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IV Conferênclá Estadual da Pessoa Idosa - Minas gerais 2015

Nacional

, CapaCitar servidores e(etivos, conselheiros e'

gestor,~s:élfim de que a gestão dos recursos oriundos

do f~~c!áNpci6nal.do Idoso sejam devidamente

apli~a;â0S:,dando maior efetividade aos recursos,
~.:!,J"." :.;_$-- \ "

x

Nacional

X.

x

x

. Nacional

Cria@o,'d~urú Programa de tapacitação continuada

Jt:$il~~~'~velhecimento, direcionado aos

profi~birais,rb6nselheiros'e voluntários (entidades).
, ...•),t;: t, ", r. •

associações comunitárias e expressões de liderança

utilizando-se do tunda de amparo ao trabalhador e
.. ; outros.

Garantir a vinculação em rede nacional de televisão

em 'canais abertos, propagandas de forma a

Nacional
consciéntizar sobre os direitos estabelecidos.no

X. . ..;,' . ~ ,

estatuto do Idoso, com o intuito de se fazer conhecer <,

e ou reforçar estes direitos, bem como 'os programas

à eles destinados.

Estabelecer.estratégiàspara o cumprimento e

acornpàrihame'nto das deliberações das

. Naciorial
co~I,~ljê~êiãs, com realizaçãR de fóruns nos três

X
..

,

nívei~!~~'gbv~rno, garántindo que as m'esmas sejam

Incorporadas nos' planos para a execução da política
, '. .

ública da essoa idosa,

Garantir que a Lei de Acessibilidade seja cumprida
~

em todos os seus aspectos alterando a legislação,

para reduzir para 60 anos de idade o acesso a

. qual(j.ger .serviçoou benefícios para pessoa idosa,
- "':": ( ,- ,

selam-eles BPC, transporte municipal e interestadual,

Nacional fazendo valer o conceito de idoso preconizado pela X

Estatutodo Idoso, com emissão de carteira do idoso

unificada nos âmbitos municipais, esi:aduais e federal
"

) e ampl\~~'do ~renda per ~apita para recebimentodo

Benefíci:ó de Prestação Continuada para meio salário
,.

mínimo. \.

Mudar a legislação relacionada aos critérios para

oferta de empréstimos e financiamentos bancários
I

Nacional aos idosos, no sentido de inibir fraudes e X

"aproveitadores", bem como punir essas práticas,
I

-s: \. ampliando o mecanismo de segurança;

.~.~..•..

Nacional

Realizar campanhas preventivas contra a violência e

. maus tratos a idosos, deforma a garantir a

publicidade' nos veículos de comunicação disponíveis

às três.:esf~ras governamentais, bem como divulgar

açÕes~o eMI e CEIem mural nas secretarias
~'Nk.,C . ertinentes.

11'l~IÜ~fN\a':grade curricular escolar do ensino

infé!n1it}fm;~;drg;fundamental esuperior, a disciplina
.Hc~:~'R "Envelheci~ento Humano'". ,



/

:'

--
)R

' '.'---- \! .

Criar programa habitacional nos três níveis de -
3;)11 ' -, ~~

governo, que atenda exclusivamente a população
"

" /'

idosa, com construção de casas e/ou
", ,

Nacional
condomfnios, de acordo' com as normas de

X ",
acessibilidade e economia sustentável, com.

restaurante e lavanderia, que comprometa no ,
I . , /

máximo 10% da renda, com financiamento de no- máximo 10 anos, ' ,

-
Que o Ministério de Trabalho e emprego crie banco

de empregos par-á idosos, incluindo os já

, . i.;,.( aposentados, nas ~'esferas de governo, para ,
Nacional X

.:.

reinserção desse publíco no mercado de trabalho,
, .> ; , ;,;t~):"

"( ., :T
com incentivo fiscal para empresas que aderirem ao , , f

oroieto.

Regulamentação e tlplficação ,de Centro de , I

/ Permanência Dia para idosos, com cofinanciamento
,.

Nacional nos três entes federativos, municipal, estadual e X

federal, em parcerias com as universidades e I I
.

" ,
entidades de formação profissional.

.

I Regulaméntar junto ao MEC a profissão de cuid.ador "

.\

Nacional 'social e inseri-lo à equipe do NASF (Núdeo de Apoio X
,

/ 'c 'H(.
,

à Saúde da Família), , ~
,

Garantir a inserção em todas as instituições que - ).: ~._--;'.; ... ~ r .
Nacional atuam com pessoas idosas de uma 'equipe X

multiprofissional qualificada, ,

bbrigatoriedade por Lei de criação da Política
.

