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Itens para reflexão
Experiências anteriores
A mobilização em 2013

O envelhecimento nos tempos atuais
Idoso sem autonomia
Excluído do mercado
de trabalho

Gera dependência
Exclusão das Funções
de Produção

Impede a Manutenção e Transmissão de Conhecimento
Ser velho e envelhecer:
Mudança de Paradigma
era visto como condição de patologia
é visto como um direito em construção:

longevidade com qualidade de vida

Brasil em Transição
Transição Econômico-Social:
 mudanças nas relações de mercado de

trabalho
 mudanças e novos arranjos familiares

 introdução de novos valores societários.

Brasil em Transição

Transição Demográfica:

taxas mais baixas de mortalidade

esperança de vida mais longa

menos jovens com taxas de natalidade
mais baixas

Brasil em Transição
Transição Epidemiológica:
 alto índice de doenças crônico-

degenerativas;
 declínio das doenças infecciosas.

Indicadores Demográficos
Piramide de población en Brasil, año 2000
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Piramide de población en Brasil, año 1975
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Indicadores Demográficos

Piramide de población en Brasil, año 2050
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Piramide de población en Brasil, año 2025
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IDOSOS NA
AGENDA

POPULAÇÃO
CONSIDERADA
“DEPENDENTE”
CUSTOS ELEVADOS
PARA SUSTENTÁ-LA

SAÍDA DA ATIVIDADE
LABORAL: PERDA DE RENDA

MORBIDADE POR
DOENÇAS
CRÔNICO-DEGENERATIVAS

MUDANÇAS NA
APARÊNCIA FÍSICA
TEMOR EM AFETAR O
DESENVOLVIMENTO
ECONÔMICO

PERDA DE PAPÉIS
SOCIAIS E DE AUTONOMIA
PARA AS ATIVIDADES DIÁRIAS

LEVE-SE EM CONTA QUE...


A FAMÍLIA É UMA INSTITUIÇÃO IDEALIZADA, QUANDO NA
VERDADE, É, TAMBÉM, UM ESPAÇO DE CONFLITO.



O CUIDADO COM IDOSOS FRÁGEIS PARECE ESTAR
DEIXANDO DE SER UM DOMÍNIO EXCLUSIVO DA ESFERA
FAMILIAR E ESTÁ SENDO TRANSFERIDO PARA OUTRAS
ESFERAS, EM FUNÇÃO DE MUDANÇAS


NOS ARRANJOS FAMILIARES



NA NUPCIALIDADE



NA MAIOR PARTICIPAÇÃO DA MULHER NO MERCADO DE
TRABALHO



NA FECUNDIDADE MAIS BAIXA E



NA INEXISTÊNCIA DE UM SISTEMA FORMAL DE SUPORTE
INCORPORANDO A FAMÍLIA E A COMUNIDADE.

NAÇÕES UNIDAS (1999)
“ADICIONAR QUALIDADE DE VIDA
AOS ANOS ADICIONADOS”

E O FUTURO?

POPULAÇÃO
IDOSA
CONTINUARÁ
A CRESCER

COMO VIVERÃO
OS LONGEVOS?

A FORÇA DOS IDOSOS


O IDOSO SE TORNARÁ CADA VEZ MAIS
UM ATOR POLÍTICO, AUMENTANDO A
SUA REPRESENTATIVIDADE POLÍTICA
NOS GOVERNOS, NO PODER
LEGISLATIVO, NA SOCIEDADE CIVIL
ORGANIZADA, ETC.



NO BRASIL, 13% DOS ELEITORES TÊM
MAIS DE 60 ANOS.



No Paraná, são mais de 900.000 eleitores
acima de 60 anos.

A FORÇA DOS IDOSOS
Necessidade de avaliação dos candidatos a cargos
eletivos;
Possibilidade de cobrança aos mandatários;
Facilidades decorrentes dos novos espaços a
ampliar e aperfeiçoar:
Fóruns
Conferências
Conselhos

Rede Paranaense de Defesa de Direitos e Proteção à Pessoa Idosa

Organismos

Poder Legislativo

Poder Judiciário
Ministério
Público

Conselhos de Controle Democrático
Conselhos
Profissionais

Secretaria do
Trabalho e
Promoção
Social

Secretaria
da Saúde

Paraná
Esportes

Secretaria da Ciência,
Tecnologia e Ensino
Superior

Família

Secretaria
Agricultura e
Abastecimento

Qualidade de vida
Participação
Cidadã da População Idosa
Autonomia e
Capacidade Funcional

Secretaria
da Educação

Municípios

Secretaria
de Justiça
e Cidadania

Secretaria
Ind. Com. e
Ass. Mercosul

Secretaria
da Cultura

ONGs

Secretaria
do Esporte
e Lazer

OAB-PR

Secretaria
de Segurança
Pública

COHAPAR

ESTÁ ACONTECENDO...
A CARTILHA DO IDOSO

O PACTO
A CADERNETA DE SAÚDE
A CARTEIRA DO IDOSO

Sistema de Garantia de Direitos
A efetivação das ações de promoção, proteção e
defesa dos direitos da pessoa idosa ocorre por
meio da consolidação dos papéis dos vários
atores que integram a REDE

