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CEARÁ
Conscientização da Violência Contra o Idoso
No próximo dia 15 transcorrerá o Dia Mundial de Conscientização da Violência contra
a Pessoa Idosa. Em Juazeiro do Norte a Secretaria de Saúde é uma das parceiras na
organização do evento e foi montada programação a partir de reunião do CMDI
(Conselho Municipal dos Direitos do Idoso) (foto). Para data está programada uma
sensibilização junto a motoristas e cobradores de empresas de ônibus coletivos no
Terminal da Rua São Francisco e uma blitz educativa no semáforo do Shopping Cariri.
Essa sensibilização será realizada ainda junto aos guinches das empresas
intermunicipais no Terminal Rodoviário. Haverá também um trabalho junto a todas as
instituições que realizam atividades com pessoas da terceira idade.

 Secretário de Saúde, Dr. Giovanni tem assento no CMDI como titular e sua suplente é a
assessora técnica Maria da Paz. Na programação ficou acertada para os dias 9 e 10 uma
sensibilização junto aos profissionais das 58 equipes do PSF (Programa Saúde da
Família) que será ministrada pela assistente social Luciana Morais (foto), presidente do
CMDI. Comentando a parceria da Prefeitura no evento Dr. Santana lembrou que é a
demonstração atenção e respeito Para com os idosos. “Temos que fazer valer as
políticas públicas para a pessoa idosa. Isso só é possível com a junção de forças. Nossa
orientação tem sido para que todas as secretarias trabalhem irmanadas no sentido de
proporcionar uma mudança para melhor na vida da pessoa idosa”, afirmou. Na
parceria do Dia Mundial de Conscientização da Violência Contra a Pessoa idosa ainda
estão a Secretaria de Assistência Social e Cidadania, OAB/Ceará, SESC e FOCEPI
(Fórum Cearense de Políticas Públicas para o idoso).

MATO GROSSO DO SUL

Seminário discute, dia 15, a violência contra idosos –
Dourados - MS

http://www.diarioms.com.br/leitura.php?can_id=35&id=96761

A Secretaria Municipal de Assistência Social, por meio do departamento de Proteção Social
Especial, realiza no 15 de junho um seminário sobre a violência contra a população da terceira

idade. O evento em parceria com a Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul acontece
justamente no Dia Mundial de Conscientização da Violência Contra a Pessoa Idosa, definido pela

ONU (Organização das Nações Unidas).
O dia de alerta para os maus tratos contra os idosos em todo o mundo, é também uma iniciativa

da Inpea (Rede Internacional de Prevenção à Violência à Pessoa Idosa). Em Dourados, estão
sendo programadas várias atividades educativas e de conscientização para esse problema que não

atinge somente o ambiente familiar, mas reflete ainda no comportamento da sociedade.
Na Praça Antonio João, será realizado um trabalho de panfletagem com alerta para os direitos da

população da terceira idade, previstos no Estatuto do Idoso. Ainda na programação estão
previstos, teatro interativo, coral dos idosos, palestras e diversas mesas redondas. Durante o

seminário, a Secretaria Municipal de Assistência Social, irá lançar o protocolo de atendimento ao
idoso, por meio de uma parceria com a Secretaria de Saúde de Dourados e o MP (Ministério

Público).



FLORIANÓPOLIS

SEMANA MUNICIPAL DE MOBILIZAÇÃO E SENSIBILIZAÇÃO SOBRE A
VIOLÊNCIA CONTRA A PESSOA IDOSA - 15 a 19 de junho de 2009
Florianopolis -SC

A Organização Mundial de Saúde instituiu 15 de junho como Dia Mundial de Conscientização
da Violência à Pessoa Idosa. Esta data chama atenção para este sério problema social, desafio
que precisa ser enfrentado pelas famílias, sociedade e Estado. Chama atenção, também, para as
diferentes manifestações de violação dos direitos da pessoa idosa, que podem se traduzir em:
negligência, abandono, agressão física, violência psicológica, abuso financeiro, segregação,
discriminação, desrespeito, entre outros.

Com objetivo de sensibilizar a sociedade e as autoridades para o enfrentamento e prevenção
desta questão, o Conselho Municipal do Idoso de Florianópolis - CMI, numa ação conjunta com
o Centro Integrado de Atenção e Prevenção à Violência Contra a Pessoa Idosa - CIAPREVI, da
SEMAS, promovem a Semana Municipal de Mobilização e Sensibilização sobre a Violência
Contra a Pessoa Idosa.