, '.
Nacional

Municipal do Idoso e FundóMunicipal do ideso em
X

todos os municipios brasileiros, garantindo

cofianciamento QO governo federal.

Parceria com escolas e entidades afins, com o intuito

de aproximar as crianças e adolescentes dos idosos e Secretaria de
"

Estadual - SEDPAÇo
r

ressaltando a importância de Lima convivência amiga Educação ' '

e saudável. / o '., . ".' .
..~ nrr~;.Realizar capacitação continuada para osprofissionais
{ .

. ~
intersetoriais para que os mesmos possam identificar - -. ~
e riotiticar as'situações de vulnerabilidades ~ violação

,

I. de direitos enfrentados-pela pessoa idosa é , , ,

Estadual desenvolver projetos sociais voltados para política SEDPAC. SEPLAG

pública de atendimento da pessoa idosa e para a

,ampliação' dos seus dtrettos.garanttndo o acêssoáos ,

" serviços da rede (Educação, Saúde,Assistência Social,

Segurança e Órgão de Defesa dos Direitos):
'"

-- "

'~Jlin!
-' Ampliar as delegacias civi~de proteção ao idoso para f-

I •
c

fortalecer o sistema de garantia de dir-eitos

(delegacia, promotoria, conselhos municipais e
Secreta ri a de.

Estadual estadual de direitos dos idosos; com equipe técnica
Defesa Social , ; ,

1
qualificada e infra estrutura para apuração das .
denúncias, atentando aos assédios financeiros

. sofridos pela pessoa idosa). .
Resgatar a cultura e respeito às exp:riências e modo

Estaduál de vida do idoso, levando em conta a socializaç~o do SEDPAC

mesmo,
", d;J~ '.~



J
" .

.1

Estadual

, Cria :~:;ç~ntros de referencia integral do idoso,

seno\~:st~ centro especializado nas questõesde

poíf~'cás~public~s para.idoso, Facilitaria assim, a

resolução das questões intersetoriais em um só

lugar.

SEDPAC
"

SEDPAC

r

Buscar Junto aos entes federativos recursos

espectíficos para assistência do idoso e garantir a

expansão dos. quadros de recursos humanos

Estadual destinados ao atendimento à' pessoa idosa'

abrangendo as áreas de educação, saúde, assistência

I socialccttura, esporte, lazer e turismo, com

i~···cOrresponsabilização tripartlte.

Estadual

Estadual

Estadual

Estadual

Estadual

Estadual

Estadual

,."y.",;;; " . /. : Secretaria de
AmPl!~§ã<?Q~svagas de passagem de 2 para 4 para

." .... , . . Transportes e
.~tif:Ji~-,t.ransporte intermunicipal. Obras Públicas

~ftfil.;~t ;' \

Que oEstado efetive e garantaa política de

acessibilidade em todos os ambientes e ~
eqJipame~tbs públicos conforme as normas da Secretaria de I

ABNT, possibilitando'a sua utilização p,ara projetos e Transportes e
. , Obras Públicas

prog~~~a?vpltados para os idosos, abrangendo as

~:,l~';i~/ díversas políticas públicas.

't .'

, Efetivação dalntersetorialldade, através da formação

continuada dos profissionais que trabalham com

polttiÇ~ publica para idosos, conselheiros e

Iíder~~çaS\j9i-'socieêlade civil. Oferecer capacitações.
'/;1'1 . ,,' -. :t": .• •

p" "~I:pelo menos um fórum regio;,al de

ilat~sobre as políticas para idosos.
+i}{~.:,-~~i;. '

; ....:....
/.Ó. ~. ,,"

~arantir Secretaria Executiva, com equipe
.v-c '.

administratlva e técnica, para gestão efetiva e

q~alifità"cÍa dos Conselhos do Idoso e rever a lei de

criação-do Conselho Estadual do Idoso, garantindo a

, participação de mais representações.

Gàr,al:!tk;àcriação de 100% de Conselho, Fundo,

Diàgn'~~tiGOe Plano deAção, criação de sistema de

informação que possa reunir todas as informações

dos idosos para fortalecimento do trabalho

intersetorial nos munlcípics do Estado.

Garabtir que ~ SESefetive e implante o Programa

Nacional-deinternação domiciliar' em todos os

municípios mineiros com sua execução sendo

totalrnetne financiada pelo estado para atendimento

exclusivo para população icJ.osacom equipe

especiallzadaem geriatfia e ger'ontologia!

