei nº 10.741/2003) e art. 8º,
caput, da Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência (Lei nº 13.146/2015). Para saber mais, clique
aqui.

 

https://idoso.mppr.mp.br/modules/noticias/article.php?storyid=117
mailto:direitosfundamentais@cnmp.mp.br
https://idoso.mppr.mp.br/arquivos/File/Of_Circular_03_2021_Cadastramento_CNMP_Sistema_ILPIs.pdf
https://mppr.mp.br/arquivos/File/cgmp/2020/Recomendacao_02_2020.pdf
https://www.intranet.mppr.mp.br/2021/04/1849/CNMP.html
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Comissão do idoso debate políticas para fortalecimento de instituições de longa permanência 

A Comissão de Defesa dos Direitos da Pessoa Idosa da Câmara dos Deputados
(CIDOSO) promoveu, em 16 de abril, audiência pública com o objetivo de debater o tema
da “Construção de políticas públicas voltadas ao fortalecimento das Instituições de Longa
Permanência para Idosos (ILPIs)”. Como convidados expositores, participaram os
Promotores de Justiça Alexandre de Oliveira Alcântara, do MPCE, e Cristiane Branquinho
Lucas, do MPRJ, bem como o Advogado e Consultor Especialista em ILPIs, Cláudio
Stucchi, e a Médica Geriatra representante da Frente Nacional de Fortalecimento à ILPI

(FN-ILPI), Karla Giacomin. Conforme destacou a Deputada Tereza Nelma na ocasião, as ILPIs são consideradas
“locais da mais alta vulnerabilidade para infecção por COVID-19, porém a pandemia revelou que o país não
conhece onde estão, quantas são, de quem cuidam, como cuidam”. Para saber mais, clique aqui.

Secretaria de Justiça empossa novos membros do Conselho Estadual dos Direitos da Pessoa Idosa 

Após eleição realizada em março de 2021, a Secretaria de Justiça, Família e
Trabalho (SEJUF), no dia 08 de abril, empossou os novos membros que irão
compor o Conselho Estadual dos Direitos do Idoso do Paraná (CEDI-PR), no
biênio 2021/2023. A coordenadora do CAOPIPCD acompanhou a cerimônia
de posse, que objetivou acolher os novos conselheiros, os quais, no período
da tarde, tiveram acesso à explanação sobre o panorama do CEDI-PR, o

papel dos conselheiros e os principais desafios desta importante instância de garantia de direitos. A presidente
eleita para o biênio foi Adriana Santos de Oliveira, chefe do Departamento da Política da Pessoa Idosa da
SEJUF. Para saber mais, clique aqui.

  

https://idoso.mppr.mp.br/
https://idoso.mppr.mp.br/modules/noticias/article.php?storyid=115
https://www.camara.leg.br/noticias/745094-comissao-do-idoso-debate-politicas-para-fortalecimento-de-instituicoes-de-longa-permanencia
https://idoso.mppr.mp.br/modules/noticias/article.php?storyid=114
http://www.justica.pr.gov.br/Noticia/Secretaria-de-Justica-empossa-novos-membros-do-Conselho-Estadual-dos-Direitos-da-Pessoa

