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CIDADANIA 

  NOTÍCIAS 
MPCE e PGE se reúnem para debater situação das famílias removidas por obras do VLT 

  
MPCE cobra moradia para pessoas em situação de rua em Fortaleza 

  
STF - Plenário começa a analisar alteração de registro civil sem mudança de sexo 

  
CNMP - Recomendação sobre o acesso de pessoas em situação de rua ao MP é publicada 

  
CNMP - Campanha João Cidadão é lançada pelo MP/GO 

  
MP/SE realiza evento para divulgar o projeto "João Cidadão" 

  
PGJ assina provimento que garante adoção de nome social no MPCE 

  
Membro do MPCE participa de capacitação sobre Direitos Humanos em El Salvador 

  
STJ - Transexuais têm direito à alteração do registro civil sem realização de cirurgia 

  
TJSC - Comerciante sofre condenação após proferir ofensas de cunho racista contra oriental 

  
TRF3 - Receita Federal deve respeitar o dia da consciência negra nos municípios que o consideram feriado religioso 

  
TRF1 - Incabível ocupação de terra indígena por não índios quando afronta julgamento em outra demanda 

  

 
PROJETOS DE LEI 

CFED - Proposta permite que terras públicas sejam adquiridas por usucapião

PESSOA IDOSA 

 
NOTÍCIAS 

DECON realiza palestras para conscientizar idosos sobre seus direitos enquanto consumidores 
  

Idosos tiram dúvidas sobre seus direitos nas relações de consumo em palestras do DECON 
  

http://www.mpce.mp.br/2017/04/06/mpce-e-pge-se-reunem-para-tratar-de-situacao-de-familias-removidas-com-as-obras-do-vlt/
http://www.mpce.mp.br/2017/04/12/idosos-tiram-duvidas-sobre-seus-direitos-nas-relacoes-de-consumo-em-palestras-do-decon/
http://www.mpce.mp.br/2017/04/03/decon-realiza-palestras-para-conscientizar-idosos-sobre-seus-direitos-enquanto-consumidores/
http://www.sintese.com/noticia_integra_new.asp?id=413257
http://www.sintese.com/noticia_integra_new.asp?id=413695
http://www.sintese.com/noticia_integra_new.asp?id=413697
http://www.sintese.com/noticia_integra_new.asp?id=413394
http://www.sintese.com/noticia_integra_new.asp?id=412893
http://www.mpce.mp.br/2017/05/13/membro-do-mpce-participa-de-capacitacao-sobre-direitos-humanos-em-el-salvador/
http://www.mpce.mp.br/2017/05/16/pgj-assina-provimento-que-garante-adocao-de-nome-social-no-mpce/
http://www.cnmp.mp.br/portal/todas-as-noticias/10232-mp-se-realiza-evento-para-divulgar-o-projeto-joao-cidadao
http://www.cnmp.mp.br/portal/todas-as-noticias/10243-campanha-joao-cidadao-e-lancada-pelo-mp-go
http://www.cnmp.mp.br/portal/todas-as-noticias/10238-recomendacao-sobre-o-acesso-de-pessoas-em-situacao-de-rua-ao-mp-e-publicada
http://www.stf.jus.br/portal/cms/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=341295
http://www.mpce.mp.br/2017/04/12/mpce-cobra-moradia-para-pessoas-em-situacao-de-rua-em-fortaleza/


STF - Estrangeiro residente no país tem direito à concessão de benefício assistencial 
  

MPCE realiza audiência para tratar dos canais de comunicação da Etufor com usuários 
  

Atuação do MPCE gera melhorias no atendimento ao idoso institucionalizado na Capital cearense 
  

C.FED - Comissão debaterá em audiência pública a educação na terceira idade 
  

TJCE - Unimedes de Fortaleza e de Belo Horizonte devem indenizar idosa por negarem procedimentos médicos 
  

PESSOA COM DEFICIÊNCIA E ACESSIBILIDADE 

 
NOTÍCIAS 

MPCE participa de Encontro Estadual de Pessoas Autistas 
  

MPCE celebra TAC para garantir acesso adequado de cegos em eventos na Arena Castelão 
  