.multíprofissional e multidisciplinar.
>

J

lmplementac equipe técnica de saúde especializada

em ~t-éndirr\e~to domiciliar 24 Moras por dia para

acoJ4~~h~ãrrento pós operatório, 'pós internação,
••}~~: _ '. _' "-';.' ;. _ ~ f

desnutrlçãorusuários de equipamentos especiais,

necessidades emergeneiais nas zonas urbanas e
,. . rural.

SEDPAC

SEDPAC

Secretaria de

Saúde

Secretaria de

Saúde

SEPLÀG

!



/'

"

I '

Nacional

Garantir na lei orçamentária uma porcentagem para

os serviços de média ~ alta complexidade (sendo as

instituições de Longa Permanência) e instituir as '

porcentagens de recursos estaduais e feder~is para

serem alocadas no fundo em prol da pessoa idosa.

"

Estadual

SEDPAC

x

_Reconhecer e ampliar no âmbito estadual o serviço

de Centro' de Permanên~ia Dia para idosos SEDESE •

sernidependentes e dependentes, , , ,i:::ifi~t"~-----+------~~~~~~~~~~~~--~--~--------+---------+---~r- ~--------~
'Realizar campanhas de divulgação € esclarecimentos '~',.i,~,:~',.,;:,~:,',t:~•.":,:,,,<,

sobre a legislação, as políticas, os serviços, os .~ ( ..

diagnósticos sociais e os instrumentos de defesa dos X ' , " ::

direitos das pessoas idosas, por meio de veículos de 1 ';;;
\ ' comunicação de massa,

Estadual

'Garantir' a participação do Conselhodo Idoso na,

-,elaboração do PPAG, LDO e LOA, conforme

c~lendário a ~er dlsponibilizado pela Secretaria

,Muncipal "de Desenvolvimento Social, promovendo a·

divulgação periódica dos Conselhos Municipais e

Estaduais do Idoso, através dos meios de

cornunicacão.

Nacional

I.~ -

\ .,.

. \.'

" , "

"
X " .

X

-

-
"

X

. ~
-,

Nacional

Efetivar a criação e destinação de recursos ,

financeiros federais e estaduais para os fundos

municipais da pessoa idosà.para que seja custeado a

manutenção dos centros de convivência para a

pessoa idosa, ILPl's e outras instituições que prestem

assistência e promoção a pessoa idosa com projetos

e planos de ação apr()va~os pelos cõnselhos

\ municipais de dir.eitos da pessoa idosa.

X

.... ;,

/

-Reduzjr de 65 para 60 anos e não contabilizar no

cálculo para requerimento de 6PC. renda de até 1

salário mínimo,

Nacional

Governos Federal e Estadual garantir co-

finan'ciam~nto para,as Ib.PI'dpara os municlpios com

m'enos de 50,mil habitantes, "

Nacional

Garantir no Plano Piurianual orçamento efetivo com

foco na política de capacitaçãodos conselhos

-intersetoriais para que possam ser os verdadeiros

protagonistas na tomada de decisões das políticas

públicas sociais.

Nacional

Garantir recursos para fortalecer tecnicamente o

Conselho M,uQicipal do Idoso, com vistas a captação

de recursos do lmposto de Renda de pessoa física e

jurídica, com utilização de,tais recursos para

( execução de serviços voltados à pessoa idosa,

, Nacional

Garantfr.repasse financeiro dos três-entes
federativos para o Fundo Municipal com-um

-percentual definido, garantindo assim os sérviç~s de

médiacomplexldade. lazer, medicação e saúde,

Estabelecer e definir a idade mínima de 60 anos,

conforme preconiza o Estatuto 'do idoso, para acesso

Nacional às políticas públicas, progr:únase projetos voltados

para a pessoa idosa, nos âmbitos dos entes

r federa dos.

Nacional

X

X

,X

,



;W~~·~': i·', -. ,
ijtar o financiamento para políticas de r

I-,
.. :r<;' ;;._ .

Nacional
enveu .. cir:í:rentoativo nos três entes federadós para

X .. "

implãrit~~;~qüipes multiprofissionais especi'alizadas .. >-
,,::;. .no atendimento ao idoso ,

\
Garantir a Criação d~ Centro dias nos três entes

Nacional
federatlvos com um orçamento definido com 'X .. .

prioridade na construção dos centros Dia e .1 /

cofinanciarnento da Saúde.

