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BOLETIM ESPECIAL - PRATA DA CASA 2017

"Instituições de Longa Permanência Para Idosos – Dignidade e Inclusão"
vence Prata da Casa 2017!

O Projeto "Instituições de Longa Permanência Para Idosos – Dignidade e Inclusão", de autoria do promotor de Justiça
Willian Lira de Souza, ganhou o 1º lugar no concurso Prata da Casa de 2017 do MPPR.

Alinhado aos objetivos estabelecidos no mapa estratégico do MPPR, a iniciativa vencedora teve significativo impacto
social na Comarca de São José dos Pinhais, onde foi executado; e deve servir de inspiração aos membros que
desejem, para além de cumprir seu dever funcional de fiscalização das instituições de longa permanência para idosos,
realizar trabalho de diferenciada importância e destaque para asseguramento dos direitos dos idosos
institucionalizados. De acordo com dados do SUAS de 2016, existem no estado do Paraná 5.218 pessoas acolhidas
em 146 instituições de longa permanência para idosos no estado do Paraná, sendo 133 organizações não
governamentais e 13 governamentais, mas já é sabido que este número deve ser ainda maior (conforme tem
demonstrado a fase de dimensionamento em que se encontra o projeto estadual "MP Inclusivo: ILPIs Fiscalizadas"). 

Pelo brilhantismo empreendido em área de tamanha relevância, o Centro de Apoio Operacional das Promotorias de
Justiça de Defesa dos Direitos do Idoso e Pessoa com Deficiência parabeniza o primeiro colocado Dr. Willian Lira de
Souza, bem como os idealizadores que alçaram segundo e terceiro lugares com as iniciativas "Tempo de Despertar –
Cuidado e Oportunidade aos Adolescentes do Sinase" e "Rede Intersetorial de Proteção Social de Toledo", que
atingiram outras áreas de atuação especializada do Ministério Público. 
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Aos que, a exemplo da iniciativa vencedora do Prata da Casa de 2017, desejarem impactar a comunidade em que
atuam para efetiva garantia dos direitos dos idosos institucionalizados, seguem links da boa prática vencedora e do
página do CAOP com orientações e materiais para participação do projeto estadual "MP Inclusivo: ILPIs Fiscalizadas":

http://www.mppr.mp.br/arquivos/File/imprensa/2017/1Lugar_PrataDaCasa.pdf 

http://www.idoso.mppr.mp.br/modules/conteudo/conteudo.php?conteudo=533 

http://www.mppr.mp.br/arquivos/File/imprensa/2017/1Lugar_PrataDaCasa.pdf
http://www.idoso.mppr.mp.br/modules/conteudo/conteudo.php?conteudo=533

