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Maria Aparecida Gugel 
Presidenta 

Congratulamo-nos com a sociedade brasileira, especialmente 
os movimentos de pessoas com deficiência e pessoas idosas, 
desejando continuar a fazer da AMPID um proveitoso espaço de 
discussão, com uma plataforma ampla de possibilidades, na 
qual os direitos e as boas práticas em relação às pessoas com 
deficiência e idosas sejam vistas e multiplicadas. 
 
Nossa perspectiva para o biênio é contribuir e fortalecer nossas 
parcerias com órgãos e instituições, empoderando-os para 
enfrentar e resistir às tentativa de  retrocesso das conquistas 
em direitos. 
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Ser reconhecida como espaço de discussão e articulação política 
de excelência em questões relativas ao desenvolvimento 

científico nas áreas de interesse das pessoas com deficiência e 
das pessoas idosas. 

Desenvolver, em âmbito nacional, políticas e ações de 
integração com órgãos e entidades; contribuir para a formação 

e o aperfeiçoamento profissional dos Associados, bem como 
para a promoção da cultura jurídica, no que concerne aos 
direitos das pessoas com deficiência e das pessoas idosas. 

VISÃO DA AMPID  

MISSÃO DA AMPID 
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Fundadores durante a primeira reunião, em 14 de 
novembro de 2003, em São Luís do Maranhão 

FUNDADORES  
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ATUAÇÃO 

 Protagoniza a edição de livros voltados para a pessoa com deficiência e 
pessoa idosa, aproveitando-se das possibilidades do SELO INCLUSIVO; 

 

 Atua junto ao Congresso Nacional nas questões voltadas para a pessoa 
com deficiência e pessoa idosa, mediante participação em audiências 
públicas, elaboração de notas circunstanciadas sobre os projetos de lei 
em curso, entre outras atividades; 

 

 Atua junto a Organismos Internacionais (OEA, ONU), inclusive 
realizando encaminhamento de denúncias de violações a direitos das 
pessoas idosas e das pessoas com deficiência; 

 

 Promove parcerias com associações e entidades; 
 

 Atualiza a página eletrônica e cria veículo oficial de comunicação; 
 

 Dialoga com os órgãos institucionais (PGJ, PGR, PGT, CNJ, CNMP, 
Promotorias, Grupos de Trabalho e Coordenadorias); 

 

 Intensifica a participação representativa nos Conselhos Nacional de 
Direitos (CONADE, CNDI);  

 

 Busca representatividade nos conselhos de direitos similares em âmbito 
estadual e municipal, com a participação direta do associado local; 

 

 Apoia a Criação e Fortalecimento dos Conselhos Municipais do Idoso; 
 

 Apoia a realização das Conferências Municipais, Estaduais de Direitos 
da Pessoa Idosa e participa de Conferências Nacionais de Direitos da 
Pessoa Idosa e da Pessoa com Deficiência;  

 

 Apoia a Mobilização para a criação dos Fundos Estaduais do Idoso e 
Municipais do Idoso;  

 

 Participa em eventos temáticos, tais como no Dia de Enfrentamento da 
Violência Contra a Pessoa Idosa. 
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Durante o Seminário “O Ministério Público na Defesa dos Direitos da 
Pessoa Idosa e da Pessoa com Deficiência” realizado no dia 10 de 
setembro de 2019 em parceria com o MP do Maranhão e o Centro de 
Apoio Operacional de Defesa dos Direitos das Pessoas Idosas e das 
Pessoas com Deficiência e da Escola Superior do MPMA, a AMPID 
oficializou a nova composição da diretoria para os cargos da Presidência, 
Vice-Presidência, Diretorias das Regiões, Conselho Técnico-Científico e 
Conselho Fiscal. 
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Maria Aparecida Gugel 
Presidenta     

Gabriele Gadelha 
Barboza  

de Almeida  
Vice-Presidenta 

Elaine Castelo Branco 
Diretora Região Norte 

Iadya Gama Maio 
Diretora da Região 

Nordeste 
 

Sérgio Ricardo Costa Caribé 
Diretor da Região Centro-

Oeste 
 

Luiz Cláudio Carvalho de 
Almeida 

Diretor da Região 
Sudeste 
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Melissa Cachoni Rodrigues 
Diretora da Região Sul 

 

   

Alexandre de Oliveira 
Alcântara (titular)  
Conselho Téc.  

Científico 
 

Rebecca M. Nunes 
Bezerra (titular) 
Conselho Téc.  

Científico 
 
 

Waldir Macieira da Costa 
(titular) 

Conselho Téc.  
Científico 

 

 Eneas Romero de 
Vasconcelos (suplente) 

Conselho Téc.  
Científico 
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Cristiane Branquinho 
Lucas  

Conselho Fiscal 
 

   

Cláudia Maria Beré 
Conselho Fiscal 

 

 
 

Hugo Frota M. Porto Neto  
Conselho Fiscal 
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PRESIDÊNCIAS 
ANTERIORES  

28.09.2017 a  28.09.2019 

  Alexandre de Oliveira Alcântara (Presidente) 

  Maria Aparecida Gugel (Vice-Presidenta) 

 

05.11.2015 a  05.11.2017 

  Iadya Gama Maio (Presidenta) 

  Waldir Macieira da Costa Filho (Vice-Presidente) 

 

01.11.2013 a  01.11.2015 

  Iadya Gama Maio (Presidenta) 

  Waldir Macieira da Costa Filho (Vice-Presidente) 

 

 25.11.2011 a 31.10.2013 

  Valberto Cosme de Lira (Presidente)   

 Yélena de Fátima Monteiro de Araújo (Vice-Presidenta) 

 

 05.12.2009 a 24.11.2011 

  Rebecca Monte Nunes Bezerra (Presidenta) 

  Waldir Macieira da Costa Filho (Vice-Presidente) 

 

 06.12.2007 a 04.12.2009 

 Maria Aparecida Gugel (Presidenta) 

Iadya Gama Maio (Vice-Presidenta) 

 

 05.11.2005 a 05.12.2007 

  Paulo Barbosa Ramos (Presidente) 

  Maria Aparecida Gugel (Vice-Presidenta) 

 

 14.11.2003 a 04.11.2005 

  Paulo Barbosa Ramos (Presidente) 

  Vanja Fontenele Pontes (Vice-Presidenta)  
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CONSELHOS  
NACIONAIS 

 

Desde 2004 A AMPID participa do Conselho Nacional da Pessoa com 
Deficiência (CONADE) e do Conselho Nacional da Pessoa Idosa (CNDI). 
 
 

CONADE  
 
O Conselho Nacional dos Direitos da Pessoa com Deficiência é um órgão 
superior de deliberação colegiada, criado para acompanhar e avaliar o 
desenvolvimento de uma política nacional para inclusão da pessoa com 
deficiência e das políticas setoriais de educação, saúde, trabalho, 
assistência social, transporte, cultura, turismo, desporto, lazer e política 
urbana dirigidos a esse grupo social. O CONADE faz parte da estrutura 
básica da Secretaria de Direitos Humanos da Presidência da República 
(SDH/PR). 
 
 

CNDI  
 
O Conselho Nacional dos Direitos do Idoso é um órgão superior de 
natureza e deliberação colegiada, permanente, paritário e deliberativo, 
integrante da estrutura regimental da Secretaria de Direitos Humanos da 
Presidência da República – SDH/PR. Ao CNDI compete zelar pela 
aplicação da política nacional de atendimento ao idoso. Tem por 
finalidade elaborar as diretrizes para a formulação e implementação da 
Política Nacional do Idoso, observadas as linhas de ação e as diretrizes 
conforme dispõe a Lei nº 10.741, de 1º de outubro de 2003 (Estatuto do 
Idoso), bem como acompanhar e avaliar a sua execução. 
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ATUAÇÃO NOS 
CONSELHOS NACIONAIS 

CONADE 
 
 
No CONADE, a AMPID coordena a Comissão de Acompanhamento de  
Atos Normativos, participando ativamente do processo de criação de  
pareceres, resoluções, notas e moções para subsidiar as decisões de  
Plenário. Essas foram algumas das atividades nos anos de 2018 e 2019 
apenas no que se referente às atividades do Conselheiro Hugo Porto, quando  

suplente e titular: 

  

Membro da CAN – Comissão de Atos Normativos (até dez/2019, pois a CAN foi 

extinta pelo Decreto Presidencial) com a emissão de pareceres, relatório, notas, 

etc. para análise do Plenário 

  

Participação na regulamentação do regime das micro e pequenas empresas, 

consoante as disposições da LBI, mais precisamente do art. 44 da LBI (Decreto 

No. 9405), tanto na emissão do parecer da CAN, quanto na audiência pública 

realizada pelo Ministério; 

  

Produção de material para a proposta de criação de conselhos e fundos municipais 

da PCD, sendo entregue ao PLENÁRIO pela CAN para ser complementado pela 

CAC – Comissão de Articulação de Conselhos 

  

Participação direta na produção da justificativa de existência do CONADE exigida 

pelo Decreto N. 9759/2019 
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ATUAÇÃO NOS 
CONSELHOS NACIONAIS 

CONADE 
 
  

Participação, como representante do CONADE, na audiência pública na região 

Nordeste, para discutir a reforma do Plano Nacional de Educação – Fortaleza – 

2018 

  

Participação, como representante do CONADE, juntamente com o Conselheiro 

Osvaldo Vallinote, no COBENGE – Congresso Brasileiro em Educação e 

Engenharia, como expositor, Fortaleza – 2019 

  

Atualmente a AMPID foi excluída das vagas reservadas para o CONADE, bem 

como a CAN – Comissão de Atos Normativos. Os mandatos em cursos foram 

preservados, dentre eles do da AMPID. 
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CNDI 
 
No CNDI, a AMPID coordena a Comissão de Acompanhamento de  
Atos Normativos, participando ativamente do processo de criação de   
pareceres, resoluções, notas e moções para subsidiar as decisões de  
Plenário. Essas foram algumas das atividades no biênio de 2018- 
2019: 
 
No CNDI, a AMPID participou, no ano de 2019, da Comissão de 
Acompanhamento de Atos Normativos, contribuindo ativamente do 
processo de criação de pareceres, resoluções, notas e moções para 
subsidiar as decisões de Plenário. Essas foram algumas das atividades 
em 2019, quando juntamente com todas as demais instituições 
democraticamente eleitas para o biênio 2018/2019 ( Portaria 341 do 
DOU de 19/11/2018), foi destituída pelo Decreto Presidencial 9.893, 
de 27 de junho de 2019, após a edição do Decreto 9.759, de 11 de 
Abril de 2019. 
 