Nacional
Integrartodos os poderes da União para &arantir

X
direitos estabelecidos no Estatuto do Idoso.

I Ga,t~~f\Hflwe os Cons~lhos ~s~adual e Nacional,
subS,i~jem·Ü"tumprimento das leis municipais em

Nacional
relaç~'Y~;~~s~'6a idosa e o Estatuto do Idoso, criando

X
mecan'iSmos que possibilitam a captação de recursos

\
.. ~ ,', / . 'Y

/

fin:a,Í1ceirosvia leis de incentivo para o Fundo
" . Municinal de idoso. \

>

Destinar recursos para o co-finan,ciamento das r
'Nacional

instituições de Longa Permanência.
X

"-
Destinar 1% da receita municipal, estadual e federal -

l-Nacional para o Fundo de'ldosos destinados aos projetos X ",
vinê!Jl~do$ a política do idoso no PPAG e LÓA.•

-,
- -

'Ga'Mitif:átmplantação com financiamento das
,

- ,~1:o,i. i': ~•., .~-

delegá~i'as:dd"idoso em municípios polos regionais e . ,
Secretaria de -

Estadual' ampÚá'r;Pápórte financeiro para execução de ações
Desfesa Social "

I, de c0inJ)~teà vielência pelos serviços e órgãos de' .
-';ij • defesa de direitos.

Asseguràr por rneiô de resolução do Consetho . - ,

Estadual
Estadual do Idoso mecanismo 'Para criação e

SEDPAC
.operaclonalização dos conselhos e fundos em todos ,

.•. os municípios .

, Realizar e promover campanhas para mobilizar a
Estadual sociedade. na destinação de recursos de pessoas SEDPAC

! físiql$! ji:Jrídica para o fundo municipal dei idoso.
~ <." ,. . ::i . o;' .

Estadual
Garár,lÍir reéursose previsão orçamentária para a

SEDESE SEPI:.AG
J\criàçãoe manutenção de Centro Dia, ..

.. ,
Garantir mais medicamentos gratuitos na farmácia
municipal e nas farmácias privadas e aumentar os Secretaria de .

Estadual I .
descontos para a terceira idade ofertando assim u~a Saúde \

)'nelhor qualidade de vida para os idosos, /

t

Ofertar e assegurar ne orçamentoestadual recursos
Secretaria de SEDESE;

Estadual para a,capacitação de cuidadores de idosos em ação
Saúrle SEPLAG

. continuada. ' '

Garantlr' a Implernentação no currículo das escolas .
"~0",· -~;.,. ~

/, estadu,afs,:nos ensinos fundamental 11 e médio, para ,

Estadual,
que tenham acesso à um conteúdo que privilegie a Secretaria de

SEDPAC
Educação para e com a velhice, investindo em Educação

conteúdos teóricos.e práticos, em cumprimento ao
- .

.,
Artigo xx,li do Estatuto do Idoso: c... , ,

J ; SEPLAG,
trnplementar lels que garantam a disponibilidade

SECCRI,'

Estadual'
de recursos financeiros para a fiscalização dos

SEDPAC SEGOV,
Revisão de

municípios no cumprimento e obrigatoriedade das
Assembléia

legislação

leis de acessibilidade.
, /

. l.eaislativa
I. ,

,



~\ ,

r
, ,

Nacional

, .

Fomentar por meio do 'Poder Executivo-e da

sociedade civil 'a articulação das secretarias sobre a
transversalidade.daspolfttcas setoriais com foco na

dotação orçamentária, para a Política da pessoa.

idosa. \

,SEOP-AC

'.~

Estadual

, Estadual

Estadual

Estadual

Estadual

Estadual'

National

Criar Centro de Referência para a pessoa idosa

ml,JrJlcipal e-.ou através de consórcios regionais

/"contemplandotodos os atendimentos de:-~, .

- , especialidades médicas.

SEOPAC:

Estadual $EPLAG. .

