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NOTÍCIAS

21 de Março é o Dia Internacional da Síndrome de Down

Embora não exista ainda uma estatística específica sobre
o número de pessoas no Brasil com Síndrome de Down,
uma estimativa pode ser feita com base na relação de um
para cada 700 nascimentos, indicando-se cerca de 270
mil pessoas. No último Censo do IBGE, em 2010, 45
milhões de pessoas disseram possuir alguma deficiência,
sendo que 2,6 milhões declararam ter deficiência
intelectual. A data do Dia Internacional da Síndrome de
Down foi instituída  pela Organização das Nações Unidas

(ONU) em 2006 e tem como objetivos conscientizar a população sobre a questão da inclusão, dar
visibilidade aos direitos dessas pessoas, contribuir para melhor informar a sociedade e combater o
preconceito que atinge esse segmento da população. O dia 21 de março foi escolhido porque a Síndrome
de Down é uma alteração genética no cromossomo 21, que deve ser formado por um par, mas no caso
das pessoas com a síndrome, aparece com 3 exemplares (trissomia). De acordo com informação
disponível no site do "Movimento Down", "a ideia surgiu na Down Syndrome Internacional, na pessoa do
geneticista da Universidade de Genebra, Stylianos E. Antonorakis, e foi referendada pela Organização
das Nações Unidas em seu calendário oficial". Importante ressaltar que a Síndrome de Down não é uma
doença, mas uma condição da pessoa dentro da diversidade humana. Enquanto pessoas com
deficiência, elas têm seus direitos assegurados pela Convenção sobre os Direitos das Pessoas com
Deficiência da ONU, ratificada pelo Brasil com força constitucional. Em 2012, o Ministério da Saúde
publicou o documento "Diretrizes de atenção à pessoa com Síndrome de Down", visando oferecer
orientações às equipes multiprofissionais para o cuidado à saúde da pessoa com síndrome de Down, nos
diferentes pontos de atenção da rede de serviço ao longo do seu ciclo vital. Este documento também
apresenta informações importantes para o conhecimento geral sobre a temática, iniciando pela
compreenção do nome atribuído: "o termo 'síndrome' significa um conjunto de sinais e sintomas e 'Down'

http://www.movimentodown.org.br/2015/03/21-de-marco-dia-internacional-da-sindrome-de-down/
http://www.movimentodown.org.br/rededeativadores/wp-content/uploads/2014/10/diretrizes_cuidados_sindrome_down.pdf
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designa o sobrenome do médico e pesquisador que primeiro descreveu a associação dos sinais
característicos da pessoa com SD" (p. 09). Trata-se do médico pediatra inglês John Langdon Down, que
publicou um estudo descritivo e classificou estes pacientes de acordo com o fenótipo em 1866. Este
Centro de Apoio destaca a necessidade de investimento e atenção em saúde, educação e inclusão social,
que resultará na melhoria da qualidade de vida e da autonomia dessas pessoas.

Versão acessível do Plano da Pessoa com Deficiência está disponível na Internet

O Plano Estadual dos Direitos da Pessoa com Deficiência
do Paraná, elaborado para os próximos quatro anos
(2018-2021), está disponível na internet de forma
acessível (em formato que permite a programas de
computador traduzirem o texto escrito em áudio).
Ademais, as versões impressas contam com, além da
versão padrão, uma para quem tem baixa visão e outra
em braile, as quais serão distribuídas pela Secretaria da
Família e Desenvolvimento Social para as prefeituras e

conselhos municipais. Este é o primeiro plano estadual para pessoa com deficiência elaborado no Estado
do Paraná. O documento teve como base "as propostas aprovadas nas conferências estaduais e
municipais", tendo sido aprovado pelo Conselho Estadual dos Direitos da Pessoa com Deficiência
(COEDE-PR), em 21 de agosto de 2017. Para ler a matéria na íntegra clique aqui. Para acesso ao Plano,
clique aqui.