Assim, ferindo gravemente o sistema democrático de direito, em 
2019, no curso do mandato da AMPID, o Ministério da Mulher, Família 
e Direitos Humanos deu início a novo processo seletivo para 
representação da sociedade civil no CNDI, em total afronta ao 
mandato da AMPID, ainda em curso ( Edital 01/2019, publicado em 
D.O.U do dia 05/07/2019). 
 
 
 
 
 

 
 



CONSELHEIROS  
DO CONADE 

 2019-2020 

 Hugo Frota Magalhães Porto Neto (titular) 

       Marlúcia Gomes Evaristo Almeida (suplente) 

 

 2017-2019 

 Ariadne Clarissa Klein Sartori (titular) 

 Hugo Frota Magalhães Porto Neto (suplente) 

 

 2015-2017 

 Waldir Macieira da Costa Filho (titular) 

 Maria Aparecida Gugel (suplente) 
 
 2013-2015 
 Waldir Macieira da Costa Filho (titular) 
 Maria Aparecida Gugel (suplente)  
 
 2011-2013 
 Janaína Carneiro Costa Menezes (titular) 
 Valberto Cosme de Lira e Luiz Cláudio Carvalho de Almeida (suplentes)  
 
 2009-2011 
 Silvana Oliveira Almeida (titular) 
 Luiz Antonio Miguel Ferreira (suplente)  
 
 2006-2008 
 Maria Aparecida Gugel (titular) 
 Waldir Macieira da Costa Filho (suplente)  
 
 2004-2006 
 Waldir Macieira da Costa Filho (titular) 
 Luiz Roberto Salles Souza (suplente)   
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    2018-2020 
     Cristiane Branquinho Lucas (titular)  
     Luiz Claudio Carvalho de Almeida (suplente)  
 
   2016-2018 
    Cláudia Maria Beré (titular) 
    Marlúcia Gomes Evaristo Almeida (suplente) 
 
   2014-2016 
    Sandra Maria Ferreira de Souza (titular)  
    Cláudia Maria Beré (suplente)  
 
   2012-2014 
    Yélena de Fátima Monteiro de Araújo (titular)  
    Alexandre de Oliveira Alcântara (suplente)  
 
   2010-2012 
    Yélena de Fátima Monteiro de Araújo (titular) 
    Alexandre de Oliveira Alcântara (suplente) 
 
   2008-2010 
    Iadya Gama Maio  (titular) 
    Maria Aparecida Gugel (suplente)  
 
   2006-2008 
    Paulo Barbosa Ramos (titular) 
    Naide Maria Pinheiro (suplente)  
 
   2004-2006 
    Paulo Barbosa Ramos (titular) 
    Ana Maria Rodrigues da Cunha (suplente)  
 
   

  

CONSELHEIROS  
DO CNDI 
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OBS.: em 2019, o Ministério da Mulher, da Família e 
dos Direitos Humanos publicou a PORTARIA Nº  
2.507, DE 12 DE SETEMBRO DE 2019 que  
estabeleceu a retirada de inúmeras entidades de  
representação civil do CNDI, entre elas, a AMPID. A  
AMPID optou por não participar do concurso para a  
nova composição do CNDI por entender que o  
Decreto n° 9.893 é inconstitucional. 

Posse da composição da AMPID no CNDI 
Dra. Claúdia Maria Beré, Ex-Conselheira no CNDI representando a  

AMPID, Dra. Cristiane Branquinho Lucas, nova Conselheira Titular no  
CNDI representando a AMPID e Dra. Maria Aparecida Gugel, atual  

Presidenta da AMPID   
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ASSOCIADOS  
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Para se tornar um Associado AMPID e poder contribuir na defesa dos 
Direitos dos Idosos e Pessoas com Deficiência,  o interessado deve ser 
membro do Ministério Público, ativo ou aposentado.  
 
 

VANTAGENS  
 

• possibilidade de intercâmbio entre os associados, através de grupos e 
redes sociais, visando a troca de experiências, materiais e ideias sobre os 
direitos das pessoas idosas e pessoas com deficiência; 
• recebimento de informações atualizadas sobre legislação, jurisprudência 
dos tribunais e decisões internas do Ministério Público referente à matéria 
de interesse; 
• possibilidade de participar dos conselhos nacionais de direito (CONADE e 
CNDI) como representante da AMPID; 
• possibilidade de participar das reuniões internacionais da ONU e OEA como 

representante da AMPID; 

• possibilidade de ajudar a construir uma nova forma de pensamento junto 
à sociedade civil e às organizações governamentais e não-governamentais; 
• possibilidade da de a AMPID em ingressar com ações ou participar 
como amicus curiae em assuntos de interesse; 
• possibilidade de associados participarem de grupos de trabalho; e 
• possibilidade dos associados colaborarem com artigos de sua autoria para 
a  publicação no site. 
 

NOVOS ASSOCIADOS 
 

Em 2019 a AMPID contabilizou mais 8 novos associados: Adilza Inácio de 
Freitas (MP/AL), Eliane Araque dos Santos (MPT/DF), Jeane Carvalho de 
Araújo Soares (MPT/PI), Larissa Ellwanger Fleury Ryff (MP/RJ - 1ª Promotoria 

de Justiça Cível e de Família da Barra da Tijuca),  Lutiana Nacur Lorentz 
(MPT/MG), Sansulce de Oliveira Lopes Filardi (18ª Promotoria de Justiça de 
Assistência da Capital - BA), Sérgio Ricardo Costa Caribe (MPC/DF), 
Vicente Elísio de Oliveira Neto (MPE/RN).   
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Em 2007 a AMPID recebeu do Instituto Atenas a doação do projeto Edições 
Inclusivas para suas publicações. 
  
 As obras já publicadas encontram-se no: 
http://edicoesinclusivas.blogspot.com/ 
  
1) Pessoas com Deficiência e o Direito ao Concurso Público - Reserva 
de Cargos e Empregos Públicos – Administração Pública Direta e Indireta – 
Edição Revisada e Ampliada, 2016 - Maria Aparecida Gugel. Goiânia: Ed. da 
UCG, 2016. 357p. ISBN 85-7103-311-0 - 3ª.  
 
2) Pessoa com Deficiência e o Direito ao Trabalho: Reserva de Cargos 
em Empresas, Emprego Apoiado. Florianópolis : Editora Obra Jurídica, 2007, 
260 p., ISBN 978-85-86145-45-2. 
  
3) Deficiência no Brasil: uma abordagem integral dos direitos das 
pessoas com deficiência. Organização de Maria Aparecida Gugel, Waldir 
Macieira e Lauro Ribeiro. Florianópolis : Editora Obra Jurídica, 2007, 544p.: 
“Direito Constitucional de ter reserva de cargos e empregos públicos em 
concursos públicos”, p.211-228; “A interdição da pessoa com deficiência – 
efeitos da curatela no contrato de trabalho”, p.259-271. ISBN 978-85-
86145-46-9. 
  
4) Pessoas Idosas no Brasil: Abordagem sobre seus direitos. 
Organização de Maria Aparecida Gugel e Iadya Gama Maio. Brasília : Editora 
Instituto Atenas; AMPID, 2009, 345p.: “Trabalho e Profissionalização para a 
pessoa idosa”, p.127-143; “Moradia, direito fundamental da pessoa idosa”, 
p. 163-179; “Conselhos de Direito – controle social e participação da 
sociedade  

EDIÇÕES INCLUSIVAS 
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PUBLICAÇÕES 
 

A AMPID apoia e divulga a publicação de livros dos associados, bem como, 
ocasionalmente, promove publicações em parceria com editoras. Vejamos 
alguns livros dos associados da AMPID: 
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Velhice no De 
Senectute de 
Marco Túlio Cícero 
de Alexandre de 
Oliveira Alcântara, 
lançado em 
setembro de 2017. 
Ed. Juruá 

Estatuto do 
Idoso, 
organizado por 
Paulo Roberto 
Barbosa 
Ramos. 2005. 
Ed. Obra 
Jurídica. 

Pessoas Idosas no 
Brasil: abordagens 
sobre seus 
direitos, 
organizadoras     
 Maria Aparecida 
Gugel e Iadya Gama 
Maio, e artigos de 
vários juristas   
 associados da 
AMPID. 

