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CIDADANIA

NOTÍCIAS
CNMP - Recomendação visa a garantir a laicidade das funções executiva, legislativa e judiciária no Estado brasileiro

 
STJ- Quarta turma autoriza mulher a trocar nome de registro por nome social

 
Advogada transexual recebe carteira da OAB-PE com seu nome social

 
MPCE - Núcleo Estadual de Gênero Pró-mulher visita Centros de Referência e Apoio à Mulher

 
TRT13 - Reserva de cotas raciais para ingresso no serviço público é constitucional

 
TJAC - Justiça garante emissão de registro de nascimento fora do tempo a adolescente indígena

 
STF - Presidente da Corte Suprema argentina fala sobre participação social e direitos fundamentais

 
CNMP recebe a visita da ministra de Direitos Humanos

 

PROJETOS DE LEI
C.FED - PEC proíbe deliberação de emenda à Constituição que vise abolir direitos sociais

 
PESSOA IDOSA

NOTÍCIAS
TRT5 - Multa por descumprimento de TAC será destinada a abrigo de idosos

 
C.FED - Cedes lança livro e apresenta medidas para proteção aos idosos

 
Reunião reafirma parceria entre Promotoria da Tutela Coletiva da Pessoa Idosa do MPCE e Comissão do Idoso da OAB

 

PROJETOS DE LEI
C.FED - Projeto permite a aposentado utilizar cartão magnético em compras no débito

 
PESSOA COM DEFICIÊNCIA E ACESSIBILIDADE

NOTÍCIAS
Pessoa com deficiência tem isenção de IPVA mesmo se não dirigir

 
Servidora com filho deficiente obtém na Justiça carga horária reduzida

 
MPF/CE ingressa com ação para garantir reserva de vagas para deficientes no SISU

 
STF - Liminares garantem inscrição de candidatos com visão monocular em concurso

http://www.cnmp.mp.br/portal/todas-as-noticias/10100-recomendacao-visa-a-garantir-a-laicidade-das-funcoes-executiva-legislativa-e-judiciaria-no-estado-brasileiro
http://www.sintese.com/noticia_integra_new.asp?id=408783
http://www.mpf.mp.br/ce/sala-de-imprensa/noticias-ce/mpf-ce-ingressa-com-acao-para-garantir-reserva-de-vagas-para-deficientes-no-sisu
http://www.conjur.com.br/2017-fev-11/servidora-filho-deficiente-carga-horaria-reduzida
http://www.conjur.com.br/2017-fev-12/pessoa-deficiencia-isencao-ipva-mesmo-nao-dirigir
http://www.sintese.com/noticia_integra_new.asp?id=408763
http://www.mpce.mp.br/2017/02/20/reuniao-reafirma-parceria-entre-promotoria-da-tutela-coletiva-da-pessoa-idosa-do-mpce-e-comissao-do-idoso-da-oab/
http://www.sintese.com/noticia_integra_new.asp?id=409062
http://www.sintese.com/noticia_integra_new.asp?id=408991
http://www.sintese.com/noticia_integra_new.asp?id=408863
http://www.cnmp.mp.br/portal/todas-as-noticias/10088-cnmp-recebe-a-visita-da-ministra-de-direitos-humanos
http://www.sintese.com/noticia_integra_new.asp?id=408878
http://www.sintese.com/noticia_integra_new.asp?id=408922
http://www.sintese.com/noticia_integra_new.asp?id=409039
http://www.mpce.mp.br/2017/02/23/nucleo-estadual-de-genero-pro-mulher-visita-centros-de-referencia-e-apoio-mulher/
http://www.conjur.com.br/2017-fev-01/advogada-transexual-recebe-carteira-oab-pe-nome-social
http://www.sintese.com/noticia_integra_new.asp?id=408712


 
CAOCidadania articula criação do Fórum de Política Estadual da Pessoa com Deficiência

 

PROJETOS DE LEI
C. DEP - Câmara analisa obrigatoriedade de coleta de dados sobre autismo em censo

 
SAÚDE PÚBLICA

NOTÍCIAS
CNMP - Fórum Nacional de Saúde realiza reunião

 
Audiência pública discute políticas para prevenção e cuidado a crianças e mulheres afetadas pelo zika vírus

 
TJSP - Municipalidade deverá fornecer transporte para realização de tratamento médico

 
TJCE - Comitê discute adoção de medidas para evitar a judicialização da saúde

 
MPCE participa de reunião da Frente Parlamentar de Combate ao Mosquito Aedes aegypti da Assembleia Legislativa

 
MPCE instaura inquérito sobre suspensão de atendimentos da Coopanest à Santa Casa

 
CIDADANIA

ARTIGOS
CNMP - Tendências em Direitos Fundamentais - Possibilidades de Atuação do Ministério Público
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http://www.cnmp.mp.br/portal/images/Publicacoes/documentos/2016/tendencias-em-direitos-fundamentais.pdf
http://www.mpce.mp.br/2017/02/23/mpce-instaura-inquerito-sobre-suspensao-de-atendimentos-da-coopanest-santa-casa/
http://www.mpce.mp.br/2017/02/24/mpce-participa-de-reuniao-da-frente-parlamentar-de-combate-ao-mosquito-aedes-aegypti-da-assembleia-legislativa/
http://www.tjce.jus.br/noticias/comite-discute-adocao-de-medidas-para-evitar-a-judicializacao-da-saude/
http://www.sintese.com/noticia_integra_new.asp?id=408916
http://www.mpf.mp.br/pe/sala-de-imprensa/noticias-pe/audiencia-publica-pede-politicas-para-prevencao-e-cuidado-a-criancas-e-mulheres-afetadas-pelo-zika-virus-1
http://www.cnmp.mp.br/portal/todas-as-noticias/10083-forum-nacional-de-saude-realiza-reuniao
http://www.sintese.com/noticia_integra_new.asp?id=408485
http://www.mpce.mp.br/2017/02/20/caocidadania-articula-criacao-do-forum-de-politica-estadual-da-pessoa-com-deficiencia/