ACOMPANHAMENTO LEGISLATIVO

Comissão de Defesa dos Direitos das Pessoas com Deficiência aprova PL que regulamenta
relação entre consumidores e bancos

Embora a Lei n° 13.146/2015 – Lei Brasileira de Inclusão (LBI) contemple de
forma abrangente e genérica o direito ao atendimento prioritário e à
acessibilidade, inexiste normativa específica dirigida às instituições financeiras
sobre o tema. Visando suprir esta lacuna, o projeto de Lei Complementar (PLP
359/2017), do deputado Erivelton Santana (PEN-BA), impõe uma série de
deveres a estas instituições, dentre os quais estão: acesso prioritário a pessoas
com deficiência ou com mobilidade reduzida, lugar privilegiado em filas, cadeiras

reservadas para acomodação, caixa para atendimento exclusivo, recebimento de cartão magnético
impresso em alto-relevo pelas pessoas com limitação visual e proibição de exigências diferenciadas para
contratação de serviços. A Comissão de Defesa dos Direitos das Pessoas com Deficiência manifestou-se
pela aprovação do Projeto, destacando no parecer que as medidas são necessárias “para que se faça
justiça às pessoas com deficiência, reservando-lhes tratamento equânime e adequado”. O projeto ainda
aguarda votação nas Comissões de Defesa do Consumidor, Finanças e Tributação; e Constituição e
Justiça e de Cidadania. Para ler a matéria na íntegra, clique aqui.

Projeto de Lei que institui 2018 como Ano de Valorização e Defesa dos Direitos Humanos da
Pessoa Idosa é aprovado pela Câmara

Com o objetivo de esclarecer e sensibilizar a sociedade sobre os direitos da pessoa idosa, o Projeto de
Lei  n° 9357/17, da deputada Leandre (PV-PR), que define 2018 como o "Ano de Valorização e Defesa

http://www.coede.pr.gov.br/2018/01/46/Plano-da-pessoa-com-deficiencia-estadisponivel-em-versao-acessivel-na-internet.html
http://www.coede.pr.gov.br/arquivos/File/Planos_e_Direitos_Acessivel_18_01_18.pdf
http://www2.camara.leg.br/camaranoticias/noticias/CONSUMIDOR/551089-COMISSAO-APROVA-NOVAS-REGRAS-DE-ATENDIMENTO-BANCARIO-PARA-PESSOA-COM-DEFICIENCIA.html
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dos Direitos Humanos da Pessoa Idosa" foi aprovado pelo Plenário da Câmara dos Deputados. O texto
prevê a articulação conjunta entre os poderes da República, visando incentivar ações de valorização do
idoso, conforme a competência de cada Poder. O projeto recebe ainda mais destaque, em razão de 2018
marcar os 70 anos da Declaração Universal dos Direitos Humanos, objetivando a proteção de direitos e a
busca por um ideal comum a ser atingido por todos os povos, devendo ser realizadas medidas
progressivas para assegurar o reconhecimento de direitos e liberdades. Além disso, 2018 marca também
os 15 anos do Estatuto do Idoso, Lei n° 10.741/2003, portanto ressalta-se o momento para o Brasil voltar
sua atenção ao tema.  Para ler a matéria na íntegra, clique aqui.

 

INSTITUCIONAL

Na 1ª Reunião Ordinária do GNDH em 2018, Promotora de Justiça atuante no CAOP
assumiu a coordenação da COPEDPDI

Entre os dias 07 e 09 de março ocorreu, em Brasília, a I Reunião Ordinária de 2018 do Grupo Nacional
dos Direitos Humanos, órgão do Conselho Nacional dos Procuradores-Gerais de Justiça (CNPG), que
congrega membros dos Ministérios Públicos de todos os Estados, bem como da União. As Comissões
Permanentes (COPE) do GNDH têm por objetivo principal efetuar a discussão de questões práticas e
teóricas e propiciar o intercâmbio de experiências, informações e materiais de forma a propiciar uma
atuação uniforme, despersonalizada e mais eficaz entre os Ministérios Públicos dos Estados e da União.
Dentre as Comissões Permanentes do GNDH, o CAOP Idoso e PcD do MPPR participa da Comissão
Permanente de Defesa dos Direitos da Pessoa com Deficiência e do Idoso (COPEDPDI). Destaca-se que,
nesta reunião, a Promotora de Justiça Melissa Cachoni Rodrigues foi eleita e assumiu a Coordenação da
COPEDPDI.

