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CIDADANIA

NOTÍCIAS

CNMP - Plenário aprova proposta de recomendação que prevê o acesso das pessoas em situação de rua ao MP

 
TJAM - Justiça determina retificação de nome e gênero de pessoa sem cirurgia de mudança de sexo

 
TJSP - Justiça autoriza retificação de nome e gênero em registro de transexual

 
TJCE - Transexual consegue na Justiça mudança de gênero em documento

 
MPCE reúne-se com Juizado da Mulher e Defensoria Pública

 
MPCE recomenda que Conselho Estadual de Educação autorize inclusão de nome social em documentos oficiais

 
Ceará - Decreto determina atendimento de travestis e transexuais na Delegacia da Mulher

 
STF - Partido pede que escolas de todo o país sejam obrigadas a coibir bullying homofóbico

 
MPCE realiza audiência sobre despejos violentos em ocupações irregulares

 
Membros do MPCE participam da 1ª reunião do GNDH em 2017

 

PROJETOS DE LEI

S.FED - Projetos do Senado ampliam os direitos das mulheres na política, no trabalho e em casa

 
C.FED - Projeto permite que psicólogo ofereça tratamento para mudar opção sexual

 
PESSOA COM DEFICIÊNCIA E ACESSIBILIDADE

NOTÍCIAS

TRT3 - Empresa deve se empenhar na adaptação do local e da rotina de trabalho para cumprir cota legal

 
CJF - Jovem tetraplégico é indenizado por passar em concurso público e não poder assumir a vaga

 
CNMP - Proposta visa a adequar resolução do CNMP a normas de acessibilidade

 
TRF1 - Deficiente físico tem assegurada a aquisição de veículo com isenção de IPI

 
Ancine quer garantir acessibilidade para pessoas com deficiência em cinemas

 

http://agenciabrasil.ebc.com.br/cultura/noticia/2017-03/ancine-quer-garantir-acessibilidade-para-pessoas-com-deficiencia-em-cinemas
http://www.sintese.com/noticia_integra_new.asp?id=410814
http://www.cnmp.mp.br/portal/todas-as-noticias/10186-proposta-visa-a-adequar-resolucao-do-cnmp-a-normas-de-acessibilidade
http://www.sintese.com/noticia_integra_new.asp?id=410494
http://www.sintese.com/noticia_integra_new.asp?id=409963
http://www.sintese.com/noticia_integra_new.asp?id=409455
http://www.sintese.com/noticia_integra_new.asp?id=409840
http://www.mpce.mp.br/2017/03/17/membros-do-mpce-participam-da-1a-reuniao-do-gndh-em-2017/
http://www.mpce.mp.br/2017/03/23/mpce-realiza-audiencia-sobre-despejos-violentos-em-ocupacoes-irregulares/
http://www.stf.jus.br/portal/cms/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=338927
http://www.opovo.com.br/noticias/fortaleza/2017/03/decreto-determina-atendimento-de-travestis-na-delegacia-da-mulher.html
http://www.mpce.mp.br/2017/03/22/mpce-recomenda-que-conselho-estadual-de-educacao-autorize-inclusao-de-nome-social-em-documentos-oficiais/
http://www.mpce.mp.br/2017/03/23/mpce-reune-se-com-juizado-da-mulher-e-defensoria-publica/
http://www.opovo.com.br/jornal/cotidiano/2017/03/transexual-consegue-na-justica-mudanca-de-genero-em-documento.html
http://www.sintese.com/noticia_integra_new.asp?id=410004
http://www.sintese.com/noticia_integra_new.asp?id=409661
http://www.cnmp.mp.br/portal/todas-as-noticias/10189-plenario-aprova-proposta-de-recomendacao-que-preve-o-acesso-das-pessoas-em-situacao-de-rua-ao-mp


MPCE cobra da Prefeitura de Fortaleza ações de acessibilidade em terminais abertos de ônibus

 
MPCE e SDS realizam reunião para tratar de questões relacionadas à PSR e às pessoas idosa e com deficiência