AMC acata recomendação do MPCE para ampliar o acesso de pessoas com deficiência às vagas especiais 
  

MPCE participa de solenidade de entrega de exemplares em Braille da Lei do Passe Livre Intermunicipal do Ceará 
  

MPCE participa de reunião da rede de escolas de governo do Estado do Ceará 
  

TJAL - Estado deve matricular e disponibilizar auxiliar educacional para adolescente com autismo 
  

Apenas deficiente pode solicitar tomada de decisão apoiada, diz TJ-RS 
  

CAOCidadania participa de fiscalização no estacionamento do shopping Iguatemi 
  

TRF1 - Servidora tem direito a horário especial para cuidar de filho com autismo 
  

 
PROJETOS DE LEI 

C.FED - CCJ aprova projetos voltados à inclusão de surdos e mudos nas escolas 
  

SAÚDE PÚBLICA 

 
NOTÍCIAS 

MPCE - Reunião discute procedimentos a fim de evitar a judicialização da saúde 
  

STJ - Coordenador do seminário sobre Lei de Drogas aponta necessidade de mudanças 
  

Justiça pode solicitar perícia para comprovar eficácia de remédio requerido 
  

TRF3 - Transplante multivisceral e tratamento de menor deve seguir acordo homologado na Justiça Federal 
  

STJ - Repetitivo sobre remédios não contemplados pelo SUS: juiz deverá analisar pedidos urgentes 

http://www.sintese.com/noticia_integra_new.asp?id=413847
http://www.sintese.com/noticia_integra_new.asp?id=412168
http://www.conjur.com.br/2017-abr-11/justica-solicitar-pericia-comprovar-eficacia-remedio
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/Comunica%C3%A7%C3%A3o/noticias/Not%C3%ADcias/Coordenador-do-semin%C3%A1rio-sobre-Lei-de-Drogas-aponta-necessidade-de-mudan%C3%A7as
http://www.mpce.mp.br/2017/04/17/reuniao-discute-procedimentos-fim-de-evitar-judicializacao-da-saude/
http://www.sintese.com/noticia_integra_new.asp?id=411491
http://www.sintese.com/noticia_integra_new.asp?id=413694
http://www.mpce.mp.br/2017/05/25/caocidadania-participa-de-fiscalizacao-no-estacionamento-do-shopping-iguatemi/
http://www.conjur.com.br/2017-abr-17/apenas-deficiente-solicitar-tomada-decisao-apoiada
http://www.sintese.com/noticia_integra_new.asp?id=413189
http://www.mpce.mp.br/2017/04/26/mpce-participa-de-reuniao-da-rede-de-escolas-de-governo-do-estado-do-ceara/
http://www.mpce.mp.br/2017/04/25/mpce-participa-de-solenidade-de-entrega-de-exemplares-em-braille-da-lei-do-passe-livre-intermunicipal-do-ceara/
http://www.mpce.mp.br/2017/04/19/amc-acata-recomendacao-do-mpce-para-ampliar-o-acesso-de-pessoas-com-deficiencia-as-vagas-especiais/
http://www.mpce.mp.br/2017/04/10/mpce-celebra-tac-para-garantir-acesso-adequado-de-cegos-em-eventos-na-arena-castelao/
http://www.mpce.mp.br/2017/04/07/mpce-participa-de-encontro-estadual-de-pessoas-autistas/
http://www.sintese.com/noticia_integra_new.asp?id=413277
http://www.sintese.com/noticia_integra_new.asp?id=413883
http://www.mpce.mp.br/2017/05/22/atuacao-do-mpce-gera-melhorias-no-atendimento-ao-idoso-institucionalizado-na-capital-cearense/
http://www.mpce.mp.br/2017/04/26/mpce-realiza-audiencia-para-tratar-dos-canais-de-comunicacao-da-etufor-com-usuarios/
http://www.stf.jus.br/portal/cms/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=341292


CAOCIDADANIA - CENTRO DE APOIO OPERACIONAL DA CIDADANIA 