PROGRAMAÇÃO
Caminhada de Mobilização e Conscientização da Violência Contra a Pessoa idosa
Data: 15/06 (2ª feira) Hora: 14:00h
Local: Praça da Alfândega - Centro
Audiência Pública: "A questão da violência contra a pessoa Idosa"
Data: 16/06 (3ª feira) Hora: 15:00h
Local: Câmara dos Vereadores de Florianópolis
Workshop: Atenção e Proteção à Pessoa Idosa: Responsabilidade da Família e o Papel do
Estado
Palestrante: Josiane de Jesus Martins - Doutora em Enfermagem e especialista em Gerontologia
Data: 18/06 (5ª feira) Hora: 14:00h as 17:00h
Local: Auditório SENAC - Prainha

ESPÍRITO SANTO

ESPIRITO SANTO – VITÓRIA "Respeitar as pessoas idosas é tratar o próprio futuro
com respeito."
Seminário debate a violência contra a pessoa idosa

Para lembrar o Dia Mundial de Conscientização da Violência contra a Pessoa Idosa, celebrado em 15 de junho,

a Secretaria de Estado do Trabalho, Assitência e Desenvolvimento Social (Setades) promove nesta quinta-feira

(04), às 13 horas, no Hotel Senac, na Ilha do Boi, em Vitória, o “Ciclo de Debates para Fortalecimento da Rede

de Atendimento ao Idoso”.

No encontro, serão debatidos temas como: “Controle social pelos conselhos de defesa da pessoa idosa”; “O

atendimento ao idoso vítima de violência”; “As redes, as políticas públicas e o cidadão idoso na agenda atual” e

“Desafios e possibilidades de intervenção legítima do Ministério Público”. Na oportunidade, também será

realizado uma plenária e apresentação cultural.



O evento tem como objetivo integrar os representantes do Conselho Estadual de Defesa dos Direitos da Pessoa

Idosa (Ceddipi) e os conselhos municipais, e orientar os técnicos da assistência para concretizar a campanha

de conscientização da violência contra pessoa idosa.

15 de junho

A Organização das Nações Unidas (ONU) e o International Network for the Prevention of Elder Abuse (Inpea) –

uma rede internacional de combate à violência contra idosos – declararam o dia 15 de junho como o Dia

Mundial de Conscientização da Violência contra a Pessoa Idosa.

Segundo a ONU, a violência contra a pessoa idosa é um fenômeno universal e representa um importante

problema de saúde pública. A maioria dos casos ocorre em contexto familiar e contra mulheres.

 Pernambuco - Dia Mundial  do
Enfrentamento à Violência contra o idoso
terá programação especial
Extraído de: Governo do Estado do Pernambuco -  08 de Junho de 2009
No ano de 2000, o INPEA, instituição de reconhecida relevância internacional na defesa
dos direitos da pessoa idosa, em parceria com a Organização das Nações Unidas, elegeu
o dia 15 de Junho como o Dia Mundial de sensibilização da sociedade civil para a luta
contra a violência a pessoa idosa. Nesta terça-feira (09), das 13h30 às 18h, no auditório da
Celpe, o Centro Integrado de Atenção e Prevenção à Violência contra Pessoa Idosa Ciappi
e o Conselho Estadual dos Direitos do Idoso CEDI/PE, coordenados pela Sejudh, vão
oferecer à população idosa várias atividades em comemoração ao Dia Mundial do
Enfrentamento à violência contra o idoso.

A data também será lembrada em algumas cidades da Região Metropolitana e do interior
do Estado. Nos municípios do Recife, Jaboatão dos Guararapes, Cabo de Santo
Agostinho, São Lourenço da Mata, Itamaracá, Carpina, Floresta, Trindade, Cedro, Sairé,
haverá apresentações atividades lúdicas, apresentação cultural e palestras sobre aspectos
vivenciados pelos idosos, assim como suas respectivas realidades sociais. Maria Regina
Pinto, terapeuta Familiar e presidente do Centro de Mediação e Arbritagem, é quem
comandará as apresentações, com caminhadas e distribuição de material educativo.

Algumas ações estão sendo desenvolvidas pelo Governo do Estado para evitar que a
violência contra o idoso aconteça. Seja no atendimento às vítimas na Delegacia do Idoso,
seja no Centro Integrado de Atenção e Prevenção à Violência contra a Pessoa Idosa, ou
ainda, com palestras educativas nas comunidades, através do Projeto Governo Presente
(Santo Amaro e Ibura) do Pacto pela Vida.

De acordo com Paula Regina, coordenadora do Ciappi, de junho de 2008 e até abril deste
ano, já foram atendidos cerca de 935 casos. Segundo ela, a violência contra o idoso
começa, na maioria das vezes, dentro da sua própria casa e é cometida pelos seus
familiares.

Todas as denúncias que recebemos dizem respeito aos maus tratos da família contra o
idoso, da pessoa que os familiares deixam para tomar conta, apropriação indevida dos
cartões de pensão, abertura de empréstimos em seus nomes, sem sua autorização, e
ainda, casos de mediação e conflitos que precisamos intervir entre a família e o idoso,
além de informações sobre o direito do idoso, ressalta a coordenadora.