\ "

./

,I

I, ;;

,
Desenvolver'e finan"ciar projetos que reduzem as

barreiras arquitetÔnicas pará acessibilidade segura

dos idosos nas vías públicas e privadas e adequação

. - de moradia. -,
-- ':

Secretária de

Transportes e -,

Obras Públlcas

, '. " ',' .;

,i, i\. !<'

. '; \;, Li

Destinar re~ursos estaduais para' financi~inento de

projetospúblicos de acessibilidade nos prédios,

repartições, espaços, ruas, praças, etc para idosos, .

pesso~s com deficiê~cia e difícúldad~ delocorhoção.
, ' ,

Secretariade l-

Transportes' e
Obrá1 Públicas

Regulamentar por Resolução Estadual a previsão de

, percentuaís'de 5% dos recursos alocadosno fundo

''''estadual do direito da pessoa idosa para

manutenção, estrúturação física e fortalecimento do

conselho incluindo a manutenção de secretaria. ,.. '

executiva'. ~

SEOPAC

\

! r ".; :..

_Garantir na previsão orçamentária recursos para
construção e manutenção de repúblicas para pessoas

J idosas rios municípios _ '"

I·

, SEOPAC
f

':

• \, SEPLAG ,'.

,

Destinar 1% da receita municipal/estadual/federal
./ '.

para o fundo do idoso destinados aos. projetos

vinculados à. política do idoso no PPA(j e (OA.

SEOPAC

Implantar e implementar ~ núcleo d~ atenção à
saúde da pessoa idosa, financiado pelas três esferas- \' f... . .
de 'governo, com infraestrutura adequada e.equipe ,

. 'I' 1"-' fnulttdlsciplinar (médico.tgertatra.entêrrnetro, "
Nacíona I", , '.' " "

terapeuta ocupacional.fisloterapeufa, nutriclonista,

assistente sOGÍ;lI, dentista, psicólogo, gerontólogo, I

entre' outros), possibilitando atendimeli1t~ integral

. humanizado e 'resolutivo em tódos os níveis;.'
,) i, 'c. ~

x

», ••

-: .,-~

; ,.,; ,

,
, .J

,Criação de espaçocom sede própria, Centro-Dia com

serviços prestados a atendimentos d~ saúde; (
atividades' fí'sic'as, lazer, alimentação e nos fins de

semana poderiam ser utilizado para orgariização de. -'.' ,

eventos, bailes, shows, chás dentre outros, ,

env0lve~do os t,rês níveis de gov:rno.,

~------+---------~------~------~--~~--~--t---------~----~'--~-1--~--~~r---~~---1-
Incentivar a população idosa na busca de, seus , .' >

d)re'itos através de campanhas nacionais.,» os três

, " níveis de governo.

x

x
., ,'.,

Unificação da idade' de 60 anos; par~ que todas as

Na~iOf1allleis, henefícios e programas do governo federal

sejam contemplados em ãmbtto.naclõna!

!

x,

"7

JGaranti'r a efetividade do art. 22 do Estatuto ~o Idoso

\ Nacional que inclui conteúdos relacionados ao processo de

envelheciménto nos currículos do ensino formal.
\ '..J '.. '

x

:", \

, , -



Nacio'nal

SEPLAG

'"

,

- Nacional

-: \ "
Maior divulgação nas rrudias de alcance nacional por

parte do governo federal, estadual, sobre os

programas dogoverho, com relação à.prestação de

,serviços intersetorial (saúde, educação, transporte,

+âssistêntia social)para a pessoa idosa.
,!~yj' l,'

x

Nacional

Ampli~~'9 a'c~sso à, informação acerca dos Conselhos

de Direitos da Pe~soa Idosa e as leis dirigidas a es~a

população, utilizando a.mídla (rádio, TV e outros)

~omoum canal, de ~odo que a pessoa' idosa tenha

maiJr.conheciment~ de seus direito,s e saiba como

particiP~r da construção das polítfcas voltadas para

. esse segmento.

x

Nacional

Criar campanhas nas redes sociais, rádio e televisão,

sobre osdlreitos e deveres dos idosos, visando

atingit~s idosos. sobre seus direitos e-deveres junto

:~·à~L'·':' à sociedade. -

x

G~rantiade.l0% das cadeiras, em todos os

Conselhos de Políticas Públicas e de Direitos, em

âmbito Muni.cipal, Estadual e Federal, destinadas a
representante idoso.

Nacional x

Divulgar e fortalecer o conselho do Idoso, nas esferas

municipal, estadual e federal.
x

Nacional

Ampliar e fortalecer os trabalhos realizados nos

espaços d~ convivência para que os mesmos possam

ser levados para os locais de difícil acesso bem como'

ofertar para os idosos maior participação social,

ampii,ando Ó protagonismo e empoderamento de
t ,_:"_:.".'. ,

cadaum deles também criando fóruns para a

discussão das questões relacionadas à violência para

" a pessoa idosa.

x

Redução da idade para 60 anos para concessão do

BPC(Beneficlo de Prestação Continuada) e da renda

oer caota para meio salário mínimo.