 

PROJETOS DE LEI

C.FED - Câmara aprova adaptação de equipamentos de lazer para pessoas com deficiência

 
PESSOA IDOSA

NOTÍCIAS

MPCE inicia inspeções de Instituições de Longa Permanência para Idosos do primeiro semestre de 2017

 
Núcleo Estadual de Gênero Pró-Mulher ministra palestra sobre violência doméstica contra a mulher idosa

 
MPCE reúne-se com abrigos para idosos e apresenta novo manual de fiscalização

 
STF - Mantida decisão que impõe vagas para idosos e deficientes em voos em Santarém (PA)

 

ARTIGOS

Artigo: "La Atención Centrada en la Persona, algo más que una moda"

 
SAÚDE PÚBLICA

NOTÍCIAS

TJGO - Paciente do SUS tem direito a receber medicamento para tratamento da epilepsia

 
MPCE e Secretaria da Saúde reúnem-se para discutir sobre a saúde no sistema prisional

 
TRF4 - Paciente deve testar medicamento fornecido pelo SUS antes de pedir tratamento por via judicial

 
Sesa e Coopcardio fecham acordo para retomar procedimentos cirúrgicos em audiência pública do MPCE

 
ICC retoma atendimentos de pacientes do SUS após audiência com MPCE e SMS

 
MPCE segue firme no combate à tríplice endemia com o Programa Mais Saneamento, Menos Mosquito

 
Sesa investiga quadros neurológicos associados ao Aedes

 

ARTIGOS

Boletim Epidiológico ARBOVIROSES - 24 de março de 2017

 

PROJETOS DE LEI

http://www.saude.ce.gov.br/index.php/boletins?download=2841%3Aboletim-epidiologico-arboviroses-10-de-fevereiro-de-2017
http://www.opovo.com.br/jornal/cotidiano/2017/03/sesa-investiga-quadros-neurologicos-associados-ao-aedes.html
http://www.mpce.mp.br/2017/03/14/mpce-segue-firme-no-combate-triplice-endemia-com-o-programa-mais-saneamento-menos-mosquito/
http://www.mpce.mp.br/2017/03/14/icc-retoma-atendimentos-de-pacientes-do-sus-apos-audiencia-com-mpce-e-sms/
http://www.mpce.mp.br/2017/03/16/sesa-e-coopcardio-fecham-acordo-para-retomar-procedimentos-cirurgicos-em-audiencia-publica-do-mpce/
http://www.sintese.com/noticia_integra_new.asp?id=410823
http://www.mpce.mp.br/2017/03/09/mpce-e-secretaria-da-saude-reunem-se-para-discutir-sobre-saude-no-sistema-prisional/
http://www.sintese.com/noticia_integra_new.asp?id=409824
http://www.acpgerontologia.com/ACPalgomasquemoda.pdf
http://www.stf.jus.br/portal/cms/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=339130%3E%3E
http://www.mpce.mp.br/2017/03/27/mpce-reune-se-com-abrigos-para-idosos-e-apresenta-novo-manual-de-fiscalizacao/
http://www.mpce.mp.br/2017/03/06/nucleo-estadual-de-genero-pro-mulher-ministra-palestra-sobre-violencia-domestica-contra-mulher-idosa/
http://www.mpce.mp.br/2017/03/03/mpce-inicia-inspecoes-de-instituicoes-de-longa-permanencia-para-idosos-do-primeiro-semestre-de-2017/
http://www.sintese.com/noticia_integra_new.asp?id=410828
http://www.mpce.mp.br/2017/03/10/mpce-e-sds-realizam-reuniao-para-tratar-de-questoes-relacionadas-psr-e-as-pessoas-idosa-e-com-deficiencia/
http://www.mpce.mp.br/2017/03/28/mpce-cobra-da-prefeitura-de-fortaleza-acoes-de-acessibilidade-em-terminais-abertos-de-onibus/


C.FED - Doador de órgão e familiares poderão ter atendimento preferencial no SUS
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