http://www2.camara.leg.br/camaranoticias/noticias/DIREITOS-HUMANOS/553953-CAMARA-APROVA-PROJETO-QUE-INSTITUI-2018-COMO-ANO-DE-VALORIZACAO-DO-IDOSO.html


21/03/2018 E-mail de Ministério Público do Estado do Paraná - BOLETIM INFORMATIVO - MARÇO 2018

https://mail.google.com/mail/b/AHud472nf8LqZ6GNWQvtrDDeSb_16kSrmi7X8Wk39mV3u55wtwOZ/u/0/?ui=2&ik=bef99874ed&jsver=zFcAir6Rc… 4/11

Direitos dos idosos em Instituições de Longa Permanência para Idosos (ILPIs) é tema do
programa "MP no Rádio"

A Procuradora de Justiça Coordenadora do CAOP de
Defesa dos Direitos do Idoso e da Pessoa com
Deficiência, Rosana, Rosana Beraldi Bevervanço,
participou, em 09 de março de 2018, do programa "MP
no Rádio", debatendo o tema do direito dos idosos
acolhidos em Instituições de Longa Permanência para
Idosos (ILPIs). Destacou-se a necessidade de que o
Poder Público promova formas alternativas de atenção e
cuidado com idosos (como centro-dia, condomínio da

terceira idade, cuidadores), tendo em vista que o abrigamento é excepcional. As instituições de longa
permanência devem cumprir requisitos legais que atendam o bem-estar, a saúde, a vida do idoso, bem
como a manutenção dos vínculos familiares e comunitários. A responsabilidade de fiscalização das ILPIs
é atribuída a vários órgãos, dentre eles o próprio Ministério Público, conforme dispôs a Resolução
154/2016 do Conselho Nacional do Ministério Público (CNMP), para combater eventuais
irreguralidades. Deve ser promovido pelo Poder Público uma rede de atenção ao idoso junto a sua
inserção na família e na comunidade. Os Conselhos Municipais do Idoso, neste contexto, são órgãos
formuladores de políticas públicas, a partir dos diagnósticos locais, atuando em conjunto com o Ministério
Público. Abandono, violência intrafamiliar e abuso financeiro (tanto por parte de instituições como por
parte da família) são problemas recorrentes que chegam até o Ministério Público e demandam uma
atuação ativa e permanente dos Agentes Ministeriais. Para acesso ao programa clique aqui.

Projeto MP Inclusivo - Mais acessibilidade: reuniões periódicas do CAOP com o
Departamento de Fiscalização do CREA-PR

No dia 02 de março, realizou-se a primeira reunião em
2018 entre o CAOP e o Departamento de Fiscalização do
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do
Paraná (CREA-PR). A realização de reuniões periódicas
entre os órgãos visa o acompanhamento e alinhamento
referente às solicitações encaminhadas pelas
Promotorias de Justiça ao CAOP para realização de
Fiscalização Integrada de Acessibilidade – FIA, por fiscal
indicado pelo CREA-PR.  Esta parceria é viabilizada por
meio do Termo de Cooperação do MPPR com o CREA-
PR, que visa promover o apoio às Promotorias de Justiça
que solicitam atuação de equipe técnica para realização

de vistorias de acessibilidade, em especial no interior do estado. Deste modo, o CAOP é o elo de
coordenação e mediação das demandas das Promotorias de Justiça com o CREA-PR, visando subsidiar
e fomentar a atuação do Ministério Público nas investigações de acessibilidade, com vistorias que teriam
dificuldade de ser atendidas pelo MP, considerando as solicitações em âmbito estadual e a atual estrutura
de engenharia no MPPR. Objetiva-se, em suma, a efetiva solução dos casos encaminhados pelas
Promotorias de Justiça ao CAOP sobre o tema.

