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No cumpr imento  de  seu  pape l  de  ó rgão  ges to r  da  Po l í t i ca  Pub l i ca  

de  Acess ib i l i dade  e  Inc lusão  para  as  Pessoas  com Def ic iênc ia  e  

Pessoas  com A l tas  Hab i l idades  no  Es tado  do  R io  Grande  do  Su l ,  a  

FADERS,  apresen ta  aqu i  a lgumas  med idas  e  reso luções  impor tan tes  

que  es tão  sendo tomadas  pe las  d iversas  es fe ras  Governamenta is  

para  a  e fe t i vação  dessas  po l í t i cas ,  garan t indo  a  p r io r idade  na 

ass is tênc ia  e  no  a tend imento ,  de  acordo  com as  carac te r í s t i cas  e  

necess idades  ind iv idua is  de  cada  pessoa,  assegurando  seus  

d i re i tos  e  a   me lhor ia  de  sua  qua l idade  de  v ida .   

 
NA POLÍTICA DE  DIREITOS  HUMANOS 
 

 

Atlas da Violência 2021 apresentou duas novas seções que tratam de 

violência contra indígenas e de pessoas com deficiência 

 

Foi  lançado o Atlas da Violência 2021, publicação elaborada pelo Fórum Brasileiro 

de Segurança Pública (FBSP) e pelo Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea), 

em parceria com o Instituto Jones dos Santos Neves (IJSN). Como nas últimas 

edições, o estudo busca retratar a violência no Brasil, utilizando principalmente 

dados do Sistema de Informações sobre Mortalidade (SIM) e do Sistema de 

Informação de Agravos de Notificação (SINAN) do Ministério da Saúde. 

Este documento apresentou que as taxas de notificações de violências contra 

mulheres são mais de duas vezes superiores às de homens. O tipo de violência mais 

notificado contra pessoas com deficiência é a física, presente em 53% dos casos, 

seguida de violência psicológica (31%) e negligência/abandono (29%). 

 

https://www.ipea.gov.br/atlasviolencia/publicacoes 
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Comissão debate cotas para Pessoas com Deficiência em 

Concursos Públicos 

 

A Comissão de Defesa dos Direitos das Pessoas com Deficiência da 

Câmara dos Deputados e a Defensoria Pública da União   

promoveram audiência pública no dia 28 de setembro  para debater 

o preenchimento de vagas em concursos públicos, inclusive as vagas 

da  segurança pública para candidatos com deficiência. Tem havido 

denúncias de instituições que não têm incluído nos certames vagas 

para pessoa com deficiência.  

 

https://www.camara.leg.br/noticias/809434-comissao-debate-

cotas-para-pessoas-com-deficiencia-em-concursos/ 
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NA POLÍTICA DA SAÚDE 

 

Ministério da Saúde abre inscrições para selecionar 

iniciativas voltadas às pessoas com deficiência. 

Edital celebra os 10 anos do Plano Nacional Viver Sem 

Limites para garantir acesso, inclusão, acessibilidade, saúde 

e cuidados à pessoa com deficiência 

O Governo Federal, por meio do Ministério da Saúde, vai 

reconhecer o trabalho de equipes de saúde que atuam em 

estados e municípios no cuidado a pessoas com deficiências. 

Estão abertas até 20 de outubro as inscrições para edital que 

seleciona iniciativas inovadoras na compõem a Rede de 

Cuidados à Pessoa com Deficiência.  O edital foi publicado 

no dia 21 de setembro pelo Departamento de Atenção 

Especializada e Temática da Secretaria de Atenção 

Especializada à Saúde do Ministério da Saúde.  

  

https://www.gov.br/pt-br/noticias/saude-e-vigilancia-

sanitaria/2021/09/ministerio-da-saude-abre-inscricoes-para-

selecionar-iniciativas-voltadas-a-pessoas-com-deficiencias 
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