Deficiência no 
Brasil: uma 
abordagem integral 
dos direitos das 
pessoas  com 
deficiência, 
organizadores Waldir 
Macieira da Costa 
Filho, Maria  Aparecida 
Gugel e Lauro Ribeiro, 
com vários autores de 
renome nacional  na 
área; 2008.  

Pessoas com 
Deficiência e o 
Direito ao 
Trabalho de Maria 
Aparecida Gugel, 
associada AMPID. 
2007. Ed. Obra 
Jurídica. 
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Convenção sobre os 
Direitos das Pessoas 
com Deficiência: Novos 
Comentários, da 
Secretaria de Direitos 
Humanos – Em 
dezembro de 2014  a 
AMPID apoiou a 
publicação tendo como 
organizadores e autores 
os associados e membros 
da diretoria Maria 
Aparecida Gugel e Waldir 
Macieira da Costa Filho e 
com a participação dos 
associados Cláudio Drews 
José da Siqueira, Lauro 
Luiz Gomes Ribeiro, Luis 
Cláudio Carvalho de 
Almeida e Rebecca Monte 
Nunes Bezerra. 
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Estatuto do Idoso – 
Dignidade Humana 
como Foco - O livro foi 
organizado pelo 
promotor Waldir 
Macieira, Neusa Pivatto 
Muller e Daizy 
Valmorbida Stepansky. 
Diversos membros da 
Associação, também 
colaboraram 
escrevendo artigos 
para o Estatuto.  2013.  
Brasília, Presidência da 
República, Secretaria 
de Direitos Humanos 

Pessoas Idosa 
Dependente - 
lançada em agosto 
de 2016 a obra foi 
escrita pela  
Procuradora de 
Justiça e Associada 
da AMPID, Dra. 
Iadya Gama Maio. 
2016. Ed. Juruá 
 



PUBLICAÇÕES 
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Política Nacional do 
Idoso: Velhas e 
Novas Questões – o 
livro tem vários 
autores dentre eles os 
Ampidianos 
Dra. Iadya Gama 
Maio, Dra. Maria 
Aparecida Gugel, Dr. 
Alexandre de Oliveira 
Alcântara e Dr. Luiz 
Cláudio Carvalho de 
Almeida. 2016. Ipea. 

Pessoas com 
Deficiência e o 
Direito ao 
Concurso Público 
- obra reeditada da 
Associada da 
AMPID, Dra. Maria 
Aparecida Gugel. 
3ª Edição Revisada 
e Ampliada, 2016. 
Ed. UCG. 

O livro "Velhice no Senectute de Marco 
Túlio Cícero" de autoria do presidente da 
AMPID, Dr. Alexandre Alcântara consta na 
bibliografia sobre a obra no site da 
Sociedade Internacional Amigos de Cícero 
(SIAC). A Sociedade Internacional de 
Amigos de Cícero foi fundada em 2008 por 
uma equipe de acadêmicos, professores e 
amadores, é uma sociedade erudita para o 
estudo do pensamento romano antigo, cujo 
principal objetivo é abraçar filosofia, 
literatura, história, civilização e legado, com 
um foco especial, mas não exclusivo, em 
Cícero.  
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Estatuto do Idoso: 
Comentários à Lei 
10.741/2003.  Coorden
ação os Promotores de 
Justiça e Guilherme Peña 
de Moraes e Luiz Cláudio 
Carvalho de Almeida, e 
do Promotor de Justiça 
do MP-CE Alexandre de 
Oliveira Alcântara. 
Compartilham a autoria 
do livro os Promotores 
de Justiça Cristiane 
Branquinho Lucas, Eliane 
Patrícia Albuquerque 
Soares, Marcelo Carvalho 
Melo, Rafael Luiz Lemos 
de Sousa, Rosana 
Rodrigues de Alves 
Pereira e Sidney Rosa da 
Silva Junior, Hélio 
Nascimento de Oliveira 
Neto e Maria Aparecida 
Gugel. Ed. Foco. 
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Diálogos 
Aprofundados sobre 
os Direitos das 
Pessoas com 
Deficiência. O livro é 
uma reunião de artigos 
comentados por 
especialistas da área, e 
trata da independência, 
autonomia e liberdade de 
as pessoas poderem 
fazer suas escolhas. De 
Maria Aparecida Gugel, 
Ed. RTM 
 



PUBLICAÇÕES DE 
ARTIGOS 
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Os Artigos produzidos pelos Associados são publicados no site da AMPID.   
Nos anos de 2018 e 2019 foram publicados os seguintes artigos:  
 
 

ARTIGOS REFERENTES À PESSOA IDOSA 
 

15/02/2019 |  Instituições de Longa Permanência para Idosos, formas 
alternativas à institucionalização e o papel do Ministério Público | Melissa 
Cachoni Rodrigues e Dandara dos Santos Ribeiro 

 

07/12/2018 | Consumindor-Idoso ao Direito à Saúde| Oswaldo Peregrina  

Rodrigues   

 

22/05/2018 | O Envelhecimento e a capacidade de tomada de decisão 

decisão| Iadya Gama Maio    

 

08/02/2018 | Atuação Garantista MP - Politicas de Cuidado CONAMP 

 | Alexandre de Oliveira Alcântara    
 
 

ARTIGOS REFERENTES À PESSOA COM DEFICIÊNCIA 
 

22/10/2018 | Concurso Público para Pessoas com Deficiência – Anotações 
Prévias sobre o Decreto N. 9.508.2018 | Maria Aparecida Gugel 
  
 
 

http://www.ampid.org.br/v1/wp-content/uploads/2018/10/Concurso-P%C3%BAblico-para-Pessoas-com-Defici%C3%AAncia-Anota%C3%A7%C3%B5es-Pr%C3%A9vias-sobre-o-Decreto-N.-9.508.2018.pdf


CONVENÇÃO INTERNACIONAL   
DOS DIREITOS DO IDOSO  

 ONU 

A Associação Nacional de Membros do Ministério Público de Defesa dos 
Direitos dos Idosos e Pessoas com Deficiência-AMPID vem acompanhando 
as discussões que estão sendo travadas no Brasil, América Latina e na 
própria ONU e OEA sobre a necessidade de ser adotar uma CONVENÇÃO 
INTERNACIONAL DOS DIREITOS DO IDOSO nos moldes em que 
ocorreu em relação à pessoa com deficiência, bem como, a criação de uma 
Relatoria Especial para os Direitos Humanos dos Idosos nas Nações Unidas 
com o objetivo de impulsionar esta discussão no âmbito internacional. O 
Brasil foi o primeiro país a assinar o documento, em junho de 2015, na 
reunião da OEA- Organização dos Estados Americanos. Para que ele passe 
a valer em todo o país é preciso uma Ratificação, que implica numa 
sequência de atos políticos. 
 
4ª Reunião sobre Envelhecimento da ONU.  
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Carlos Lima Rodrigues, Maria Aparecida Gugel, 
Marilia Berzins, Cláudia Maria Beré, Anna Trotta 
Yaryd, Iadya Gama Maio. O principal propósito da 
reunião foi dar continuidade às discussões sobre a 
Convenção Internacional dos Direitos da Pessoa 
Idosa. 
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Em abril de 2017 a AMPID solicitou o credenciamento junto ao evento 
anual da ONU denominado “Session of the Conference of States 
Parties to the Convention on the Rights of Persons with 
Disabilities”, tendo obtido o referido credenciamento em junho de 2017. 
 
Algumas das participações da AMPID na ONU: 
 
• 6ª Reunião do Grupo de Trabalho de Composição Aberta sobre o 
envelhecimento, no âmbito da ONU, que reuniu estados e a sociedade 
civil, entre os dias 13 a 16 de julho, em Nova Iorque, sendo representada 
pela associada Maria Aparecida Gugel, e que tem por objetivo buscar o 
consenso dos países em torno da adoção de uma convenção internacional 
de defesa dos direitos das pessoas idosas, nos moldes da Convenção das 
Pessoas com Deficiência 
 
• 8ª Reunião do Grupo de Trabalho de Composição Aberta sobre o 
envelhecimento, no âmbito da ONU,  que reuniu estados e a sociedade 
civil, entre os dias 13 a 16 de julho, em Nova Iorque, sendo representada 
pela associada Maria Aparecida Gugel, e que tem por objetivo buscar o 
consenso dos países em torno da adoção de uma convenção internacional 
de defesa dos direitos das pessoas idosas, nos moldes da Convenção das 
Pessoas com Deficiência.  
 
 

GRUPO DE TRABALHO 
ONU 
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OEA 

A AMPID é registrada desde 2015 no Conselho Permanente da 
Organização dos Estados Americanos (OEA), passando a ter legitimidade,  
dentre outras atribuições, para fazer recomendações e ajudar na  
implementação das resoluções da Assembleia Geral, nomear  
representantes para participar nas reuniões públicas do Conselho 
Permanente, ter acesso às consultas virtuais relacionados com temas   
e iniciativas da OEA, contribuir para a preparação da agenda de uma  
reunião anual do Conselho Permanente que aborde um tema de interesse  
para as OSC registradas na OEA e receber e distribuir documentos nas  
reuniões dos grupos de trabalho e comissões especiais do Conselho  
Permanente.  
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A partir de 2007 intensificaram-se os convites para participar de audiências públicas no 
Congresso Nacional. Abaixo, algumas das audiências públicas no ano de 2018: 
 
02/2018 – Audiência pública discute acessibilidade e mobilidade urbana dos idosos. Na 
ocasião, houve uma palestra com o Dr. Alexandre de Oliveira Alcântara, promotor do idoso 
de Fortaleza – CE e atual presidente da AMPID. 
 