CAOP participa de reunião da Comissão de Acessibilidade do CREA-PR

http://www.mppr.mp.br/2018/03/20119,10/Programa-fala-do-envelhecimento-e-da-internacao-de-idosos-em-asilos.html
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A Comissão de Acessibilidade do Conselho Regional de
Engenheria e Agronomia do Paraná (CREA-PR) é uma
das Comissões de Assessoramento ao Plenário do
Conselho, no fomento da acessibilidade no meio
profissional em defesa da sociedade. A Comissão analisa
e julga os relatórios de acessibilidade produzidos nas
fiscalizações realizadas pelo CREA-PR, partindo de
demandas da sociedade (reclamações, denúncias,
solicitações do Ministério Público). Em 06 de março de
2018, reforçando a parceria entre o MPPR e o CREA-PR,
a Promotora de Justiça Melissa Cachoni Rodrigues

realizou visita à Comissão para prestigiar e colaborar com os trabalhos de organização do 5º Seminário
Internacional de Acessibilidade, que ocorrerá em Curitiba em 16 e 17 maio. Por força do Termo de
Cooperação, o Engenheiro do CAOP, Roberto Freitas, participa da Comissão Organizadora do 5º
Seminário como colaborador. 

PROMOTORIAS EM DESTAQUE

1ª PJ de São Mateus do Sul recomenda atuação do Município nas áreas do idoso e da
pessoa com deficiência

A 1ª Promotoria de Justiça de São Mateus do Sul
expediu, por meio do Promotor de Justiça Thimotie
Aragon Heemann, Recomendação Administrativa ao
Município, a partir da verificação in loco de significativa
quantidade de rampas de acessibilidade danificadas e
inviáveis para utilização pelas pessoas com deficiência,
para que fosse realizado o reparo de todas as rampas de
acessibilidade que se encontravam danificadas. A PJ

informou que todas as rampas de acessibilidade foram reparadas. Sobre o tema, este Centro de Apoio
destaca que, em caso de Municípios maiores, onde não seja viável a adequação integral de
acessibilidade em todas as calçadas a um só tempo, observar-se-á o que dispõe o art. 61 da Lei
Brasileira de Inclusão (Lei nº 13.146/2015), a qual dispõe que "a formulação, a implementação e a
manutenção das ações de acessibilidade atenderão às seguintes premissas básicas: I - eleição de
prioridades, elaboração de cronograma e reserva de recursos para implementação das ações; e II -
planejamento contínuo e articulado entre os setores envolvidos".

Também foi expedida Recomendação pela Promotoria de Justiça para todos os locais públicos e privados
de grande circulação da cidade, que estavam em desacordo com o artigo 41 do Estatuto do Idoso
(reserva de 5% das vagas dos estacionamentos aos maiores de 60 anos). Após da atuação do Ministério
Público, os estabelecimentos públicos e privados estão implementando a reserva de vagas aos idosos.

Foto: MPPR

3ª PJ de Toledo recomenda atendimento prioritário para idoso no SUS dos municípios de
Toledo e de São Pedro do Iguaçu

A 3ª Promotoria de Justiça de Toledo expediu, por meio do Promotor de Justiça Giovani
Ferri, Recomendaçoões Administrativas para sejam implementados assentos prioritários e para que seja

http://www.ppd.mppr.mp.br/modules/conteudo/conteudo.php?conteudo=630
http://www.idoso.mppr.mp.br/pagina-550.html
http://www.idoso.mppr.mp.br/pagina-550.html
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concedido o direito à prioridade de atendimento aos pacientes idosos, com medidas concretas de
humanização ao atendimento em todo o Sistema Único de Saúde no Município de Toledo/PR e na
Unidade Básica de Saúde de São Pedro do Iguaçu. Destaca-se que o Estatuto do Idoso assegura
atenção integral à saúde, garantindo ao idoso o acesso universal e igualitário, em conjunto articulado e
contínuo das ações e serviços, para a prevenção, promoção, proteção e recuperação da saúde, incluindo
a atenção especial às doenças que afetam preferencialmente os idosos.

