
ATINGIDO
ATINGIDO 

PARCIALMENTE

EM 

ANDAMENTO
NÃO INICIADO

1.1.Realizar atividades de capacitação, por meio de 

web, conferências, em todos os Escritórios Regionais 

da SEDS e, ao menos com um membro do Conselho 

Municipal dos Direitos da Pessoa Idosa, bem como com 

os gestores e técnicos de cada município.

SEJUF

CPSB
2015 – 2018 X

As ações contínuas e permanentes sobre a oferta de serviços e benefícios vinculados a proteção social básica, em 

parceria com os ERs SEDS, conselhos estaduais e Municipais intervenientes são ações contínuas e permanentes. 

1.2. Mobilizar famílias beneficiárias para Participação 

nas palestras e encontros.

SEJUF

CPSB
2015 – 2018 X

A CPSB não atende diretamente a população e trabalha no assessoramento das equipes técnicas estaduais e 

municipais.

1.3. Articular parcerias junto aos Conselhos Municipais 

nas ações de divulgação.

SEJUF

SAS
2015 – 2018 X

A  Superintendência de Assistência social abrange as seguintes Coordenações: Coordenação da Gestão do SUAS 

(CGS); Coordenação de Proteção Social Básica (CPSB) e Coordenação de Proteção Social Especial (CPSE),  que 

realizam as devidas ações de articulação de acordo com as respectivas competências, junto a rede de proteção 

sociassistencial. Além disso a Coordenação da Política da Pessoa Idosa vinculada a esta Pasta fomentou a criação de 

conselhos municipais de direitos da pessoa idosa no Paraná durante o período deste Plano para que todos os 

municípios tivessem representantes de garantia de direitos nesta área. 

2.1.Elaborar material gráfico (folder) sobre o BPC e 

demais benefícios socioassistenciais.

2.1.Distribuir material gráfico (200 

mil exemplares) para 100% dos 

equipamentos e entidades que 

atendam à pessoa idosa no Paraná

SEJUF

CPSB
2015 – 2018 X

Divulgação de informações por e-mail, videoconferências, eventos e capacitações sobre o tema. Trata-se de uma 

ação contínua e permanente e por questões alusivas ao princípio da economicidade de recursos públicos o foco foi a 

distribuição online, para livre reprodução, ou ainda informativos via e-mail dos conselhos. 

2.2. Distribuir Cartilha da Pessoa Idosa aos 

equipamentos CRAS E CREAS do Estado.

2.2. Distribuir Cartilha da Pessoa 

Idosa em 100% de tais 

equipamentos.

SEJUF

CPPI
2015 – 2018 X

A cartilha está finalizada e publicada, e até o ano de 2018 foram distribuídas 30 mil exemplares para os conselhos 

municipais dos direitos da pessoa idosa, pra CRAS, CREAS, ILPI's e órgãos públicos com atendimento a pessoa idosa. 

Em 2020 será impressa a 2. edição da Cartilha, a qual contará com tiragem inicial de 5 mil exemplares.

2.3. Divulgar o link para acesso à Cartilha da Pessoa 

Idosa

2.3. Divulgar o link para acesso à 

Cartilha da Pessoa Idosa nos sites 

das 13 secretarias estaduais

SEJUF

CPPI
2015 – 2018 X

A cartilha já está disponível em versão online no website do CEDI e da SEJUF, sendo enviado a todas as Secretarias de 

Estado para plena divulgação.

2.4.Elaborar Guia de Orientações sobre o Benefício 

Estadual Complementar de Transferência de Renda – 

Renda Família Paranaense a ser utilizado pelos técnicos 

dos CRAS e gestores municipais dos programas e 

benefícios de transferência de rendas.

2.4. Publicizar e distribuir 1.000 

guias

SEJUF

UTPFP
2015 – 2018 X

Foi realizada a impressão de 2.000 exemplares de folders do Programa 60+ e Daí? o qual oferecia a população idosa 

as ações e os cursos idealizados em Curitiba e outras cidades do Paraná.  Além disso, houveram informativos virtuais 

e disponibilizados no site da SEJUF, podendo ser acessada e impressa pelos municípios. 

http://www.justica.pr.gov.br/sites/default/arquivos_restritos/files/migrados/File/divulgacao/Familia-paranaense-

folder.pdf 

2.5. Produzir cartilhas sobre o Renda Família 

Paranaense e enviar às famílias beneficiárias.

