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APRESENTAÇÃO

Encaminhamos a edição do mês de junho de 2022 do nosso Boletim
Informativo, com notícias recentes, novidades legislativas e dicas culturais
focadas nos direitos das pessoas com deficiência, que podem auxiliar no
nosso trabalho.
Aproveitamos para nos colocar à disposição para apoio e intercâmbio
de informações.
Boa leitura.
Aline Palermo Guimarães
Defensora Pública Dirigente do Núcleo de Defesa da Pessoa com Deficiência
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NOVIDADES
LEGISLATIVAS
Lei nº 14.364/22:
Altera a Lei nº 10.048, de 8 de novembro de 2000, para garantir direitos
aos acompanhantes das pessoas com prioridade de atendimento, nas
condições que especifica.

Leia +

NOTÍCIAS RECENTES
O Partido Democrático Trabalhista acionou o Supremo
Tribunal Federal para garantir que a revisão da Lei de Cotas (Lei
12.711/2012), prevista para este ano, não resulte na diminuição ou na
extinção das políticas de inclusão já conquistadas. A Ação Direta de
Inconstitucionalidade 7.184 foi distribuída à ministra Rosa Weber.

Leia +

Planos de saúde contestam Lei do Estado do Rio de Janeiro que
proíbe limitação de tratamento para pessoas com autismo.

Leia +

Por constatar violação às normas de proteção do consumidor e à
boa-fé contratual, a 9ª Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça
de São Paulo condenou uma operadora de planos de saúde a cobrir a
terapia ABA para criança com transtorno do espectro autista e síndrome
de Down.

Leia +
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O Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) terá que realizar
novamente o estágio probatório de três anos de um técnico de seguro
social com deficiência física, abstendo-se de exonerá-lo. Segundo
decisão do Tribunal Regional Federal da 4ª Região (TRF4), proferida no
dia 21 de junho, o servidor deve ser avaliado por equipe multiprofissional,
o que não ocorreu desde que foi nomeado.

Leia +

Justiça determina suspensão de testes de capacidade física para
pessoas com deficiência no concurso da Polícia Civil da Paraíba.

Leia +
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ATUAÇÃO INSTITUCIONAL
Após ação da DPE/RS, justiça manda reduzir carga horária de mãe
com filho autista
Após ação da Defensoria Pública do Estado do Rio Grande do Sul (DPE/RS), a
Justiça concedeu liminar possibilitando que uma funcionária pública de Vicente
Dutra tivesse imediata redução de 50% na carga horária de trabalho, para poder
acompanhar o filho com Transtorno do Espectro Autista (TEA) em atividades
necessárias. A mãe não poderá ter o salário reduzido.

Leia +
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DICAS CULTURAIS
/
/
/Hoje Eu Quero Voltar Sozinho/
/
/
Filme

Disponível na Netflix
Leonardo, um adolescente cego, tenta lidar com a mãe
superprotetora ao mesmo tempo em que busca a sua
independência. Quando Gabriel chega em seu colégio,
novos sentimentos começam a surgir em Leonardo,
fazendo com que ele descubra mais sobre si mesmo e sua
sexualidade.

/
/
/Thriving on the Spectrum/
/
/
Documentário

Disponível no Vimeo
O cineasta Scott Klumb, que é autista,
estava desenvolvendo sua carreira
positivamente até 2019. Mas, com a
pandemia de 2020, sua rotina e seu
trabalho foram afetados, o que o levou a produzir o documentário “Thriving on the
Spectrum”. A produção traz entrevistas com pessoas autistas, profissionais e professores
para abordar os impactos da pandemia no âmbito do autismo.
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