1ª PJ de Defesa dos Direitos do Idoso de Curitiba recomenda ao Corpo de Bombeiros
redução de prazo para readequação em ILPI

A 1ª Promotoria de Justiça de Defesa dos Direitos do Idoso de Curitiba, considerando que a atuação do
Corpo de Bombeiros do Paraná, junto às Instituições de Longa Permanência para Idosos, diz respeito
diretamente à segurança e à proteção das pessoas idosas ali abrigadas, expediu, por meio da Promotora
de Justiça Terezinha Resende Carula, a Recomendação Administrativa n°01/2017 - 1ª PJI. Nesta,
recomendou-se ao Corpo de Bombeiros do estado que, no âmbito de suas atribuições e competências
legais específicas, observe as legislações e normativas vigentes a fim de promover o adequado
monitoramento e prevenção das questões relacionadas ao funcionamento e atendimento das ILPIs e
demais entidades que, de forma geral, prestam atendimento a pessoas idosas no Município de Curitiba.
Deste modo, recomendou a readequação da Norma de Procedimento Técnico do Corpo de Bombeiros do
Paraná - NPT 001, com a finalidade que os prazos estabelecidos sejam os mais exíguos possíveis e os
minímos necessários para a realização das adequações solicitadas nas vistorias realizadas pelo Corpo de
Bombeiros.

EVENTOS

Audiência Pública “Políticas Públicas sobre Autismo no Paraná" ocorrerá em 02 de abril na
ALEP

http://www.idoso.mppr.mp.br/arquivos/File/RA0117FISCALIZAILPISCORPODEBOMBEIROS.pdf
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O mês de abril é lembrado pelo dia Mundial de Conscientização do Autismo, comemorado no dia dois.

A União de Pais Pelo Autismo (UPPA) também promoverá outros eventos sobre o tema em Curitiba:

24 de março: Bate-papo "Autismo e vida adulta" na reitoria da UFPR;

26 de março: Atividade de psicomotricidae para os pais no Centro Internacional de Análise Relacional
(CIAR), às 18h30;

08 de abril: Grande encontro de famílias no Parque Barigui, das 10 às 17h.

MPSP realiza evento "Autismo e Inclusão: uma visão das conquistas e das dificuldades
para a inclusão plena" em 10 de abril
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O 5º Seminário Internacional de Acessibilidade do CREA-PR ocorrerá em maio de 2018 em
Curitiba

O Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná (CREA-PR) realizará nos dias 16 e 17 de
maio de 2018, no Instituto de Engenharia do Paraná (IEP), em Curitiba, o 5º Seminário Internacional de
Acessibilidade, que acontece a cada dois anos. "O evento tem o objetivo de ampliar o debate sobre
acessibilidade e reforçar a importância de ações transformadoras em benefício da sociedade. Esta edição
do Seminário tem como foco a discussão das leis, das normas e das inovações e deve reunir mais de 400
profissionais de todo o país que atuam na área ou interessados no tema, além de autoridades locais,
estaduais e nacionais". Para ler matéria na íntegra, clique aqui. Para inscrição, clique aqui.

DICAS DE CULTURA E DE SAÚDE

Entre as atrações do Festival de Teatro de Curitiba está o Espetáculo "Corpo sobre Tela"
vencedor do prêmio Acessibilidade

http://www.crea-pr.org.br/ws/arquivos/14647
http://creaweb2.crea-pr.org.br/creaweb.eventos/inscricao/inscricao
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O Festival de Teatro de Curitiba, evento criado para
celebrar a arte, acontece entre os dias 27 de março e 8
de abril de 2018. Entre as atrações, está o espetáculo
"Corpo sobre Tela", solo criado pelo bailarino Marcos
Abranches, inspirado na vida e obra do pintor irlandês
Francis Bacon. Marcos Abranches nasceu em São Paulo,
em 1977. A deficiência física rara decorrente de uma
lesão cerebral, coreoatetose, não o impediu de ser
coreógrafo e dançarino. "Trata-se de um estado
patológico que se manifesta a partir de movimentos
involuntários, intermitentes e irregulares da face e dos
membros. O profissional utiliza da própria deficiência

como referência de estudo para a construção de sua linguagem artística corporal, sendo o único
coreógrafo brasileiro com paralisia cerebral a propor um estudo sobre dança contemporânea", conforme
descrição que consta em seu perfil no facebook. Para acessar o teaser Corpo Sobre Tela de Marcos
Abranches, clique aqui. O solo foi vencedor da categoria "Artes no Palco", do "Prêmio Acessibilidade
2013", promovido pela SP Escola de Teatro – Centro de Formação das Artes do Palco, e também do
Prêmio Denilto Gomes. As apresentações acontecem em Curitiba nos dia 07/04 (Sábado) às 21h e 08/04
(Domingo) às 19h, no Teatro Sesc da Esquina (Rua Visconde do Rio Branco, 969 Centro). Para ler a
matéria na íntegra e obter mais informações sobre o evento, clique aqui. 