Segundo dados da Delegacia de Proteção ao Idoso DPI, de janeiro a maio deste ano, já
foram contabilizadas 363 ocorrências nos diversos tipos de maus tratos, como cárcere
privado, estelionato, ameaça, racismo, entre outros.

Para o presidente do CEDI/PE, Reginaldo Borges, o assunto precisa ser mais divulgado.
Nós temos o objetivo de mobilizar, conscientizar, dar maior visibilidade a essa temática da
violência contra a pessoa idosa, a fim de estimular ações em prol de gerações de paz,
reatando laços familiares e prevenindo maus tratos, conscientiza ele.

Parceria - O Ciappi é um serviço de atendimento à população idosa que presta
acolhimento, prevenção, mediação e conflitos, articulação com a rede de Proteção e
Defesa da Pessoa Idosa, através de equipe multidisciplinar constituída por assistente
social, psicóloga e advogada.

Já o CEDI/PE é um espaço democrático de natureza deliberativa, colegiada, permanente,
consultiva, com representação do governo e sociedade civil, e tem como objetivo
implementar, acompanhar, fiscalizar, coordenar, promover a Política Estadual da Pessoa
Idosa em parceria com a Rede de Proteção e Defesa da Pessoa Idosa.

JUIZ DE FORA – MG Seminário discute envelhecimento
e violência contra a pessoa idosa
Publicado em 09/06/2009 às 08:00

inscrições podem ser feitas até quarta-feira (10) em
Juiz de Fora
O CREAS Idoso/Mulher da Secretaria de Assistência Social (SAS) de Juiz de Fora
realiza, na próxima segunda-feira (15), o III Seminário Municipal “Envelhecimento,
violência e ações em rede” marcando o Dia Mundial da Conscientização da Violência
contra a Pessoa Idosa. As inscrições podem ser feitas até esta quarta-feira (10), pelo
telefone (32) 3690-7946 e o evento será realizado na Acispes, Rua Ataliba de Barros,
nº5, bairro São Mateus.

O objetivo é aproximar os profissionais envolvidos no atendimento do idoso e pensar
estratégias que possam dar mais agilidade e resolutividade para as ações desenvolvidas.
Da abertura do evento, às 8h, participam a secretária de Assistência Social, Silvana
Barbosa e o superintendente da AMAC, Luiz Eugênio Ribeiro Bastos, e, às 9h, a
psicóloga Mara Suely Januzzi faz uma palestra sobre Envelhecimento.

O evento prossegue com uma outra palestra às 10h30 sobre Violência contra a Pessoa
Idosa, com a doutora em Ciências da Saúde, Ana Elisa Bastos Figueiredo. Às 14h, os
participantes fazem uma discussão em grupo sobre envelhecimento, violência e trabalho
em rede. A programação termina após a palestra da assistente social Maria José
Sinhoroto, sobre a importância do trabalho em rede.

São PAULO - Dia Mundial de Conscientização
da Violência à Pessoa Idosa



Dia 15 de junho é o Dia Mundial de Conscientização da Violência à Pessoa

Idosa, e tem o objetivo de sensibilizar a sociedade civil para lutar contra as

diversas formas de violência à pessoa idosa.

O IPGG - Instituto Paulista de Geriatria e Gerontologia José Ermírio de

Moraes - está engajado nesta luta e convida a todos para participar das

atividades descritas a seguir.

Oficinas de Cidadania

Público Alvo: idosos, familiares (adultos, jovens e crianças) e profissionais

de saúde

PROGRAMAÇÃO

15 a 18 de junho de 2009

DIA 15/06/09 (SEGUNDA-FEIRA)

9 ÀS 11H – ATO NA PRAÇA PADRE ALEIXO MONTEIRO MAFRA – São Miguel

Paulista

COMPAREÇAM DE CAMISETA BRANCA

9H – Abertura

Dr. Paulo Sergio Pelegrino

- Diretor Técnico de Departamento de Saúde do IPGG

- Presidente do Conselho Estadual do Idoso

9:15H – Exercício pelo respeito e amor ao idoso (Ed. Física IPGG)

9:40hs – Apresentação

Xiiang Gong – Treinamento Perfumado

10:10hs – Dança pela paz

(Ed Física IPGG)

15/06/09 (segunda-feira)

Mesa Redonda: discutindo um caso clínico de violência contra a pessoa

idosa



Horário: 14 às 17h

Local: Auditório do IPGG, na Praça Padre Aleixo Monteiro Mafra, 34

Público Alvo: profissionais de saúde

Palestrantes confirmados: Profa. Dra. Andrea Viude; Profa. Ms. Zally P.

Vasconcelos Queiroz; Dr. Anderson Della Torre; Ms. Maria Regina Miranda

Grubba.

