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CAOPIPCD realiza Live com o tema “Política de Atendimento ao Idoso” 

No dia 24/06/2022, o CAOPIPCD realizou, em parceria com a ESMP, Live
com o tema “Política de Atendimento ao Idoso”, questão de suma
importância na atuação dos Promotores de Justiça e servidores do
Ministério Público vinculados aos órgãos de execução com atribuições na

área e também para o conhecimento da comunidade em geral. No encontro,
contribuíram com importantes explanações: a Procuradora de Justiça e

coordenadora do CAOPIPCD, Rosana Beraldi Bevervanço; o médico e professor da UFMG, Edgar Nunes de
Moraes; a médica e assessora técnica da Divisão de Atenção à Saúde do Idoso da SESA-PR, Adriane Miró; e a
presidente do CEDI-PR e chefe do Departamento de Políticas para o Idoso da SEJUF, Adriana Santos. Para
assistir, clique aqui.

Atuação do MPPR garante direitos de idosos que residiam em ILPI irregular em Araucária  

Em razão do acompanhamento das Instituições de Longa Permanência para
Idosos (ILPIs), a 1ª Promotoria de Justiça de Araucária garantiu a interdição

cautelar de duas entidades pela Vigilância Sanitária. No intervalo de 3 dias,
foram interditadas ambas as instituições, da mesma proprietária (a primeira
no dia 27/06/2022 e a segunda no dia 30/06/2022). Nas inspeções

realizadas pela Promotoria de Justiça e por equipes da Secretaria Municipal de Assistência Social e da Vigilância
Sanitária, constatou-se, entre outros, a ausência de licença sanitária válida e a existência de alimentos com
prazo de validade expirado. As famílias dos idosos foram contatadas para providenciarem a reacomodação. Para
saber mais, clique aqui.

Justiça determina liminarmente a interdição de ILPI localizada em Altônia a pedido do MPPR 

Após ajuizamento de Ação Civil Pública pela Promotoria de Justiça de
Altônia (autos n° 0000839-15.2022.8.16.0040), uma Instituição de Longa

Permanência para Idosos (ILPI) que abrigava 16 residentes e apresentava
diversas irregularidades (ausência dos contratos de prestação de serviços,
instalações físicas inadequadas, inexistência de profissionais com formação

específica no quadro de pessoal, mistura de público, entre outros) foi interditada liminarmente. Em Juízo
preliminar, o magistrado entendeu que “o bem-estar, a saúde, a dignidade e a vida” dos idosos estavam em risco.

 

https://idoso.mppr.mp.br/modules/noticias/article.php?storyid=196
https://escolasuperior.mppr.mp.br/2022/06/1385/LIVE-Politica-de-atendimento-ao-idoso.html#
https://www.youtube.com/watch?v=GwU9tkHfZrc
https://idoso.mppr.mp.br/modules/noticias/article.php?storyid=195
https://mppr.mp.br/2022/07/24658,11/Em-Araucaria-duas-Instituicoes-de-Longa-Permanencia-de-Idosos-investigadas-pelo-MPPR-sao-interditadas-por-ausencia-de-licenca-sanitaria.html
https://idoso.mppr.mp.br/modules/noticias/article.php?storyid=194
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É a segunda instituição do mesmo grupo que foi interditada em razão da atuação do MPPR. Para saber mais,
clique aqui.

PL prevê instalação de espaços adaptados em locais com grande circulação de público 

O Projeto de Lei n° 265/2022, recentemente proposto na Assembleia
Legislativa do Paraná, que ainda precisa ser aprovado na Comissão de

Constituição e Justiça e demais comissões permanentes da Casa, prevê o dever de estabelecimentos de grande
circulação localizados no Paraná disponibilizarem fraldários acessíveis nos para atendimento de crianças, idosos
e pessoas com deficiência, sob pena de multa em caso de descumprimento. Na justificativa, ressaltou-se que “A
inclusão requer, sobretudo, o preparo da própria sociedade para que sejam alcançados resultados de sucesso,
sendo necessário acabar com o constrangimento e dificuldade na troca de fraldas da pessoa com deficiência ou
da pessoa idosa, que muitas vezes as impedem de sair de casa para o simples convívio social, dificultando a
rotina de se ter uma vida como a de qualquer outra pessoa”. Para saber mais, clique aqui.