Governo
Sociedade
Pessoa idosa

Desafios
Construção, implementação e aperfeiçoamento da Rede de Proteção Social
de atenção aos idosos e às famílias, com prioridade aqueles em estado de
exclusão e vulnerabilidade social; buscar a inclusão das pessoas ao
mercado formal de trabalho.
 Desencadeamento de campanhas educativas, trabalhando o PRECONCEITO
a respeito do processo de envelhecimento com o próprio idoso, com a
família e com a sociedade; integrar gerações.
 Integração e articulação das políticas setoriais nas três esferas de governo.
 Construção e financiamento de políticas públicas para todas as idades
objetivando o Envelhecimento digno e saudável;

Desafios
 Trabalhar o protagonismo do idoso e não a sua tutela;
 Ampliar a cobertura de atendimento, qualificação de

recursos humanos e co-financiamento adequado em
políticas de prevenção;

 Implementar o Estatuto do Idoso nas três esferas de

governo;

 Conscientizar família, idoso, governo e sociedade

para a construção de um novo modelo de Seguridade
Econômica e Social, direcionado para uma sociedade
para todas as idades

 Garantir: Longevidade + Qualidade de Vida + Justiça

Social

Desafios
 Implementar o Plano Nacional de Deliberações das

Conferencias Nacionais de Defesa de Direitos da
Pessoa Idosa nas três esferas de governo e trabalhar
em Sistema de Rede Proteção Social / garantindo
recursos para as novas modalidades de serviços;
 Resgatar a ética, a moral, os direitos, a

profissionalização e humanização do atendimento das
políticas públicas como investimento social e não como
gasto social.
 Buscar a inserção da população no Mercado Formal de

trabalho
no meio urbano e rural

 Reforma da Previdência Social como Sistema de

Proteção e não Ajuste Fiscal
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 Programação nos municípios
 A Comissão Especial, designada para conduzir o

processo de mobilização, deliberou por contatar a
todos os municípios do Estado do Paraná, no
intuito de motivar as ações voltadas para a
comemoração do dia nacional e internacional do
Idoso.
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 A maioria dos municípios do Paraná ainda não

está familiarizada com o acompanhamento da
questão do envelhecimento


seja por demonstrar não conhecer a legislação pertinente;



seja por confundir autonomia municipal com cumprimento de
papel inerente à composição de uma consistente rede de atenção,
cujo papel motivador cabe ao Conselho Estadual dos Direitos do
Idoso,



seja por descuido no acompanhamento e no gerenciamento das
atribuições que lhes são peculiares.

 Espera-se que, para o corrente ano e para os anos

que virão, ocorra uma maior preocupação e
decorrente atenção, no sentido de realçar a
Semana do Idoso, colocando-a com destaque no
calendário de eventos a serem desenvolvidos no
município, marcando de forma indelével a
pretendida mobilização que, em última análise, é o
momento de reflexão e de conscientização sobre
uma realidade que a todos diz respeito.
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 Afinal, se é o presente de tantos, é o futuro de todos

nós que estará sendo celebrado, não importa se por
iniciativas das diversas organizações e entidades
públicas e/ou privadas ou por iniciativa de setores da
municipalidade, ficando, porém, subjacente a idéia
de que os componentes da estrutura da prefeitura
devem coordenar o acompanhamento do que ocorre
no município.

 Todos sabemos, e não é desnecessário repetir, que

todo o tempo, em algum lugar, são praticadas os
diferentes tipo de violência, trazendo consigo uma
carga imensa de desgosto e de abatimento àqueles
que, ao chegarem à fase final do ciclo da vida, estão
sensivelmente fragilizados e, por isso mesmo, a
requerer uma atenção especial dos que partilham
do seu entorno.´

 É a violência física, que consiste no uso da força

física para compelir a pessoa idosa a fazer o que
não deseja, resultando em dor, incapacidade ou
morte;
 É a violência psicológica, com as agressões verbais

ou gestuais, com o objetivo de aterrorizar a pessoa
idosa, humilhá-la, restringir sua liberdade ou isolála do convívio social;

 É a violência sexual, verificada através de ato ou

jogo sexual, utilizando pessoas idosas por meio de
aliciamento, violência física ou ameaças;
 É o abandono, violência que se manifesta pela

ausência ou deserção dos responsáveis de
prestarem socorro a uma pessoa idosa que
necessite de proteção;

 É a negligência, com a recusa ou omissão

decuidados devidos e necessários à pessoa idosa,
por parte dos responsáveis;
 É o abuso financeiro e econômico, quando ocorre a

exploração imprópria ou ilegal da pessoa idosa, ou
o uso não consentido por ela de seus recursos
financeiros e patrimoniais...

 Que possamos, então, dedicar nosso

pensamento no sentido do
reconhecimento do RESPEITO, que é
um direito, em especial, da pessoa
idosa, cuja prática é da
responsabilidade de todos.