04/2018 – Audiência Pública, com o tema “Sou Autista e Tenho Direitos” promovido pela 
Promotora de Justiça da Defesa dos Direitos das Pessoas com Deficiência de Marabá, Lilian 
Viana Freire, associada da AMPID ocorreu no dia 3 de abril a fim de garantir  os direitos, a 
construção e implementação de Políticas Públicas voltadas às pessoas diagnosticadas com 
Transtorno do Espectro do Autismo (TEA) que apresentam dificuldade para interagir 
socialmente, bloqueio no domínio da linguagem para se comunicar, comportamento 
restritivo, repetitivo, hiperatividade, agressividade, ansiedade, dentre outros sintomas. O 
evento visa a garantia de direitos, a construção e implementação de Políticas Públicas 
voltadas a esta população.  
 
07/2018 - Audiência Pública a fim de  colher subsídios e contribuições para a elaboração 
da norma instituidora da Base Nacional Comum Curricular – Ensino Médio. Participaram o 
CONADE - Conselho Nacional dos Direitos da Pessoa com Deficiência e  AMPID sendo esta 
representada pelo Promotor Hugo Frota Magalhães Neto. Foi abordada a importância da 
presença como disciplina obrigatória dos Direitos Humanos e de suas derivações na BNCC – 
Base Nacional Comum Curricular, posto que a proposta limita-se as matérias de português 
e de matemática.  Aproveitou-se para chamar a atenção da mesa para as consequências de 
uma frágil formação do ser e a correlação direta com o cenário de grave violência em que 
se encontra o país. A fim de destacar a invisibilidade das barreiras atitudinais, apontando a 
sua constante presença nas ações de gestores, frisou-se a omissão dos elaboradores do 
projeto do BNCC do Ensino Médio quanto a obrigatoriedade legal da Língua Brasileira de 
Sinais – LIBRAS junto da disciplina de Português, visto que o Brasil possui duas línguas 
oficiais e igualmente impositivas, não havendo razão para a lacuna, restando externada 
uma crítica a uma falsa hierarquia que o projeto do BNCC indica entre as duas línguas. A 
ausência de mecanismos advém da inobservância e do desrespeito às diversidades, aos 
impedimentos de cada um, principalmente dos alunos do segmento das pessoas com 
deficiência mental ou intelectual, onde uma assistência, em certos casos, ao aluno, à 
família e à escola poderá configurar um forte elemento de prevenção à evasão escolar e 
mais um obstáculo ao direito ao trabalho pleno, livre e igualitário. 

   
 

CONGRESSO  
NACIONAL 
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AÇÃO AMPID-STF 
 
Como amicus curiae na ADI 5357, ajuizada pela CONFENEN A AMPID – 
Associação Nacional do Ministério Publico de Defesa dos Direitos do Idoso 
e das Pessoas com Deficiência, devidamente representada pela advogada 
Claudia Grabois (OABRJ) foi admitida pelo Ministro Relator Edson Fachin 
como amicus curiae na ADI 5357, ajuizada pela CONFENEN – 
Confederação Nacional dos Estabelecimentos de Ensino, contra 
dispositivos da Lei Brasileira de Inclusão (Lei 13.146/2015).  
 
A AMPID é contra a referira ADI e contra o pedido de liminar da 
CONFENEM (representante das escolas privadas) para sustação dos 
artigos 28 a 30 da Lei Brasileira da Inclusão da Pessoa com Deficiência (lei 
13.146/2015), os quais garantem a matrícula do aluno com deficiência na 
escola comum e a proibição de taxas extras que as escolas queriam cobrar 
dos pais de crianças com deficiência.   
  

AMICUS CURIAE 
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PESQUISA NACIONAL 

Desde o ano de 2013, a AMPID, juntamente com a Comissão de Defesa da 

pessoa com Deficiência e do Idoso-GNDH e a Caravana da Pessoa 

Idosa/PE, participa do projeto denominado “PESQUISA NACIONAL-

NOTIFICAÇÃO DA VIOLÊNCIA” que tem a intenção de discutir e 

implementar ações que visem assegurar o cumprimento da notificação 

compulsória no âmbito do Sistema Único de Saúde - SUS, mais 

especificamente no que se refere às notificações de violência contra a 

pessoa idosa e ao cumprimento do que está posto no art. 19 da Lei 

10.741/2003 (Estatuto do Idoso), que dispõe sobre a obrigatoriedade de 

notificações pelos serviços de saúde e o respectivo encaminhamento à 

autoridade policial, ao Ministério Público e aos Conselhos de Direitos do 

Idoso em suas representações local, estadual e nacional. 
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PARCERIAS  
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Além das parcerias já firmadas em outros anos, durante o ano de 2019 a 
AMPID firmou importantes parcerias e também apoiou vários eventos e 
congressos: 
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SITE DA AMPID HOSPEDA A REDE BRASILEIRA DE INCLUSÃO DA PESSOA 
COM DEFICIÊNCIA EM PARCERIA COLABORATIVA 
 
A Associação Nacional dos Membros do Ministério Público de Defesa dos Direitos 
das Pessoas com Deficiência e Idosos – AMPID com alegria e afinidades de 
objetivos comunica que a partir de hoje hospeda em seu site a Rede Brasileira de 
Inclusão da Pessoa com Deficiência. 
  
A Rede Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência, que é composta por 
entidades e coletivos nacionais vinculados à defesa da pessoa com deficiência, 
com apoio de entidades internacionais, já tem nossa admiração e respeito porque 
se propõe  a colaborar para o cumprimento efetivo da legislação brasileira, em 
especial a Convenção Internacional sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência 
(CDPD) e a Lei Brasileira de Inclusão (LBI), reconhecendo a autonomia, a 
independência e a capacidade legal das pessoas com deficiência, em igualdade de 
condições com as demais pessoas. 



PARCERIAS  
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FBASD firma Termo de Cooperação com a AMPID – Associação Nacional 
dos Membros do Ministério Público de Defesa dos Direitos das pessoas 
com Deficiência e Idosos No último dia 23 de abril, a Federação 
Brasileira das Associações de Síndrome de Down firmou um termo de 
cooperação com a AMPID – com o objetivo de trocar informações e 
experiências sobre a deficiência intelectual, em especial a Síndrome de 
Down, por meio de realização de ações conjuntas, pesquisas, 
publicações e eventos (palestras, mesas redondas, capacitações, 
debates e seminários) no intuito de promover, na forma do Artigo 8 da 
Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência, a 
sensibilização da sociedade e promover a difusão de conhecimento 
sobre o tema. 



PARCERIAS  
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RODA DE CONVERSA: ELAS POR ELAS 
Com o apoio da AMPID e a participação da nossa associada, a Dra. Elaine 
Castelo Branco, o Ministério Público do Estado do Pará, através da 3ª 
Promotoria de Defesa da Pessoa com Deficiência e idosa de Belém, em 
parceria com a UFRA , UEPA, e UFPA, com o apoio do Movimento Nacional 
das mulheres do Ministério Público, APPD, Grupo de Educação Inclusiva da 
Região Amazônia (GEIRA), Pastoral do Surdo, Napne/ Ifpa Castanhal, 
ADEMA, e LIONS CLUB INTERNACIONAL promoveu no dia 29 de março de 
2019, em Belém, o evento, dentro do projeto de Inclusão e 
empoderamento de mulheres, com Deficiência, denominado Roda de 
Conversa: “ELAS POR ELAS , EM DEFESA DA MULHER COM DEFICIÊNCIA”. 
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VI CONGRESSO INTERNACIONAL DO ENVELHECIMENTO HUMANO 
O evento foi promovido pelo Centro Multidisciplinar de Estudos e 
Pesquisas (CEMEP) em parceria com a Universidade Estadual da Paraíba 
(UEPB) e conta com o apoio institucional da Universidade do Estado da 
Bahia (UNEB) e da Universidade Aberta à Terceira Idade da UNEB 
(UATI/UNEB), da Faculdade Maurício de Nassau (Uninassau Campina 
Grande), do Conselho Estadual dos Direitos da Pessoa Idosa (CEDDPI / 
PB), do Conselho Estadual da Pessoa Idosa de Minas Gerais (CEI-MG), do 
Conselho Estadual do Idoso de Santa Catarina (CEI-SC), do Conselho 
Regional de Farmácia do Rio Grande do Sul (CRF-RS), da Associação 
Nacional dos Membros do Ministério Público de Defesa dos 
Direitos dos Idosos e Pessoas com Deficiência (AMPID), da 
Associação Nacional de Gerontologia (ANG), entre outras instituições. 
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AMPID apoia novo curso de 
Fundamentos de 
Psicogerontologia: Ger-Ações. 
Inscrições abertas para 2020!  
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SEGUNDA EDIÇÃO DO RECONECTA TEM LANÇAMENTO DE LIVRO E 
ABERTURA DE CONFERÊNCIA FEITA PELA PRESIDENTA DA AMPID MARIA 
APARECIDA GUGEL 
Promovido pelo Ministério Público do Trabalho no Espírito Santo (MPT-ES) em 
parceria com o MPES e demais órgãos públicos, instituições, entidades e 
conselhos que atuam na defesa dos direitos das pessoas com deficiência, além de 
entes da iniciativa privada, o Reconecta começou no dia 19 de setembro e 
termina neste domingo (22/09). O evento contou com a presença das associadas 
da AMPID: as promotoras de Justiça Sandra Maria Ferreira de Souza, Keley 
Kristiane Vago Cristo e da Vice-Procuradora-Geral do Ministério Público do 
Trabalho (MPT), Maria Aparecida Gugel que proferiu na quinta-feira (19/09) a 
Conferência de Abertura: “Mulheres com deficiência: medidas para o seu 
desenvolvimento, avanço e empoderamento”. 
  