Nacional x

Criação de centros de Referencia da pessoa idosa a

I)Ívei federal sendo implantados em todos os

municípios.

Nacional \ x
•

Nacional

A.f!1pliação da equipe técni~a,-do Centro de

convi~Dcia. da pessoa idosa. a fim de ofertar para os

m-eSnÍ.9S, atividades vinculadas á cultura, ao lazer,

saúde,esporte,:ntretenimentC! e assistência social.

x
I

,Nacional

Fortalecimento do trabalho em rede, com ações

voltadas para o público idoso.em especifico através

da concessão de Um clínico geral o geriatra çom

carga horária definida para atendimento e execução

de atividades voltadas para a promoção e prevenção

bicosicossocial. -

x

A secretaria de desenvolvimento social criar 'uma

comissão de atendimento ao id0:9 e incentivar a

f'larticipação da família e sociedade para as questões

:'~' da pessoa idosa.' ,

SEDESEEstadual ~

Estadual

Cursos de capacítação dos, profissionais que atendem _

à péssoa idosa em todos os órgãos públicos e

, privados.

/'

l

/



Estadual

Estadual

--~----~~----------~------~--~----"~

J

, ,

Criar vara judicial em todas as com arcas, específicas

.dos direitos dos idosos, assim como delegacias com a

mesma finalidade, para exigir e fazer valer as

exigências legais, para a capacitação e qualificação,

garantindo que os .servidorespúblicosatendam com

hurnanização e atençãq aos idosos: conforme'

, previste no estatuto do idoso, prioritariamente nos'
'-.. ;etores ~maisutilizados:

Secretaria de '

Defesa Social

~ \

SEDPAC,

Assembléia

Legislativa

I

Secretátiá:de

Des~n~bt~l~ Parceria com
- ento,AgrâFí6, as agriculturas

Sec~~tari~}i~ mais atuantes
Agricultura e no meio rural.

Pecuária' '

,

Programar na zona rural ações voltadas para o. '

atendimento da pessoa idosa, assegurando o

cumprimento da lei vigente"

SEDPAC

Estadual

Formulação de legislação 'que garanta um percentual
de' cotas de empregojunto ao poder público e-o

. privado para a pessoa idosa.,

SEDPAC

SEPLAG", "

SECCRI,

SEGOV"
Assembléia

teaislativà.

Revisão de

legislação'

Estimular a pessoa idosa a participar de cursos

profissionalizantes e alfabetização,
.'

Secretarla de

Educação
Estadual

Fomentar a.capacitação e informação do público

.idoso e profissionais que lidam com essa parcela da

população, nas associações e órgãos públicos,

SEPLAGEstadual

Propiciar-ao idoso a oportunidade de ser um amigo
Estadual

da escola repassando seu c~nhecimento profissional.

Secretaria de

Educaçãó

Capacitação permanente garantida pelo estado aos

Estadual coordenadores de grupos de convivência, para que

estes sejam multiplicadores e m seus grupos,

Estad l«.a I

'Estadual

,SEDESE

Criar um Sistema de Comunicação, de forma clara e

.objetiva, para O idoso, através de canal telefônico \

, gratuito (0800), rádios, tv, informativos, articulandõ

com o conselhos de Idosos das três esferas de

governo, em parceria com-as respectivas entidades

do sistema deSaúde, Educação e Assistência Social,

para iriforrnar aos idosos todas as atividades

disponíveis bem como os direitos previstos no

estatuto do idoso, propiciando CÜfSO de capacitação

dos conselheíros e ampliando recursos humanos ~

'-. financeiros.

- SEDPAC

,.;~ rt~f[,

SEDPAC

.

Fortalecer financeiramente as instâncias de controle

social (conselhos) assegurando a participação ~fetiva

das decisões e fiscalizações e na tmplernentaêâo das

políticas públicas para a pes~oaidosa.

SEDPAC

(.

;! o,,



/'

,',

, Comprometer movimentos sociais de mulheres e -
, 'movimento negros e governos com o, - /

monit,Ô(arriento e avaliação permanente'das políticas
.<,

i~ipleh,entadas por m~i'o doconselhoe do

Ministério Público, possibilitando a reorientação e

Estadual prestação de contas à sociedadee:mobilizar a SEDPAC ti
~sociedade para exigir do Estado que retome suá

~
,

. . . ~,
"

I resportsabllidade na promoção de políticas publicas

paraa pessoa i9osa, bem corno criaruma comissão -
que acompanhe e fiscalize o cumprimento das .