Resolução do CONTRAN traz regulamentação sobre áreas de segurança e de estacionamento para
idosos e PCDs  

A Resolução CONTRAN n° 965/2022 define e regulamenta as áreas de segurança e de
estacionamentos específicos de veículos, revogando as Resoluções CONTRAN nº
302/2008, 303/2008 e 304/2008. A norma, que entrou em vigor no dia 01/06/2022, traz
previsões acerca das áreas de estacionamento para veículos de pessoa idosa,
determinando que “são caracterizadas e regulamentadas pela sinalização horizontal e
marca delimitadora de estacionamento regulamentado, acompanhada do Símbolo Idoso”.

No que diz respeito às áreas de estacionamento para pessoas com deficiência com comprometimento de
mobilidade, também determina a caracterização específica, com utilização do Símbolo Internacional de Acesso
(SIA). Além disso, aponta a obrigatoriedade do uso da credencial, documento a ser emitido pelo órgão ou
entidade executivo de trânsito do Município de domicílio do beneficiário (salvo quando não esteja integrado ao
Sistema Nacional de Trânsito - SNT), bem como que as vagas reservadas em áreas de estacionamento de

estabelecimentos privados de uso coletivo devem ser numeradas sequencialmente, sem repetição de números.
Para conhecer mais detalhes da sinalização dessas vagas e do modelo de credencial, clique aqui.

CIDOSO aprova PL que prevê emissão gratuita de carteira de identidade para idoso hipossuficiente 

O Projeto de Lei n° 4181/21, que propõe a alteração do artigo 2º da Lei n°
7.116/83 (Lei da Carteira de Identidade) foi aprovado pela Comissão de
Defesa dos Direitos da Pessoa Idosa (CIDOSO) da Câmara dos Deputados

e segue para análise da Comissão de Finanças e Tributação. A relatora, corroborando a argumentação exposta
na justificação pela autora do PL, recomendou a aprovação, reforçando a situação de hipossuficiência a que
muitas pessoas idosas estão expostas em nosso país, bem como a necessidade deste documento estar
atualizado para certos procedimentos, especialmente em instituições bancárias (prova de vida, saque de valores,

etc.). Para saber mais, clique aqui.

Seminário promovido pela CIDOSO debate o Etarismo no Brasil 

A Comissão de Defesa dos Direitos da Pessoa Idosa da Câmara dos
Deputados (CIDOSO), em alusão ao dia Internacional da Conscientização
da Violência contra a Idosos, organizou o Seminário, que contou com sete

palestrantes de variadas áreas, para debater esse tema tão importante que é o etarismo (também conhecido
como ageísmo), classificado como uma forma de discriminação que adota como base estereótipos associados à
idade e pode ser compreendida como uma forma de violência contra a pessoa idosa. Na ocasião, destacou-se o
aumento de registros de violência contra idosos na pandemia e a importância da educação como ferramenta para

combater o preconceito. Para assistir à gravação do evento, clique aqui. 

https://mppr.mp.br/2022/06/24638,11/MPPR-obtem-na-Justica-decisao-liminar-para-interdicao-de-Instituicao-de-Longa-Permanencia-de-Idosos-com-diversas-irregularidades-em-Altonia.html
https://idoso.mppr.mp.br/modules/noticias/article.php?storyid=193
http://portal.assembleia.pr.leg.br/modules/mod_legislativo_arquivo/mod_legislativo_arquivo.php?leiCod=107024&tipo=I
https://www.assembleia.pr.leg.br/comunicacao/noticias/estabelecimentos-deverao-disponibilizar-fraldario-acessivel-para-idosos-criancas-e-pessoas
https://idoso.mppr.mp.br/modules/noticias/article.php?storyid=192
https://www.gov.br/infraestrutura/pt-br/assuntos/transito/conteudo-contran/resolucoes/Resolucao9652022.pdf
https://www.gov.br/infraestrutura/pt-br/assuntos/transito/conteudo-contran/resolucoes/resolucao_contran_302.pdf
https://www.gov.br/infraestrutura/pt-br/assuntos/transito/conteudo-contran/resolucoes/resolu-o-uo-303-2008.pdf
https://www.gov.br/infraestrutura/pt-br/assuntos/transito/conteudo-contran/resolucoes/resolucao_contran_304.pdf
https://www.gov.br/infraestrutura/pt-br/assuntos/transito/conteudo-contran/resolucoes/resolucao9652022anexos.pdf
https://idoso.mppr.mp.br/modules/noticias/article.php?storyid=191
https://www.camara.leg.br/proposicoesWeb/prop_mostrarintegra?codteor=2111891
https://www2.camara.leg.br/legin/fed/lei/1980-1987/lei-7116-29-agosto-1983-356591-normaatualizada-pl.html
https://www.camara.leg.br/noticias/849803-proposta-preve-emissao-gratuita-da-identidade-ao-idoso-hipossuficiente
https://www.camara.leg.br/noticias/896404-comissao-aprova-projeto-que-preve-emissao-gratuita-da-identidade-ao-idoso-hipossuficiente/
https://idoso.mppr.mp.br/modules/noticias/article.php?storyid=190
https://www.camara.leg.br/noticias/892938-educacao-e-ferramenta-importante-no-combate-a-discriminacao-contra-os-idosos-dizem-debatedores/
https://www.sbgg-sp.com.br/o-que-e-etarismo-e-qual-seu-impacto-na-vida-do-idoso/
https://edemocracia.camara.leg.br/audiencias/sala/2661/
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Centro de Apoio Operacional às Promotorias de Justiça 
dos Direitos do Idoso