NOTAS PÚBLICAS 

2019 
 

19 de dezembro  

Em Nota, AMPID se consterna contra sua exclusão do CONADE 
 

06 de dezembro  

Nota de Esclarecimento da AMPID sobre o Auxílio-Inclusão para  

Pessoas com Deficiência.  
 

31 de outubro 

AMPID assina Nota em conjunto com CGEPD e outras entidades sobre a  

proposta de alteração da Política Nacional de Educação Especial. 
 

28 de outubro  

AMPID divulga Nota Pública de informação sobre o instrumento  

de Avaliação Biopsicossocial 
 

02 de outubro 

Em Nota, AMPID manifesta apoio à OAB sobre sua retirada do  

processo seletivo do Conselho Nacional do Idoso.  
 

10 de julho  

Nota Pública ao Veto do Presidente da República ao Projeto  

de Lei que regulamentava a Profissão de Cuidador (de idosos, crianças,  

pessoas com deficiência e com doença rara).  
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Em vários momentos no cenário legislativo a AMPID se manifestou sobre 
temas em discussão no Congresso Nacional, em alguns contra a proposta 
porque atingiam conquistas alcançadas, em outros favoravelmente 
porque ampliava o leque de direitos. No biênio 2018-2019, destacam-se 
entre outras, as seguintes notas: 



NOTAS PÚBLICAS 

10 de julho  

Nota de Intensa Preocupação em relação ao Projeto de Lei N° 11.217, de  

2018 (apensados: PL nº 11.259/2018, PL nº 1751/2019 e PL nº  

1.626/2019) que classificam a doença renal crônica e a fissura palatina  

ou labiopalatina não reabilitados como deficiência. 
 

08 de julho  

A AMPID ratifica e reforça a Nota contra o Projeto de  

Lei Complementar do Senado nº 116/2017 e suas emendas, que versam 

sobre a perda do cargo público por insuficiência de desempenho do servidor 

público estável por meio de avaliação periódica. 
 

08 de julho  

Nota de Intensa Preocupação em relação à aprovação  

pelo Senado Federal (CDH) do Projeto de Lei Nº311/2018 que  

classifica a mudez e a tartamudez (gagueira) como deficiência de  

comunicação. 
 

02 de julho   

Nota de Repúdio contra o Decreto Nº 9.893, de 27 de junho de 2019,  

que versa sobre o flagrante ataque à Constituição Federal e a legislação  

Infraconstitucional, aniquilando a atuação de um CONSELHO DE DIREITO E DE  

POLÍTICAS PÚBLICAS, órgão de CONTROLE E PARTICIPAÇÃO SOCIAL,  

representativo da democracia participativa, uma vez que referido ato normativo  

atinge diretamente a estrutura e atribuições do CNDI, ao reduzir drasticamente o  

número de conselheiros, a duração e periodicidade das reuniões, além de prever  

outras medidas que constituem grave violação ao Estado Democrático de Direito. 
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NOTAS PÚBLICAS 

20 de junho 

Nota de esclarecimento sobre a obrigação da Caixa contratar os  

candidatos com deficiência aprovados em Concursos Públicos de  

2014  
 

18 de junho   

AMPID emite Nota Pública em repúdio à violência da guarda  

municipal de Aracaju contra estudante com deficiência 
 

10 de maio 

Nota de Intensa Preocupação em relação à aprovação pelo Senado  

Federal dos Projetos de Lei N° 1.615/2019 e Nº 1.361/2015 (PLS  

23/2016) que classificam a visão monocular e a perda auditiva unilateral  

como deficiência  
 

23 de abril  

Nota Pública do Conselho Nacional dos Direitos da Pessoa Idosa – CNDI  

sobre a publicação do Decreto 9.759/2019 
 

13 de abril  

AMPID divulga Nota de Repúdio contra o Decreto 9.759, de 11 de abril  

de 2019, que extingue Conselhos de Direitos  
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NOTAS PÚBLICAS 

12 de abril  

Nota de apoio ao Projeto de Lei Nº 1.712/2019 que aprovou na  

Câmara dos Deputados a Política Nacional de Proteção dos  

Direitos da Pessoa com transtorno do espectro autista. 
 

20 de fevereiro  

AMPID apoia a Nota Pública da Presidência ampliada do CONADE e da 

CUT sobre o descaso dos governantes com o CONADE demonstrando a 

nítida ausência de compromisso com as políticas públicas voltadas às  

pessoas com deficiência. 

 

2018 

 

18 de dezembro 

Nota Pública em resposta à Nota de Preocupação em relação ao Edital de 

Concurso Público para Promotor de Justiça do Ministério Público do 

Estado do Piauí, especificamente quanto às exigências para candidato 

com deficiência. 
 

9 de novembro 

Nota de Preocupação em relação ao Edital de Concurso Público para 

Promotor de Justiça do Ministério Público do Estado do Piauí, 

especificamente às exigências para candidatos com deficiência. 
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NOTAS PÚBLICAS 
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5 de novembro 

Nota contra as alterações do Decreto 9.546/2018 que restabelece 

compatibilidade de funções e deficiência (Aptidão Plena) do candidato 

para concursos públicos. 
 

31 de agosto 

Nota Pública em apoio aos encaminhamentos apresentados pela HUMAN 

RIGHTS WATCH no relatório “Eles ficam até Morrer”, no qual aferiu 

abrigos e instituições de crianças, adultos e idosos com deficiência. 
 

11 de abril 

Nota Pública em preocupação com a demora na conclusão dos trabalhos 

do Comitê Cadastro-Inclusão e Avaliação da Deficiência, decorrente da 

determinação do parágrafo 2º do artigo 2º da Lei Brasileira de Inclusão 

da Pessoa com Deficiência. 
 

21 de março 

Nota Pública de repúdio às declarações da desembargadora Marília 

Castro Neves, do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, em relação às 

pessoas com Síndrome de Down.  
 

2 de fevereiro 

Nota Pública de Repúdio ao Substitutivo da Câmara dos Deputados n° 6, 

de 2016, AO PLS Nº 135, DE 2010. 
 

2 de fevereiro 

Nota Pública de Repúdio ao Projeto de Lei Complementar do Senado n° 

116, de 2017 e suas emendas. 

 

 

 

 

 



COMUNICAÇÃO 
 
 
Mantido desde o surgimento da Associação, o site da AMPID traz 
informações sobre pessoas com deficiência e pessoa idosa, com dados 
atualizadas e disponíveis para consultas de usuários através do endereço: 
www.ampid.org.br 
 
 
Com o objetivo de atender de forma ampla e participativa aos usuários 
bem como aumentar a visita ao site, em 2014 a AMPID modernizou a 
organização, o visual e ferramentas do portal. O menu superior foi 
simplificado, a distribuição visual das matérias foi reorganizada, 
apresentando um visual mais leve. Foi inserido no site o campo de buscas 
de matérias e notícias, o que é uma ferramenta fundamental para uma  
navegação mais eficiente. Outra novidade foi comunicação com as redes 
sociais e inserção de vídeos bem como o campo de publicações em 
evidência na Home do site.  
 
O portal conta  com Notas Públicas; banco de dados de artigos escritos por 
seus associados; termos de ajustamento de conduta; notificações 
recomendatórias de órgãos do Ministério Público em todo o Brasil na 
defesa de direitos de idosos e pessoas com deficiência; decisões e link 
para os Conselhos Nacionais, link de acesso aos Conselhos de Direitos 
existentes em todo o Brasil, Notícias e Eventos das áreas de idosos e 
pessoas com deficiência, entre outros.  
 
A Associação também tem uma fanpage aberta ao público em geral e pode 
ser localizada através do endereço: www.facebook.com/AMPID.AMPID 
 

Para se comunicar não somente com o público em geral mas também com 
seus associados, a AMPID também faz uso do e-mail por onde informa 
sobre eventos, divulga novos artigos dos associados, compartilha matérias 
dos parceiros, divulga os aniversariantes do dia, entre outros.  
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SITE  
www.ampid.org.br 
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Página principal do site da AMPID   

Tornar o site acessível de acordo a LBI – Lei Brasileira de Inclusão continua 
sendo umas das principais metas para o próximo Biênio. A lei versa sobre 
diversos pontos, que vão desde o relacionamento de órgãos públicos e privados 
com pessoas com deficiência, até a disposições específicas voltadas a tecnologia 
e reformas estruturais. Dentre as ações propostas pela lei está a obrigatoriedade 
de opções acessíveis em shows, museus e sites da internet. 
 
