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CIDADANIA 

  
NOTÍCIAS 

Promotores de Justiça participam de encontro para apresentação dos novos coordenadores e atuação dos CAOs 
  

TRF1 - Direito constitucional de moradia não se confunde com o direito à propriedade imobiliária 
  

C.FED - Lei de Migração deve garantir que não haja distinção entre brasileiros e imigrantes 
  

TJDFT - Empresa de transporte coletivo é condenada a indenizar lesão causada a passageira 
  

C.FED - Comissão Geral homenageia dia de luta pela eliminação da discriminação racial 
  

PESSOA IDOSA 

 
NOTÍCIAS 

Apreentada proposta de resolução sobre direito de idosos residentes em unidades de longa permanência 
  

MPCE realiza inspeções nas Instituições de Longa Permanência para Idosos 
  

MPCE participa de seminário sobre envelhecimento e educação 
  

MPCE garante assistência de profissionais de saúde da Prefeitura de Fortaleza a todos os abrigos de idosos da capital 
  

TJGO - Juíza nomeia filha de homem com Alzheimer como sua curadora, mas não o interdita 
  

Comerciante é Condenado Por Reter Cartão de Aposentadoria de Idoso 
  

PESSOA COM DEFICIÊNCIA E ACESSIBILIDADE 

 
NOTÍCIAS 

Audiência pública no MPCE debate Central de Intérpretes de Libras 
  

MPCE emite recomendação para Prefeitura de Quixadá sobre reserva de vaga em concurso público para pessoas com 
deficiência 

  
MPCE firma TAC para regulamentar uso de espaços públicos em Morrinhos 

  
AMC atende a demanda do MPCE e inicia fiscalização de vagas especiais em estacionamentos privados de uso coletivo 

  
CAOCidadania encaminha material de apoio para promotores de Justiça sobre reserva de vagas em concurso público para 
pessoas com deficiência 

  

http://www.mpce.mp.br/2016/03/04/promotores-de-justica-participam-de-encontro-para-apresentacao-dos-novos-coordenadores-e-atuacao-dos-caos/
http://www.mpce.mp.br/2016/03/10/caocidadania-encaminha-material-de-apoio-para-promotores-de-justica-sobre-reserva-de-vagas-em-concurso-publico-para-pessoas-com-deficiencia/
http://www.mpce.mp.br/2016/03/10/caocidadania-encaminha-material-de-apoio-para-promotores-de-justica-sobre-reserva-de-vagas-em-concurso-publico-para-pessoas-com-deficiencia/
http://www.mpce.mp.br/2016/03/14/amc-atende-a-demanda-do-mpce-e-inicia-fiscalizacao-de-vagas-especiais-em-estacionamentos-privados-de-uso-coletivo/
http://www.mpce.mp.br/2016/03/08/mpce-firma-tac-para-regulamentar-uso-de-espacos-publicos-em-morrinhos/
http://www.mpce.mp.br/2016/03/07/mpce-emite-recomendacao-para-prefeitura-de-quixada-sobre-reserva-de-vaga-em-concurso-publico-para-pessoas-com-deficiencia/
http://www.mpce.mp.br/2016/03/07/mpce-emite-recomendacao-para-prefeitura-de-quixada-sobre-reserva-de-vaga-em-concurso-publico-para-pessoas-com-deficiencia/
http://www.mpce.mp.br/2016/04/07/audiencia-publica-no-mpce-debate-central-de-interpretes-de-libras/
http://www.editoramagister.com/noticia_27110474_COMERCIANTE_E_CONDENADO_POR_RETER_CARTAO_DE_APOSENTADORIA_DE_IDOSO.aspx
http://www.sintese.com/noticia_integra_new.asp?id=380715
http://www.mpce.mp.br/2016/04/06/mpce-garante-assistencia-de-profissionais-de-saude-da-prefeitura-de-fortaleza-a-todos-os-abrigos-de-idosos-da-capital/
http://www.mpce.mp.br/2016/03/30/mpce-participa-de-seminario-sobre-envelhecimento-e-educacao/
http://www.mpce.mp.br/2016/03/09/mpce-realiza-inspecoes-nas-instituicoes-de-longa-permanencia-para-idosos/
http://www.cnmp.mp.br/portal_2015/todas-as-noticias/9128-apresentada-proposta-de-resolucao-sobre-direito-de-idosos-residentes-em-unidades-de-longa-permanencia
http://www.sintese.com/noticia_integra_new.asp?id=380174
http://www.sintese.com/noticia_integra_new.asp?id=379975
http://www.sintese.com/noticia_integra_new.asp?id=379660
http://www.sintese.com/noticia_integra_new.asp?id=379654


S.FED - Regulamentação da equoterapia é aprovada na Comissão de Direitos Humanos 
  

C.FED - Projeto proíbe autoescolas de cobrarem a mais de deficiente auditivo 
  

Negado pedido de dano moral de mulher que desrespeitou cadeirantes em Ônibus 
  

A partir de 1º de julho, ônibus rodoviários só podem sair de fábrica com plataformas e não mais com cadeira de transbordo
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SAÚDE PÚBLICA 