, \. . propostas aprovadas nas conferências,
, .

criação de uma casa de apoio nos municípios pólos

Estadual que atenda a pessoa idosa e seu acompanhante em SEDESE SEDPAC \

, , casofde tratamento de saúde fora do 'dornicílic.; .
- ' ,.. ~, .

Criaracasa para a pessoa idosa, local de encontro -
~' . """-

Estadual
dos idosos da comunidade e entidades

SEDPAC
socloassjstencials para atividades de lazer e I-

"

1entretenimento. -
, . SEPLAG,

lnstltulr com rigidez o uso de alimentos diet em , - SECCRI,
Secretaria de Revisão de, Estadual eventos, clubes.etc., favorecendo assim a

Saúde
SEGOV, ,

legislação,
participação do idoso.

,
'Assembléia

Leaislativa . ,
Comprometer as três esferas de governo na

realiz~çã0 de campanhas de divulgação (por meio . ,
Nacional das diversas mídias) para esclarecimento sobre a , X

/

legislação ê as políticas públicas da rede de proteção ...
,-...

sócio sustentáveis ao idoso.
-c, ~

,
Aumento da'cota ha.bitacional de 3% para 5~ para as

. Nacional pessoasa partir de 60 anos com novos critérios de X. . . .
aquisição da nova moradia.

Respeitar a idade que o estatuto considera como

~ pessoa idosa, 66 anos, para o acesso e inclusão a ,
I -

Nacional projetos, pro,gramas e serviços, como, por êxemplo, X
Benefício de-Prestação Continuada - BPC,transporte

\
público, dentre outros.

Nacional
Arnpllar as'equipes de referência da Proteção Social

X
Especial de Média Complexidade.

, ,
criar Centro Integrado de Atenção ao idoso

otertaàdo várias modalidades de projetos conforme \
-e ., - a realidade local; parainteração, socialização,

(

.Nacional 'X .
fortalecimento da convivência familiar e comunitária, f

promoção de saúde e desenvolvimento,

fortalecimento do protagonismo pessoal. \

Criação e implantação de um centro ele convivência
I

diurno para o idoso, com suporte técnico de
. ..

N~cional
acompanhamento, cuidados e assistência 'X

especializada no horário de.seis às dezoito horas. ~
entre segunda e sexta- feira nos graus de . r. ,

dependência um e dois. ,
-

\
Priorizar o atendimentogeriátrico ao idoso no SUS

.
Nacional em todos os serviços de saúde.igarantido o a~esso.a X , .

medicamentos de uso contínuo e de alto custo.
I

)

/



NacionaL

-, \

x ~

x

x

x

• 1'-,',

Criação de um serviço centro/dia-luntarnepte com,

um centro de convivência onde o idoso tenha um

espaço de lazer, prevenção, proteção e promoção

, dos seus direitos.

Nacional

Em relação à lei que determina vagas nos ônibus

interestadual e intermunici'pal a idade seja a que está

deterrninada 11"0 Estatuto do Idoso, 60 anos de idade,

ampliando-se o número de 'cadeiras de'? para 5 e

excluir os critérios de renda visando o acesso

univetsal para a pessoa idosa.- }

Nacional

"Asempresas que admitem a pessoa idosa em seus

quadros funcionais sejam beneficiados com

- incentivos fiscais.

" '~{f:~.,
• r _~:;-~

.~\:.

. ': ~

. c..Fazer gestão junto ao Ministério da Educação
garantindo a inclusãona grade curricular de

Nacional conteúdo. voltado para o processo e envelhecimento

e valorização da pessoa idosa, conforme previsto no

Estatuto do Idoso - artigo 22.

Nacional

, Divulgar e promover campanhas educativas e

informativas sobre o Estatuto da Pessoa Idosa,

Sistema de garantia de Direitos da Pessoa Idosa,

<, crimes cometidos contra as.pessoas idosas bem

como a punição ao agressor, assim como informação

para meihor gestão de recursos, benefícios e

~posentadoria, com linguagem acessível, ilustrações,

Braille, escrita ampliada e libras para 'se enfrentar as

questões do envelhecimento, a discriminação e a

violência estimulando o processo intergeracional de

forma, ampla e sistemática em âmbito nacional e em

todas as mídias. '

, X

X

X

:.