Tendo em vista que o público interessado no tema do envelhecimento e 
deficiência só cresce, a AMPID tem intensificado a busca por parcerias a fim de 
viabilizar a modernização do site, tornando-o acessível e mais abrangente.  
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FANPAGE 
www.fanpage.com/AMPID.AMPID 

 

Em dezembro de 2019 a página já alcançou cerca de 4.250 fãs, um crescimento 
de 9% em relação ao período anterior. A maioria do público é de mulheres, na 
faixa de 35 a 44 anos, representando 82% dos fãs. 
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FANPAGE 
www.fanpage.com/AMPID.AMPID 
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FANPAGE 
www.fanpage.com/AMPID.AMPID 

 

A fim de alcançar maior visibilidade e poder assim também conhecer e ser 
conhecida, promovendo uma melhor troca de informações, a fanpage 
curte, a cada dia, novas outras páginas, que vão de ONGs e instituições 
ligadas ao tema do envelhecimento e deficiência, bem como universidades, 
editoras, centros de pesquisa, órgãos públicos, sites informativos, blogs, 
jornais, emissoras de tv,  formadores de opinião, entre outros. Abaixo, 
algumas das últimas páginas curtidas pela fanpage da AMPID:  
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Veículo: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO MARANHÃO (Site) 
https://www.mpma.mp.br/index.php/super-lista-de-noticias/115-centros-de-
apoio/idoso-e-deficiente/acompanhe-o-caop/14155-acessibilidade-e-
mobilidade-urbana-da-pessoa-idosa-e-tema-de-audiencia-publica  
Data: 07/03/2018 
 

 
 

AMPID NA MÍDIA 
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2018 



Veículo: GESUAS (Site) https://www.gesuas.com.br/blog/servico-de-
acolhimento-institucional-para-idosos/  
Data: 24/04/2018  
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Veículo: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL DO TOCANTINS (Site) 
https://mpto.mp.br/portal/2018/08/29/mesa-redonda-no-mpe-encerra-
discussoes-do-seminario-sobre-a-pessoa-idosa 
Data: 29/08/2018 
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Veículo: ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DO MINISTÉRIO PÚBLICO (Site) 
http://www.apmp-pi.com/noticias/1429/promotora-marlucia-evaristo-recebe-
mencao-honrosa-nacional 
Data: 19/11/2018 
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Veículo: AGÊNCIA BRASIL (Site) http://agenciabrasil.ebc.com.br/direitos-
humanos/noticia/2018-10/aumento-da-populacao-de-idosos-traz-desafios-no-
acesso-justica 
Data: 03/10/2018 
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Veículo: IMIRANTE.COM (Site) https://imirante.com/sao-
luis/noticias/2018/02/28/mobilidade-de-idosos-e-tema-de-audiencia-
publica.shtml 
Data: 28/02/2018 
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Veículo: PORTAL DO ENVELHECIMENTO E LONGEVIVER (Site) 
https://www.portaldoenvelhecimento.com.br/o-ministerio-publico-brasileiro-e-
efetivacao-de-politicas-publicas-de-cuidados-para-pessoa-idosa-dependente/ 
Data: 21/02/2018 
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Veículo: CANAL DO MINSTÉRIO PÚBLICO DO TRABALHO (YOUTUBE) 
https://www.youtube.com/watch?v=oPLs618XV8o 
Data: 02/10/2018 
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Veículo: CÂMARA (Site) https://www.camara.leg.br/evento-legislativo/55872 
Data: 02/07/2019 
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2019 



Veículo: SINCOVAGA SP (Site) https://www.sincovaga.com.br/ampid-
divulga-notas-com-preocupacao-sobre-votacoes-no-senado-federal/ 
Data: 19/07/2019 
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Veículo: CÂMARA PAULISTA PARA INCLUSÃO DA PESSOA COM 
DEFICIÊNCIA (Site) https://www.camarainclusao.com.br/noticias/nota-da-
ampid-sobre-os-direitos-das-pessoas-com-deficiencia/ 
Data:  Sem data/2019 

 

AMPID NA MÍDIA 

57 

AMPID - Associação Nacional de Membros do Ministério Público de Defesa Dos Direitos dos Idosos e 

Pessoas com Deficiência  / ampidgrupo@yahoo.com.br  / www.ampid.org.br /    

www.facebook.com/AMPID.AMPID 



Veículo: SINDICATO DOS BANCÁRIOS E FINANCIÁRIOS DE SÃO PAULO, 
OSASCO E REGIÃO (Site) https://spbancarios.com.br/11/2019/projeto-de-
lei-de-paulo-guedes-ataca-pessoas-com-deficiencia 
Data: 29/11/2019 
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Veículo: G1 (Site) https://g1.globo.com/sp/campinas-
regiao/noticia/2019/10/09/mpt-promove-oficina-gratuita-para-profissionais-
de-rh-em-campinas-com-orientacoes-sobre-vagas-de-pcd.ghtml  
Data: 09/10/2019 
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Veículo: R7(Site) https://noticias.r7.com/prisma/thiago-helton/projeto-
ameaca-a-lei-de-cotas-e-direitos-do-empregado-com-deficiencia-04122019 
Data: 02/12/2019 
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Veículo:  JORNAL DA 3ª IDADE (Site) http://www.jornal3idade.com.br/?p=25588 
Data: 19/07/2019 
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Veículo: TV CÂMARA  – YOUTUBE (Site) https://www.youtube.com/watch?v=b8Sn_V3Nt9s 
Data: 23/04/2019 
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Durante o biênio de 2018-2019 a AMPID participou ou apoiou importantes 
eventos relacionados ao tema dos Direitos Humanos das Pessoas com 
Deficiência e Pessoas Idosas, tais como:  

  

EVENTOS 
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Mesa-redonda no MPE encerra discussões do seminário 
sobre a pessoa idosa. Dr. Augusto Cutrim participou do encontro 
que reuniu especialistas na área, pessoas idosas e representantes 
de instituições que trabalham com esse grupo para discutir o 
processo de envelhecimento e apresentar suas variadas dimensões 
e políticas públicas necessárias. 
   
 

Agosto/2018 

Maio/2018 

Simpósio nacional sobre Instituições de Longa 
Permanência para idosos - Envelhecer com dignidade: 
um direito humano fundamental. O evento foi promovido pelo 
Conselho Nacional dos Direitos do Idoso - CNDI, pela Associação 
Nacional dos Membros do Ministério Público de Defesa dos Direitos 
dos Idosos e Pessoa com Deficiência – AMPID - e ainda pela 
Sociedade Brasileira de Geriatria e Gerontologia São Paulo – 
Comissão de Instituições de Longa Permanência para Idosos. 
   
 

Novembro/2018 

AMPID é parceira do II Congresso Nacional de 
Envelhecimento Humano.  
 
   
 



Durante o biênio de 2018-2019 a AMPID participou ou apoiou importantes 
eventos relacionados ao tema dos Direitos Humanos das Pessoas com 
Deficiência e Pessoas Idosas, tais como:  

  

EVENTOS 
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Mesa-redonda no MPE encerra discussões do seminário 
sobre a pessoa idosa. Dr. Augusto Cutrim participou do encontro 
que reuniu especialistas na área, pessoas idosas e representantes 
de instituições que trabalham com esse grupo para discutir o 
processo de envelhecimento e apresentar suas variadas dimensões 
e políticas públicas necessárias. 
   
 

Agosto/2018 

Maio/2018 

Simpósio nacional sobre Instituições de Longa 
Permanência para idosos - Envelhecer com dignidade: 
um direito humano fundamental. O evento foi promovido pelo 
Conselho Nacional dos Direitos do Idoso - CNDI, pela Associação 
Nacional dos Membros do Ministério Público de Defesa dos Direitos 
dos Idosos e Pessoa com Deficiência – AMPID - e ainda pela 
Sociedade Brasileira de Geriatria e Gerontologia São Paulo – 
Comissão de Instituições de Longa Permanência para Idosos. 
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Associada da AMPID é premiada no Projeto MP Inclusivo - 
ILPSIs Fiscalizadas. Associada da AMPID é premiada no 
Projeto MP Inclusivo - ILPSIs Fiscalizadas. Dra. Melissa 
Cachoni Rodrigues, associada da AMPID, Promotora de Justiça do 
Ministério Público do Estado do Paraná, recebeu, como 
reconhecimento pela atuação do Centro de Apoio Operacional das 
Promotorias de Justiça de Defesa dos Direitos do Idoso e da Pessoa 
com Deficiência - com o projeto "MP Inclusivo - ILPIs Fiscalizadas" 
(termo de abertura em anexo), prêmio de 2º lugar no Concurso 
Prata da Casa do Ministério Público do Estado do Paraná, na Edição 
de 2019. A premiação foi realizada durante a programação do 
Congresso Estadual do MPPR, “Cenários futuros e estratégias de 
atuação”, no dia 05 de dezembro. 
   
 

Dezembro/2019 

AMPID comunica que realizará no próximo dia 03 de dezembro a 
reunião na sala da Comissão de Defesa das Pessoas com 
Deficiência sobre a PL 6159/2019 que trata sobre auxílio 
Inclusão e cotas para trabalhar com deficiência.  

Promotoria presta orientação jurídica durante Semana do 
Idoso. Evento contou com programação cultural, apresentação 
de grupos artísticos, avaliação física, dentre outras atividades. O 
Ministério Público do Pará (MPPA), por meio da promotora de 
Justiça de Defesa da Pessoa com Deficiência e Idosos de Belém, 
Elaine Carvalho Castelo Branco, é um dos parceiros na realização 
da III Semana Estadual da Pessoa Idosa. O tema deste ano foi 
‘’Viver bem não tem idade’’.  