 
NOTÍCIAS 

MPCE - Promotores do CAOCidadania se reúnem com representantes da Secretaria da Saúde do Estado 
  

MPCE - Promotoria de Justiça de Defesa da Saúde Pública realiza audiência para discutir deficiências no fornecimento de 
leites a portadores de APLV 

  
MPCE - Promotoria de Defesa da Saúde Pública instaura Inquéritos Civis Públicos para apurar suspensão de cirurgias 
cardíacas e possíveis irregularidades no repasse de recursos do SUS 

  
Campanha do MPCE alerta sobre importância do saneamento básico e combate ao Aedes aegypti 

  
CAOCidadania encaminha material de apoio para promotores de Justiça sobre enfrentamento ao mosquito Aedes aegypti 

  
CAOCidadania reenvia material de apoio sobre enfrentamento ao Aedes aegypti com atualizações do CPC/2015 para 
promotores de Justiça 

  
Audiência vai debater políticas públicas para o enfrentamento da dengue, zika, e chikungunya 

  
MPCE participa de audiência pública sobre portadores de cardiopatia congênita no Estado 

  
TRF1 - Turma Rejeita Ação Popular Que Objetivava a Distribuição da Vacina Contra a Gripe H1N1 em Todo o Território 
Nacional 

  
Presidente do STF garante distribuição de estoque da fosfoetanolamina a pacientes de câncer 
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http://stf.jus.br/portal/cms/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=313641
http://www.editoramagister.com/noticia_27106260_TURMA_REJEITA_ACAO_POPULAR_QUE_OBJETIVAVA_A_DISTRIBUICAO_DA_VACINA_CONTRA_A_GRIPE_H1N1_EM_TODO_O_TERRITORIO_NACIONAL.aspx
http://www.editoramagister.com/noticia_27106260_TURMA_REJEITA_ACAO_POPULAR_QUE_OBJETIVAVA_A_DISTRIBUICAO_DA_VACINA_CONTRA_A_GRIPE_H1N1_EM_TODO_O_TERRITORIO_NACIONAL.aspx
http://www.mpce.mp.br/2016/03/31/mpce-participa-de-audiencia-publica-sobre-casos-de-cardiopatia-congenita-no-estado/
http://www.mpce.mp.br/2016/03/29/audiencia-vai-debater-politicas-publicas-para-o-enfrentamento-da-dengue-zika-e-chikungunya/
http://www.mpce.mp.br/2016/03/21/caocidania-reenvia-material-de-apoio-sobre-enfrentamento-ao-aedes-aegypti-para-promotores-de-justica-com-atualizacoes-do-cpc2015/
http://www.mpce.mp.br/2016/03/21/caocidania-reenvia-material-de-apoio-sobre-enfrentamento-ao-aedes-aegypti-para-promotores-de-justica-com-atualizacoes-do-cpc2015/
http://www.mpce.mp.br/2016/03/28/caocidadania-encaminha-material-de-apoio-para-promotores-de-justica-sobre-enfrentamento-ao-mosquito-aedes-aegypti/
http://www.mpce.mp.br/2016/03/18/campanha-do-mpce-alerta-sobre-importancia-do-saneamento-basico-e-combate-ao-aedes-aegypti/
http://www.mpce.mp.br/2016/03/17/promotoria-de-defesa-da-saude-publica-instaura-inqueritos-civis-publicos-para-apurar-suspensao-de-cirurgias-cardiacas-e-possiveis-irregularidades-no-repasse-de-recursos-do-sus/
http://www.mpce.mp.br/2016/03/17/promotoria-de-defesa-da-saude-publica-instaura-inqueritos-civis-publicos-para-apurar-suspensao-de-cirurgias-cardiacas-e-possiveis-irregularidades-no-repasse-de-recursos-do-sus/
http://www.mpce.mp.br/2016/03/16/promotoria-de-justica-de-defesa-da-saude-publica-realiza-audiencia-para-discutir-deficiencias-no-fornecimento-de-leites-a-portadores-de-aplv/
http://www.mpce.mp.br/2016/03/16/promotoria-de-justica-de-defesa-da-saude-publica-realiza-audiencia-para-discutir-deficiencias-no-fornecimento-de-leites-a-portadores-de-aplv/
http://www.mpce.mp.br/2016/03/01/promotores-do-caocidadania-se-reunem-com-representantes-da-secretaria-da-saude-do-estado/
http://www.inmetro.gov.br/legislacao/rtac/pdf/RTAC002398.pdf
http://https://blogpontodeonibus.wordpress.com/2016/03/31/a-partir-de-1o-de-julho-onibus-rodoviarios-so-podem-sair-de-fabrica-com-plataformas-e-nao-mais-com-cadeira-de-transbordo/
http://www.lex.com.br/noticia_27110993_NEGADO_PEDIDO_DE_DANO_MORAL_DE_MULHER_QUE_DESRESPEITOU_CADEIRANTES_EM_ONIBUS.aspx
http://www.sintese.com/noticia_integra_new.asp?id=381360
http://www.sintese.com/noticia_integra_new.asp?id=381905

