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Para: Mailing Membros <mailing_membros@mppr.mp.br>, Mailing Servidores MP-PR <Mailing_servidores@mppr.mp.br>

BOLETIM ESPECIAL
    WEBINÁRIO "CUIDADOS COM IDOSOS EM ILPI EM TEMPOS DE COVID-19"

(CNMP/GNDH/FN-ILPI)

Prezados(as) Colegas e Servidores(as),

Gostaríamos de convidá-los para assistir no dia 16/07/2020 (quinta-feira), às 15h,
ao webinário "Cuidados com idosos em ILPI em tempos de Covid-19". 

Esse evento, promovido em parceria pelo Conselho Nacional do Ministério Público
(CNMP), pelo Grupo Nacional de Direitos Humanos (GNDH) e pela Frente Nacional
de Fortalecimento à ILPI (FN-ILPI), terá como palestrantes: a Promotora de Justiça
Melissa Cachoni Rodrigues, atuante no CAOPIPCD do MPPR e Coordenadora da
Comissão Permanente de Defesa dos Direitos da Pessoa com Deficiência e do Idoso
(COPEDPDI) do GNDH; o Procurador de Justiça do MPPB e Membro Colaborador da
Comissão de Defesa dos Direitos Fundamentais do CNMP, Valberto Cosme de Lira; e
a Médica Geriatra e Coordenadora da FN-ILPI, Karla Cristina Giacomin. 

Considerando a relevância do tema, em especial neste momento da pandemia de
COVID-19, em que observamos aumento do número de casos de infectados e óbitos
nas ILPIs do Estado do Paraná, destaca-se a importância da participação
dos(as) Colegas e Servidores(as), em especial daqueles(as) com atribuição na defesa
dos direitos das pessoas idosas, bem como sugere-se a divulgação do evento junto
às ILPIs localizadas nas suas respectivas comarcas.

As inscrições podem ser feitas no site do CNMP e a participação no evento é possível
por meio da plataforma Microsoft Teams, sendo possível que qualquer cidadão assista
ao encontro por meio deste link.  

https://eventos.cnmp.mp.br/login.seam?cid=151
https://teams.microsoft.com/dl/launcher/launcher.html?url=%2f_%23%2fl%2fmeetup-join%2f19%3ameeting_OTU4ZDk1ZjctNzg5Yi00ZDNkLTkzNDYtNDg0YWI1YjgxMjQ0%40thread.v2%2f0%3fcontext%3d%257B%2522Tid%2522%3a%252202737e48-e03b-4955-8111-e6033e26ca3b%2522%2c%2522Oid%2522%3a%2522ba111b29-fe20-4f12-aefd-1e9ac92733d9%2522%2c%2522IsBroadcastMeeting%2522%3atrue%257D%26anon%3dtrue&type=meetup-join&deeplinkId=6da2801e-7b37-49d8-8ff4-4cdb05a23337&directDl=true&msLaunch=true&enableMobilePage=true&suppressPrompt=true
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Com o debate, conscientização e difusão de informações, acreditamos que é possível
contribuir para minimizar os efeitos da pandemia em relação às pessoas idosas que
vivem nessas instituições, preservando assim, muitas vidas. Para saber mais, clique
aqui.    

Cordialmente,

ROSANA BERALDI BEVERVANÇO
Procuradora de Justiça

Coordenadora 

MELISSA CACHONI RODRIGUES
Promotora de Justiça 

https://www.intranet.mppr.mp.br/2020/07/1529/Cuidados-com-idosos-em-ILPIs.html