EVENTOS 
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Associado da AMPID apresenta pesquisa jurídica sobre 
inclusão educacional nas Instituições privadas de ensino 
em Seminário Internacional. O Promotor de Justiça Vicente 
Elísio de Oliveira Neto, membro do MP do Rio Grande do Norte 
apresentou a pesquisa jurídica “O DIREITO DAS PESSOAS COM 
DEFICIÊNCIA À EDUCAÇÃO, O PENSAMENTO DE AMARTYA SEN E 
A JURISPRUDÊNCIA: O JULGAMENTO DA ADI Nº 5.357-DF PELO 
SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL” no III Seminário Internacional do 
Centro Brasileiro de Pesquisas sobre a Teoria da Justiça de 
Amartya Sen e IX Encontro Nacional do Grupo de Trabalho Ética e 
Cidadania-ANPOF. 

 Outubro/2019  

São Luís – MPMA lança projeto Adequando Currículos. 
Como parte da programação da VII Semana da Pessoa com 
Deficiência, o Ministério Público do Maranhão lançou, no dia 24 
de setembro, no Centro Cultural do Ministério Público, o projeto 
Adequando Currículos. A iniciativa busca promover mudanças 
curriculares, inserindo assuntos relacionados ao processo de 
envelhecimento e às pessoas com deficiência no cotidiano dos 
alunos. A coordenadora do Centro de Apoio Operacional de 
Proteção ao Idoso e à Pessoa com Deficiência do MPMA (CAOp-
PIPD) (e atual vice-presidenta), Gabriele Gadelha, falou sobre o 
desenvolvimento do projeto Adequando Currículos, que está 
inserido no planejamento estratégico do MPMA para o período 
de 2016 a 2021.  

Setembro/2019 

No próximo dia 30 de setembro acontece o Ciclo de Debates 
“Envelhecimento hoje: Assistência e Direitos” O evento tem 
como objetivo debater temas atuais relacionadas a garantia, 
promoção e defesa dos direitos humanos e de cidadania. Dr. 
Alexandre Alcântara (Promotor de Justiça do MP do Estado do 
Ceará 17ª Promotoria de Justiça Cível – Núcleo do Idoso e 
Pessoa com Deficiência e (então) Presidente da AMPID foi um 
dos palestrantes.  
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Segunda edição do Reconecta tem lançamento de livro e 
abertura de Conferência feita pela Presidente da AMPID, Dra. 
Maria Aparecida Gugel. O Reconecta contou com a presença 
das associadas da AMPID: as promotoras de Justiça Sandra 
Maria Ferreira de Souza, Keley Kristiane Vago Cristo e 
da Vice-Procuradora-Geral do Ministério Público do Trabalho 
(MPT), Maria Aparecida Gugel que proferiu na quinta-feira 
a Conferência de Abertura: “Mulheres com deficiência: 
medidas para o seu desenvolvimento, avanço e 
empoderamento”. 

Promotor de Justiça e Associado da AMPID, Hugo Frota 
Magalhães Porto Neto participa do COBENGE 2019 – XLVII 
Congresso Brasileiro de Educação e Engenharia. Sob o 
tema “Desafios da Inclusão e Acessibilidade no Ensino 
Superior 

Direitos da pessoa idosa e da pessoa com deficiência são 
debatidos em seminário. O evento contou com a presença de 
membros e servidores do MP de vários estados brasileiros, 
estudantes da rede pública e representantes de conselhos e 
entidades sociais. Coordenadora do Centro de Apoio Operacional 
de Proteção ao Idoso e Pessoa com Deficiência, a promotora de 
justiça (e atual vice-presidenta da AMPID),  Gabriele Gadelha 
Barboza de Almeida saudou os presentes e ressaltou que a data 
do seminário corresponde ao Dia Internacional de Valorização 
das Línguas de Sinais. 
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Associado da AMPID, Vicente Elísio de Oliveira Neto 
participa do I Seminário Nacional sobre estudos no 
campo da Sensorialidade. O 1º Promotor de Justiça da 
Comarca de Caicó-RN, Vicente Elísio de Oliveira Neto, 
associado à AMPID e Doutorando do Programa de Pós-
Graduação em Ciência Jurídicas da Universidade Federal da 
Paraíba (PPGCJ-UFPB), participou do  “I SEMINÁRIO 
NACIONAL SOBRE ESTUDOS NO CAMPO DA 
SENSORIALIDADE”, em Natal-RN.  

Agosto 

Seminário: “O Ministério Público na Defesa dos 
Direitos da Pessoa Idosa e Pessoa com Deficiência”. 
A  AMPID e o MPMA, por meio do CAOP-PIPD, promovem 
o Seminário “O Ministério Público na Defesa dos Direitos 
da Pessoa Idosa e da Pessoa com Deficiência”. Os 
associados da AMPID, Alexandre Alcântara, Hugo Frota 
Magalhães Neto, Paulo Roberto Barbosa Ramos 
 Maria Aparecida Gugel, Gabriele Gadelha palestraram 
durante o evento.   
  

 

Julho 

Fórum Paulista do Envelhecimento marca debate 
sobre a atual situação do CNDI. Cláudia Beré, 
representandou a AMPID durante a mesa de debates.  
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Junho 

Vem aí o III Fórum de Geriatria. Será dia 09 de agosto em Brasília 
Evento terá a participação da Promotora de Justiça e Associada da 
AMPID, a Dra. Cristiane Branquinho Lucas que irá contribuir com 
suas considerações legais como Coordenadora do Centro de Apoio 
Operacional das Promotorias de Justiça de Proteção ao Idoso e à 
Pessoa com Deficiência do Ministério Público do Estado do Rio de 
Janeiro 

Em discurso durante a CospEm discurso durante a Cosp12 na 
ONU, Associada da AMPID, Dra. Maria Aparecida Gugel 
defende direitos das pessoas com deficiência. A 
Subprocuradora Geral do Trabalho, Dra. Maria Aparecida Gugel 
discursou nesta quinta-feira (13) na ONU durante a Cosp12 –Comitê 
de Acompanhamento da Implementação da Convenção sobre os 
Direitos das Pessoas com Deficiência. 

 
Associada da AMPID, a Promotora Elaine Carvalho Castelo Branco 
participou nesta sexta-feira (07) do I Encontro de Líderes Surdos da 
Região Norte/ Belém. A Promotora de Justiça, Titular da 3ª PJ de 
Defesa da Pessoa com Deficiência de Belém, participou nesta sexta-
feira (07) de mesa de abertura, durante o I ENCONTRO DE LÍDERES 
DA REGIÃO NORTE que ocorreu em Belém do Pará na UFRA -
Universidade Federal Rural da Amazônia. 
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Maio 

Ministério Público do Pará apresenta projeto voltado à 
defesa dos direitos e inclusão das pessoas com 
deficiência e pessoas idosas. A Promotora de Justiça 
e Associada da AMPID, Dra. Elaine Castelo Branco é autora 
da iniciativa “Mãos Dadas – visibilidade para todos e todas” que 
promove o debate sobre inclusão. A iniciativa visa dar 
visibilidade às histórias de pessoas com deficiência e como 
superam as dificuldades do dia a dia. O evento ocorreu no 
Shopping Boulevard em Belém durante a mostra “CONTANDO 
HISTÓRIAS “, projeto da Universidade Federal Rural da 
Amazônia (Ufra) e, ficará exposto até dia 31 de maio. 

Presidente da AMPID irá participar da I Jornada do 
Serviço Social na prática gerontológica. Com o tema: “As 
medidas protetivas num ambiente asilar: a construção do 
cuidado”, Presidente da AMPID, Dr. Alexandre Alcântara 
palestra na parte da tarde do dia 12 de abril na Sociedade 
Brasileira de Geriatria e Gerontologia- SBGG-Rio de Janeiro. 

Abril 

Elas por Elas: “Roda de Conversa em Defesa da Mulher 
com Deficiência” compartilha experiências. Roda de 
Conversa congregou mulheres com os mais variados tipos de 
deficiência, que partilharam experiências de luta, fé, força de 
vontade e superação. Uma conversa franca, informal e 
emocionante. Assim foi o evento Roda de Conversa: Elas por 
Elas, em Defesa da Mulher com Deficiência, ocorrido na manhã 
de hoje (29), no auditório das Promotorias de Justiça da 
Infância e Juventude do Ministério Público do Pará (MPPA). 

Março 
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Março 

Colóquio sobre Síndrome de Down ocorreu nesta 
sexta-feira. Realizado no auditório do Centro de Estudos 
e Aperfeiçoamento Funcional do MP do Pará, o 
colóquio teve como tema “Comorbidades na Síndrome de 
Down”. A associada da AMPID e promotora de justiça de 
defesa da pessoa com deficiência em Belém, Dra. Elaine 
Carvalho Castelo Branco do MP do Estado do Pará 
participou do evento, através da 3ª promotoria de defesa 
da pessoa idosa de Belém, em parceria com o núcleo 
ACESSAR DA UFRA  e outros parceiros. 
 

Associada da AMPID fala sobre protagonismo do  
down no mercado de trabalho durante evento no  
Pará. Em evento organizado em comemoração ao Dia  
Internacional da Síndrome de Down, a associada da  
AMPID e Promotora de Justiça, Dra. Elaine Carvalho  
Castelo Branco participa de diversas atividades  
representando a AMPID. 