(41) 3250-4000 |  | 

Discriminação etária e direitos humanos dos idosos são pautas de programa no STF 

A edição de junho do programa SAE Talks, realizado Supremo Tribunal
Federal (STF), teve como convidada, para debater questões relacionadas,
por exemplo, ao etarismo e aos desafios para formulação de ações eficazes

em prol do envelhecimento saudável e da garantia dos direitos humanos das pessoas idosas, María Esther

Martínez Quintero, professora da Faculdade de Direito da Universidade Portucalense (UPT), em Portugal, e
diretora acadêmica do programa de pós-doutorado em Direitos Humanos do Centro de Estudos Brasileiros
(CEB), na Universidade de Salamanca, na Espanha. Na palestra, pontuou-se o aumento da discriminação etária
durante o período de pandemia, bem como abordou-se aspectos importantes relacionados à perspectiva de
gênero quando se trata desse assunto. Para saber mais, clique aqui e para assistir ao vídeo completo, clique
aqui.  

Intergeracionalidade é tema de e-book lançado pelo Sesc-DF  

Com o objetivo de fomentar os debates sobre intergeracionalidade, o Sesc-DF, por meio
da coordenação de assistência social, lançou o e-book “Intergeracionalidade –

Prevenção ao idadismo e construção de uma sociedade para todas as idades”. A
publicação, que conclui ter a intergeracionalidade “se mostrado uma importante

estratégia para a prevenção de todas as formas de violência, inclusive do idadismo, além de representar um
direito social, a oportunidade de valorizar os saberes e potenciais de todas as idades, de desfazer mitos sobre as
diversas gerações e de construir uma sociedade justa e igualitária para todas as pessoas”, é dividida em duas
partes, na primeira são oferecidos elementos teóricos para debates e na segunda sugeridas ferramentas para a
intervenção junto às diversas gerações. Para mais informações, clique aqui.

  

https://idoso.mppr.mp.br/
https://idoso.mppr.mp.br/modules/noticias/article.php?storyid=189
https://www.youtube.com/playlist?list=PLippyY19Z47t0mErhlxZ4Cy9GgZPWB-9N
https://portal.stf.jus.br/noticias/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=489431&ori=1
https://www.youtube.com/watch?v=fscE-MdEj8A&list=PLippyY19Z47t0mErhlxZ4Cy9GgZPWB-9N&index=13&t=210s
https://idoso.mppr.mp.br/modules/noticias/article.php?storyid=188
https://www.sescdf.com.br/noticias/SiteAssets/Paginas/Sesc-DF-lan%c3%a7a-e-book-sobre-Intergeracionalidade-e-prop%c3%b5e-debate-em-torno-da-preven%c3%a7%c3%a3o-ao-idadismo-/Intergeracionalidade.pdf
https://www.sescdf.com.br/noticias/Paginas/Sesc-DF-lan%C3%A7a-e-book-sobre-Intergeracionalidade-e-prop%C3%B5e-debate-em-torno-da-preven%C3%A7%C3%A3o-ao-idadismo-.aspx