https://www.youtube.com/watch?v=ecpzFilJYfk&feature=youtu.be
https://maps.google.com/?q=Rua+Visconde+do+Rio+Branco,+969+Centro&entry=gmail&source=g
https://festivaldecuritiba.com.br/noticias/corpo-sobre-tela-e-ganhador-do-artes-no-palco-do-premio-acessibilidade/
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Museu da Fotografia da Cidade de Curitiba recebe exposição em alto relevo para pessoas
com deficiência visual

Curitiba recebe do dia 17/03/2018 a 10/06/2018, a
"Exposição De Fotografia à Tactography", uma mostra
criada a partir do uso de tecnologia que consiste em
uma "técnica suíça que escaneia o objeto fotografado e
mapeia as proporções e profundidade para criação de
peças em alto relevo", permitindo a reprodução de
obras com acessibilidade para pessoa com deficiência
visual. A mostra do artista Gabriel Bonfim tem como

objetivo proporcionar a este público específico a vivência de uma nova dimensão da percepção. A
exposição ocorre no Museu da Fotografia da Cidade de Curitiba (Rua Presidente Carlos Cavalcanti, 533,
Solar do Barão, Centro), com horários de visitação: de terça a sexta-feira, das 9h às 12h e 14h às 18h,
sábado e domingo, das 12h às 18h, com entrada grutuita. Para ler a matéria na ìntegra e obter mais
informações, clique aqui.

Em 14 de março, faleceu Stephen Hawking, cuja história é contada no filme "A Teoria de
Tudo"

O filme "A Teoria de Tudo", baseado na biografia de
Stephen Hawking, aborda como o jovem astrofísico fez
descobertas importantes sobre o tempo na
conceituada Universidade de Cambridge, bem como
retrata a sua superação contínua diante de uma
doença motora degenerativa. Aos 21 anos, após uma
queda de patins, foi levado ao médico e teve o
diagnostico de esclerose lateral amiotrófica (ELA), que
progressivamente paralisaria seus músculos e,
segundo o médico, o levaria à morte em no máximo
três anos. Com o seu corpo a enfrentar cada vez mais
limitações, a sua mente continuou a explorar as
fronteiras da física teórica, por meio de sua dedicação
contínua ao trabalho e o apoio de sua família. Em
1985, com a saúde bastante agravada por uma
pneumonia, os médicos sugeriram desligar o
respirador artificial, mas sua esposa não aceitou,
tendo ele sido submetido a uma traqueostomia e
nunca mais pôde falar. A partir de então, fez uso de
um computador, com voz eletrônica, para se
comunicar. Stephen Hawking escreveu diversas obras,
entre elas, “Buracos Negros, Universos Bebês e outros

ensaios” (1993), “O Universo Numa Casca de Noz” (2001), “A Teoria de Tudo: A Origem” (2002), “O
Grande Projeto” (2010), e o livro de memórias, “Minha Breve História” (2013). Stephen se tornou um dos
mais consagrados cientistas da atualidade, tendo sido laureado pela descoberta da radiação dos buracos
negros, por sua contribuição à física quântica e seus estudos sobre a origem do universo. Paralisado, em
uma cadeira de rodas, só lhe restava o controle dos movimentos da bochecha direita, que usa para se
comunicar com a ajuda do computador. Ele faleceu aos 76 anos no último 14 de março (1942-2018).

 

https://maps.google.com/?q=Cidade+de+Curitiba+(Rua+Presidente+Carlos+Cavalcanti,+533&entry=gmail&source=g
http://m.curitiba.pr.gov.br/noticias/curitiba-recebe-exposicao-em-alto-relevo-para-pessoas-com-deficiencia-visual/45336
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O CAOPIPCD tem a intenção de difundir informações de relevância para a atuação ministerial nas
matérias de direitos do idoso e da pessoa com deficiência, por meio de sua página virtual e de
seu Boletim Informativo, como meios participativos e abertos à colaboração dos interessados.