/

Nacional

Criação de um Conselho de Curatela que exerça a

função de proteção integral dos direitos da pessoa

idosa como política de estado.

;.

e,

;;.

-:

Nacional

Esclarecimentos postêriores às.conferências

estaduais e federais das conquistas alcançadasapós
conferências para que não haja descrédito na força

, , das mesmas.-

-v,

Estadual

Criação de programa de capacitação periódica de

todos osatores das políticas de defesa dos direitos

humanos (transporte, profissionais da rede, família

entre outros) com vista ao melhor conhecimento

sobre a temática.

SEDPA"C

SED,PAC;

SEDESE

, SEDPAC;

, SEDESE

SEDPAC;

SEDESE

'" ,

Estadual

CapaCitação .permanente garantida pelo governo aos

profissionais, coordenadores e-conselheiros que

trabalham em instituições de longa permanência,

centros de convivênciae Conselhos, visando um,.
atendimento húrnanizado e direcionado às

diferentes demandas.' ,

,Y

Estadual

Criação do centro de convivência do idoso com

atividades e orientações jurídicas. Criação de uma.

equipe volante para atender a área rural coma

mesma finalidade do centro de éonvivência.

Estadual

Ampliar as.equipes técnieas de referência e criar-

espaços de convivência, visando-possibilitar o

empoderarnento da pessoa idosa enquanto sujeíto ,

de sua própria história de vida. '



~~,. - '"

, .

"
.. , ,

CriaçãQ:deum centro 'integral de atendimento ,

diumo.ao idoso, destin~do aos cuidados de idosos
"r-"- ,I

\ - Secretaria de
Estadual com grau de comprometimento acentuado no auto SEDESE

SaúdeI
cuidado, agravos de-saúde, vivenciando fragilldade e -,

L -
ou vulnerabilidade social. '

./'

,,',
Criar Conselho RegionaJizado dos Direitos da Pessoa ~,.

Estadual Idosa com tórurn permanente nas 17 regiões, SEDPAC
-

conforme divisão do Estado,,
Criação de úm serviço centro/dia juntamente com

(

-
um centro de convivência onde o idoso tenha um SED,ES.f; ,

Estadual
espaç,~ de I~z~r, prevenção, proteçã? e promoção SEDPAC , - ,

- dos seus direitôs. .
Garantir a criação e a manutenção de Secretarias .. ,- '

-
Municipais de DireitosHumanos para efetivar as

, Estadual ' políticas e os conselhos de' promoção e defesa de SEpPAC

direitos humanos da.pessoa idosa e demais
.

. \
, sezmentos, .-,

Criação de um Conselho .Curatelar dos Direitos da
Estadual SEDPAC.

Pessoa Idosa, -
Garantir a medicação continuada para pacientes r

,
; ,

idosos e hipertensos, assim bem como incluir os

idosos que necessitarem nos programas de
!

I. - .
medicamentode alto custe. Solicitar das auto~idades'

.
,

Estadual
competéntes da área de saúde a divulgação das Secretaria de \

normas de atendimento dos serviços geriátricos Saúde

hospitalares, e - .
centrornaís vida (CRASI)visando detectar o caráter

epidemiológico de determinadas doenças

relacionadas à terceira idade.
~ ~

'r!.Priorizar o.atendimentogeriátrico ae idoso no SUS
Secretaria de ~ ,

Estadual em todos os serviços de saúde, garantido o acesso a
Saúde

medicamentos de uso contínuo ede alto custo. , ~

,F~mentar a criação de delegacias especializadas em

Estadual
idoso de direitos cometidos à pessoa idosa em nível Secretaria de

.naoíonat e.nos municfpios inviáveis t~r local Defesa Social
,

/

esoecífico na delegacia civil.
- '.

Promover campanhas sistemáticas de divulgação -

so~re osdireitos da pessoa idosa com linguagem e -
Estadual imagens que contemplem todas às particularidades SEDPAC

,.
de cada.região do estad~ de Minas Gerais e com a

participação dos próprios idosos.

, I

Garantir maior e melhor visibiIidade dos Conselhos ,,
SED'PAC

.\
Estadual Municipais do Idoso com estrutura física, material e ,

transporte de Conselheiros qu~nqo necessário.
--,

Ampliar a lista e aumentar o número de

medicamentos e insumos dispensado pelo SUSe Secretaria de
Estadual

farmácias populares, além da garantia de Saúde'
,

.'
forneéimentb de insumos aos usuários idosos. , ,

,/

/

).
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