AMPID apoia evento promovido pelo Ministério Público em 
comemoração ao mês da mulher. Com a participação da 
associada, Dra. Elaine Castelo Branco, o MP do Pará, através da 3ª 
Promotoria de Defesa da Pessoa com Deficiência e idosa de Belém, 
em parceria com a UFRA , UEPA, e UFPA, com o apoio do 
Movimento Nacional das mulheres do Ministério Público, APPD, 
Grupo de Educação Inclusiva da Região Amazônia (GEIRA), 
Pastoral do Surdo, Napne/ Ifpa Castanhal, ADEMA, e LIONS CLUB 
INTERNACIONAL, estará promovendo, em no dia 29 de março de 
2019, em Belém, o evento, dentro do projeto de Inclusão e 
empoderamento de mulheres, com Deficiência, denominado Roda 
de Conversa: “ELAS POR ELAS , EM DEFESA DA MULHER COM 
DEFICIÊNCIA”. 
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AMPID APOIA O VI CONGRESSO INTERNACIONAL DO 
ENVELHECIMENTO HUMANO. Abertas inscrições para 
sexta edição do Congresso Internacional de 
Envelhecimento Humano. Revolução do envelhecimento 
humano é o tema destaque do evento que acontece em 
Junho, em Campina Grande. Entre os dias 26 e 28 de Junho 
de 2019 acontece o VI Congresso Internacional de 
Envelhecimento Humano (VI CIEH) no Centro de 
Convenções Raymundo Asfora – Garden Hotel, em Campina 
Grande/PB. As inscrições encontram-se abertas. 

MINISTÉRIO PÚBLICO DO MARANHÃO RECEBE PRÊMIO 
MARANHÃO MAIS ACESSÍVEL 
Nesta edição, realizada no último dia 13 de dezembro foram 
premiadas 17 instituições e personalidades. Entre as 
instituições está a o Ministério Público do Maranhão que 
atuou ao longo deste ano na criação dos conselhos das 
pessoas idosas e com deficiência em 125 municípios do 
Estado. Dra. Gabriele Gadelha, Vice-Presidenta da AMPID, 
que representou o MPMA, falou sobre o prêmio: “Nós 
acreditamos que na verdade a acessbilidade através de 
atitudes e do reconhecimento dos direitos das pessoas com 
deficiência é fundamental. É o primeiro passo para termos 
uma sociedade inclusiva” 
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A Em seu discurso durante a COSP12 na ONU, 
Associada da AMPID, Dra. Maria Aparecida Gugel 
defende direitos das pessoas com deficiência.  
Subprocuradora Geral do Trabalho e Associada da 
AMPID, Dra. Maria Aparecida Gugel discursou nesta 
quinta-feira (13) na ONU durante a Cosp12 – Comitê de 
Acompanhamento da Implementação da Convenção 
sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência. Em seu 
discurso ao Fórum Internacional, a subprocuradora levou 
sua profunda preocupação com o difícil momento social 
pelo qual passa o Brasil, com propostas legislativas de 
alteração de leis a gerar retrocessos em direitos 
conquistados pelas pessoas com deficiência, sobretudo 
no que diz respeito à alteração da previdência social que 
se aprovada colocará milhares de pessoas com 
deficiência na extrema miséria, violando ao artigo 28 da 
Convenção sobre os Direitos das Pessoas com 
Deficiência. Os associados Larissa Ellwanger Fleury Ryff, 
Hugo Frota Magalhães Porto Neto e Sérgio Ricardo Costa 
Caribe também representaram a AMPID durante o evento 
que ocorreu do dia 10 ao dia 13 de junho promovendo 
palestras e debates organizados por países, organizações 
internacionais e entidades da sociedade civil ligadas ao 
movimento das pessoas com deficiência. 
  

 



 
 

PROPOSTA DE PROJETOS PARA O BIÊNIO 2019-2021 
 

  
A ideia central para o próximo biênio é consolidar a AMPID como referência na 
produção técnico-científica sobre temas voltados para os direitos das pessoas 
com deficiência e idosas, além de potencializar a ação de parceiros comuns aos 
nossos objetivos associativos. 
  
Embora tenhamos eixos específicos nas duas áreas, pretendemos implementar 
uma ação comum voltada para uma campanha nacional visando às cidades 
amigáveis e acessíveis. 
  
Objetivando a troca de informações de maneira presencial e, sobretudo buscar 
capacitar o sistema e as garantias, propomos a realização de seminário em 
Curitiba/PR. 
 
PESSOA COM DEFICIÊNCIA 
  
1. Promoção de Direitos 
  
1.a. Atuar junto ao Congresso Nacional para prevenir conteúdo de projetos de lei 
que indiquem retrocesso em direitos. Apresentar a AMPID por meio de ofício 
junto à Frente Parlamentar da Pessoa com Deficiência, colocando-a à disposição 
para o diálogo. Manifestar-se sobre os projetos de lei em andamento. 
 

  

METAS PARA O BIÊNIO 
2019-2021 
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1.b. Estabelecer rotina de troca de informações com o GT7 da pessoa com 
deficiência do CNMP, GNDH e CAOPs. 
  
1.c. Fortalecer os laços com o CONADE e CNDI por meio de seus 
representantes, obtendo sempre o relatório dos andamentos e decisões 
dos Conselhos. Tornar obrigatória a resenha de cada reunião. 
  
2. Parcerias 
  
2.a. Estabelecer parceria com as universidades em cada localidade onde 
haja associado da AMPID para divulgar no site www.ampid.org.br as teses 
de alunos de graduação / pós-graduação com temas específicos da pessoa 
com deficiência e idoso. Todas as teses deverão ser pré-avaliadas pelo 
Conselho Científico no sentido de aferir a existência de alinhamento com 
os objetivos da AMPID e na preservação de direitos e conquistas da pessoa 
com deficiência e idosos. 
  
2.b. Estabelecer parceria científica com o CONFEA e o CAU/BR para a 
divulgação de conhecimento nas respectivas áreas e a inserção em suas 
páginas eletrônicas o link da AMPID e vice-versa.   
 
2.c. Estabelecer parceria com o Ministério Público de Contas nacional e nos 
estados relativamente às normas de acessibilidade. 
  
2.d. Estabelecer novas parcerias com o movimento social de pessoas com 
deficiência. Manter parceria com a Federação Nacional Síndrome de Down. 
  
2.e. Estabelecer parceria com o movimento sindical para a efetivação dos 
direitos do trabalhador com deficiência e trabalhador idoso, especialmente 
quanto à preparação para a aposentadoria. 
 
  

METAS PARA O BIÊNIO 
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3.      Produção Científica 
  
3.a. Criar lista autoral de associados que queiram se comprometer com a 
produção de papers, artigos, resenhas com temas atuais da pessoa com 
deficiência e pessoa idosa. Preparar previamente a lista de publicação 
científica com o compromisso do associado para a data aprazada. 
  
3.b.  Abrir espaço para a produção jurídica de amigos e parceiros da AMPID 
com prévia avaliação do Conselho Científico. 
  
3.c. Obter autorização para inserção na página da AMPID dos livros já 
produzidos pelo selo da Edições Inclusivas. 
  
 
PESSOA IDOSA 
  
1.      Conhecer o envelhecimento 
  
Estabelecer parceria com instituições que tratem do envelhecimento, 
iniciando-se com a conceituada Sociedade Brasileira de Geriatria e 
Gerontologia (SBGG). Projeto de curso à distância, aberto a todos os 
membros do Ministério Público, sobre noções de geriatria e gerontologia de 
forma a preparar os interessados sobre a complexidade e os impactos do 
fenômeno do envelhecimento. 
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2.      A cultura do cuidado 
  
2.a Instituições de Longa Permanência para Idosos (ILPIs) 
 
Considerado o comando constitucional e a realidade de que os cuidados 
com o idoso estão recaindo quase que exclusivamente sobre a família, 
estabelecer um projeto de campanha nacional junto ao Ministério Público, 
aproveitando as articulações do Conselho Nacional de Procuradores Gerais 
(CNPG, www.mppb.mp.br/index.php/noticias-android/89-cidadao/1826-
comissao-do-conselho-nacional-dos-procuradores-gerais-adota-projeto-do-
mppb-na-area-do-idoso-como-modelo-nacional )  e do Conselho Nacional 
do Ministério Público 
(CNMP www.cnmp.mp.br/portal/images/normas/RESOLUO_154.pdf ) em 
torno das ILPIs para saber: Quantas ILPIs temos no Brasil, principalmente 
nas capitais dos Estados? Como estão funcionando essas ILPIs? Será que o 
MP está fiscalizando a contento essas instituições? 
  
O projeto consiste em obter dados sobre as ILPIS nas páginas dos 
Ministérios Públicos Estaduais, a exemplo do que já ocorre nos MPs do 
Ceará e de  São Paulo (www.mpce.mp.br/caocidadania/idoso-e-
deficiente/ilpis-de-
fortaleza/ e www.mpsp.mp.br/portal/page/portal/CAO_Idoso ) 
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2.b Centros-dia 
  
Promover campanha nacional para a criação de Centros-dia, conforme a 
Política Nacional do Idoso (PNI), até hoje pouco implementada nos Estados 
e Municípios, junto à conscientização da necessidade de capacitação dos 
profissionais da saúde para trabalhar com o envelhecimento; 
 

 Participação e presença nas reuniões e agendas da ONU e OEA; 

 

 Ação integrada com outros parceiros junto ao Congresso Nacional para a ratificação 

da Convenção da OEA sobre os Direitos das Pessoas Idosas. 

 
 
PROJETO CONJUNTO PESSOA COM DEFICIÊNCIA/IDOSO 
  
Criar uma atividade única em forma de campanha, seminários locais, entre 
outros,  para as áreas da pessoa com deficiência e pessoa idosa: cidade 
amiga e acessível. Desenvolver projeto para apresentação junto ao Fundo 
Nacional do Idoso (a pessoa com deficiência não tem fundo específico). 
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