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      FUNDO ESTADUAL DO IDOSO 

O governo do Estado de Minas Gerais lança nesta 
quinta –feira o Fundo Estadual do Idoso, criado pela 
Lei n° 21.144, com o objetivo de fomentar políticas pú-
blicas voltadas à população idosa.  A destinação dos 
recursos do Fundo será para financiar ações e proje-
tos de combate à violência contra a pessoa idosa,  de 
proteção ao idoso, apoio aos Conselhos de direitos 
dos Idosos e à convivência familiar e comunitária. A  
criação do fundo é fundamental para a garantia e efe-
tivação dos direitos dos idosos.   

VOCÊ SABIA? 

8ª SEMANA DE DIREITOS HUMANOS  

A Secretaria de Estado de Trabalho e Desenvolvimento Social, 
por meio da Subsecretaria de Direitos Humanos, promoverá a 8ª 
Semana de Direitos Humanos, cujo objetivo é refletir sobre os di-
reitos humanos em Minas Gerais  e estabelecer um diálogo de-
mocrático com a sociedade, comunidade universitária, os movi-
mentos sociais, para juntos, pensar ações em prol dos direitos 
humanos. A Semana de Direitos Humanos é um evento internaci-
onal, originariamente criado pelas Nações Unidas visando fo-
mentar a reflexão para a efetivação dos direitos humanos na se-
mana em que se comemora a proclamação da Declaração Uni-
versal dos Direitos Humanos (10 de dezembro de 1948). Na sua 
8ª edição, a Semana de Direitos Humanos abordará temas como 
Tráfico de Pessoas, Migração, Direito à Manifestação, Igualdade 
Racial e Tolerância Religiosa, dentre outros. Toda a programa-
ção, bem como o endereço para inscrições nas atividades, se encontram na página prin-
cipal do site da SEDESE (www.social.mg.gov.br). Maiores informações no telefone (31) 
3916-7941 ou pelo e-mail promoção.educacao@social.mg.gov.br. 

PARTICIPE! 

 20 de novembro - Lançamento do Fundo Estadual do Idoso - Cidade Administrativa 
Presidente Tancredo Neves. Horário: 14h30. * Confirmação de presença: Telefone: 
(31) 3915-9200 / E-mail: cerimonial@governo.mg.gov.br; 

 9 a 12 de dezembro -  8ª Semana de Direitos Humanos - Ver programação completa 
na página principal do site da SEDESE. A programação ocorrerá em diversos locais 
simultaneamente.  
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