
NEWSLETTER  Nº 01/2017 - 13 de Fevereiro de 2017

 
TRF3 - Tribunal mantém exclusão de candidata às vagas reservadas a negros em concurso público

 
TRF3 - Tribunal regulamenta verificação da autodeclaração para vagas reservadas a negros

 
STF - Sistema de cotas no ensino público superior do Amazonas é tema de ADI

 
Jovens entre 15 e 29 anos podem viajar de graça em ônibus e trens interestaduais

 
Bingo promovido sem fins lucrativos é crime, mas não gera dano moral coletivo

 
MPCE participa de debate sobre direitos fundamentais, democracia estudantil, direitos LGBT e cidadania em evento da UBES

 

PROJETOS DE LEI

S.FED - CCJ avalia projeto que tem por objetivo reduzir mortes no trânsito

 

LEGISLAÇÃO

Medida Provisória nº 768, de 02.02.2017 - DOU de 03.02.2017 Cria a Secretaria-Geral da Presidência da República e o Ministério dos Direitos 
Humanos, altera a Lei nº 10.683, de 28 de maio de 2003 , que dispõe sobre a organização da Presidência da República e dos Ministérios, e dá 
outras providências.

 
PESSOA IDOSA

NOTÍCIAS

MPCE é homenageado com o Prêmio Maria Amélia Leite de Direitos Humanos

 

PROJETOS DE LEI

C. FED -Comissão aprova projeto que garante maior proteção a idosos vítimas de agressão

 
C.FED - Projeto assegura a cuidador familiar atendimento prioritário em programas de educação profissional

 
PESSOA COM DEFICIÊNCIA E ACESSIBILIDADE

NOTÍCIAS

http://www.sintese.com/noticia_integra_new.asp?id=408123
http://www2.camara.leg.br/camaranoticias/noticias/DIREITO-E-JUSTICA/521991-COMISSAO-APROVA-PROJETO-QUE-GARANTE-MAIOR-PROTECAO-A-IDOSOS-VITIMAS-DE-AGRESSAO.html
http://www.mpce.mp.br/2017/02/03/mpce-e-homenageado-com-o-premio-maria-amelia-leite-de-direitos-humanos/
http://www.sintese.com/norma_integra.asp?id=19641
http://www.sintese.com/norma_integra.asp?id=19641
http://www.sintese.com/norma_integra.asp?id=19641
http://www.sintese.com/noticia_integra_new.asp?id=406577
http://www.mpce.mp.br/2017/01/31/mpce-participa-de-debate-sobre-direitos-fundamentais-democracia-estudantil-direitos-lgbt-e-cidadania-em-evento-da-ubes/
http://www.conjur.com.br/2017-jan-26/bingo-crime-nao-ameaca-sociedade-nao-gera-dano-coletivo
http://diariodonordeste.verdesmares.com.br/cadernos/nacional/online/jovens-entre-15-e-29-anos-podem-viajar-de-graca-em-onibus-e-trens-interestaduais-saiba-como-1.1698648
http://www.sintese.com/noticia_integra_new.asp?id=408112
http://www.sintese.com/noticia_integra_new.asp?id=407912
http://www.sintese.com/noticia_integra_new.asp?id=407859


Com articulação do MPCE, governador decreta gratuidade em ônibus intermunicipais para pessoas com deficiência

 
TJAL - Colégio deve pagar indenização por cobrar mensalidade mais cara de criança com autismo

 
TJRN - Ausência de provas sobre deficiência mental impede inscrição em faculdade

 

PROJETOS DE LEI

C.FED - Frente parlamentar quer cumprimento de cotas no ensino público para pessoas com deficiência

 
C.FED - Comissão obriga centros comerciais a manter 2% de carrinhos de compras adaptados para cadeirantes

 
C.FED - Comissão prevê implantação de elevadores que comportem macas em edifícios públicos

 
C.FED - Comissão aprova isenção de IPI para smartphone comprado por pessoa com deficiência visual

 
CFED - Telefônicas poderão ter de cadastrar pessoa para auxiliar cliente com deficiência

 
CFED - Proposta dispensa candidato de comprovar deficiência após aprovação em concurso

 

LEGISLAÇÃO

Decreto nº 8954 de 10/01/2017 - Institui o Comitê Nacional de Inclusão da Pessoa com Deficiência e da Avaliação Unificada da Deficiência e dá 
outras providências.

 
SAÚDE PÚBLICA

NOTÍCIAS

TJAL - Tribunal mantém decisão e determina que Estado forneça tratamento a criança autista

 
TJDF - Estado deve fornecer fralda a enfermo que necessita do produto e não pode comprá-lo

 
TJDF - Distrito deve custear transporte a doente renal para realização de tratamento

 
Condenação para estado fornecer medicamento vale mesmo com perda de objeto

 
Estado de SP e União são obrigados a ampliar teste do pezinho na rede pública
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http://www.sintese.com/noticia_integra_new.asp?id=408158
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