Local: Praça Padre Aleixo Monteiro Mafra, 34, São Miguel Paulista - SP

INFORMAÇÕES: (11)– 2030-4000 / Fax: (11) - 2030-4024

Secretaria de Estado da Saúde - Coordenadoria de Serviços de Saúde

Abraço a todos!!!

BELO HORIZONTE – MG Prefeitura dá continuidade à Campanha de
Enfrentamento à Violência contra Idosos

Com o objetivo de reduzir a violência contra a pessoa idosa a partir de um conjunto de
ações direcionadas e fomentar a valorização e o respeito a esse público, a Prefeitura dá
continuidade à Campanha de Enfrentamento à Violência contra a Pessoa Idosa.

De março a outubro, diversas ações serão realizadas em parceria com setores da
sociedade civil e pública, como palestras educativas, preventivas e de conscientização
com temas específicos – direitos e deveres da pessoa idosa, acessibilidade, tipos de
violência, prevenção, transporte, entre outros –, apresentações teatrais, blitzen
educativas, concursos, exposição de pinturas e fotografias. O ponto alto da campanha
será o V Encontro Municipal da Pessoa Idosa, em outubro.

De acordo com a coordenadora de Direitos da Pessoa Idosa, Maria Fontana Cardoso
Maia, “é necessário mudar atitudes, práticas e políticas para concretizar as potenciali-
dades do envelhecimento e torná-lo mais digno e seguro, criando também a oportunidade
de desenvolvimento pessoal dos idosos”.

A Campanha de Enfrentamento à Violência contra a Pessoa Idosa é desenvolvida pela
Prefeitura, por meio da Coordenadoria dos Direitos da Pessoa Idosa da Secretaria
Municipal Adjunta de Direitos de Cidadania, em conjunto com as secretarias municipais,
redes de proteção e demais parceiros.

Violação

A violência contra os idosos pode se manifestar de diversas formas. Além da violência
física, ela pode ocorrer nas formas de violência econômica, moral, psicológica, sexual,
além de familiar, social, institucional e estrutural, que podem resultar em atos de
omissão e negligência. A violência contra pessoas idosas é uma violação aos direitos
humanos e uma das principais causas de lesões, doenças, perda de produtividade,
isolamento e desesperança por parte desse segmento da sociedade.



A violência contra os idosos pode se manifestar de diversas formas. Além da violência
física, ela pode ocorrer nas formas de violência econômica, moral, psicológica, sexual,
além de familiar, social, institucional e estrutural, que podem resultar em atos de
omissão e negligência. A violência contra pessoas idosas é uma violação aos direitos
humanos e uma das principais causas de lesões, doenças, perda de produtividade,
isolamento e desesperança por parte desse segmento da sociedade.

Uma das estratégias para o enfrentamento global da violência refere-se à participação
dos múltiplos setores da sociedade na causa. A Organização das Nações Unidas (ONU) e
a Rede Internacional de Prevenção à Violência à Pessoa Idosa declararam o dia 15 de
junho como o Dia Mundial de Conscientização da Violência contra a Pessoa Idosa. O
dia foi celebrado pela primeira vez em 2006, com a realização de campanhas por todo o
mundo.

“Para haver a redução da violência e dos abusos contra as pessoas idosas, é necessário
uma atuação multisetorial e multidisciplinar da qual participem os profissionais da
Justiça, dos direitos humanos, segurança pública, saúde, assistência, instituições
religiosas, organizações e associações de idosos, Poder Legislativo e tantos outros atores
sociais”, destaca a coordenadora Maria Fontana.

Outras informações podem ser obtidas na Coordenadoria dos Direitos da Pessoa Idosa,
que funciona na rua Espírito Santo, 505, 8º andar, Centro, ou pelo telefone 3277-4460.

JOINVILLE – SANTA CATARINA
O Conselho Municipal dos Direitos do Idoso de Joinville, em parceria com várias
organizações da sociedade civil, realiza na próxima segunda-feira (15/06) evento

alusivo ao Dia Mundial da Não-violência ao Idoso. O ato será na praça Nereu Ramos
das 8h às 17 horas.

CONSELHO NACIONAL DOS DIREITOS DOS IDOSOS - BRASÍLIA
Foram impressos 5 mil cartazes para distribuição junto às Secretarias Estaduais e
Municipais (capitais) de Saúde, além dos Conselhos Estaduais de Direitos do Idoso e
ONGs. A nota pública do CNDI será divulgada pelas organizações governamentais e
não-governamentais que integram o CNDI e enviadas por correio eletrônico ao Senado
e à Câmara dos Deputados. A nota encontra-se em anexo para que vc também a
divulgue.
A SEDH organiza os disque idoso, mas não houve tempo hábil para seu lançamento no
dia 15/06.