2.5. Publicizar e distribuir 100.000 

cartilhas

SEJUF

UTPFP
2015 – 2018 X

http://www.justica.pr.gov.br/sites/default/arquivos_restritos/files/migrados/File/divulgacao/Familia-paranaense-

folder.pdf

3. Participação das pessoas idosas acolhidas em Casas 

lares/Abrigos, em programas de integração, cultura e 

lazer.

Estimular junto ao Conselho Municipal da Pessoa Idosa 

e às Secretarias Municipais de Assistência Social  a 

oferta dessas ações.

Orientar 100% dos municípios.
SEJUF

CPSE
Contínuo X

Nas capacitações/encontros direcionados aos gestores, bem como na metodologia de atendimento este tema é 

sistematicamente abordado. Nas capacitações para as equipes dos CREAS, dos gestores e técnicos da PSE, este tema 

foi abordado

4. Supervisão de ações e serviços que assegurem o 

atendimento diferenciado, visando o acolhimento à 

pessoa idosa que se encontra em situação de 

vulnerabilidade, risco social e pessoal, e que não tenha 

vínculo familiar

Orientar, monitorar e acompanhar, através dos 

Escritórios Regionais, os municípios que oferecem esse 

serviço

Atingir 100% dos municípios que 

oferecem este serviço.

SEJUF

CPSE
2015 – 2018 X

O acompanhamento se dá por meio dos ERs, e todos os municípios com instituições/equipamentos direcionados às 

pessoas idosas são assessorados e acompanhados

5. Ampliação da rede de Centros de Referência de 

Assistência Social – CREAS, os  quais tem, entre seus 

objetivos, atender pessoas idosas que se encontram em 

situação de violação dos seus direitos e de violência

Construir e, cofinanciar municípios para a implantação 

do CREAS, PAEFI (Serviço de Proteção e Atendimento 

Especializado a Famílias e Indivíduos) e Serviço de 

proteção social Especial para pessoas com Deficiência, 

idosas e suas famílias

Ampliar em 25% da Rede de CREAS 

existente.

SEJUF

CPSE
2015 – 2018 X

Segundo o Censo SUAS 2015, o PR tinha 158 CREAS em 136 municípios. No CAD/SUAS, até junho/2019, o PR contava 

com 181 CREAS em 156 municípios, o que corresponde a um aumento aproximado de 15% em nº de CREAS e 17% 

em nº de municípios. O governo do Estado, desde outubro/15, tem cofinanciado os municípios para implantação da 

expansão regionalizada do CREAS, dentro do Modelo II, que é municipal. São 24 municípios cofinanciados e, destes 

23 já implantaram o CREAS. Outra estratégia utilizada pelo Estado é o Piso Paranaense de Assistência Social, 

cofinanciamento destinado a 172 municípios de pequeno porte I, apenas 40 municípios possuem CREAS, mas podem 

priorizar o atendimento às demandas da PSE com este aporte do recurso contínuo. Cabe esclarecer que todos os 

municípios considerados como metrópole, grande porte, médio e pequeno porte II no Estado, possuem CREAS e que 

em muitos casos as demandas por PSE não justificam a implantação de um CREAS nos municípios de pequeno porte I

6.1. Realizar estudo diagnóstico para identificar a 

situação da pessoa idosa no Estado, principalmente 

quanto à realidade dos ILPIs

6.1. Diagnóstico da população idosa 

concluído.

SEJUF

ATPI/

CPSE

2015 – 2018 X

Atingido parcialmente. O CEDI garantiu recursos para o auxílio a Instituições de Longa Permanência para Idosos por 

meio da Deliberação 001/2018, a qual ainda encontra-se em execução. O transporte é gratuito para pessoas com 

mais de 65 anos, mas o Estado não provê um serviço exclusivo para este público. Quanto ao estudo diagnóstico, a 

SEJUF e o Censo/SUAS realizam o mapeamento constante das pessoas idosas no Paraná e das Instituições de Longa 

Permanência para Idosos. 

6.2. Elaborar Plano de Ação à luz do Plano Estadual da 

Política para a Pessoa idosa, com diretrizes para o 

enfrentamento à situação de violação de direitos e/ou 

cujas famílias não tenham suporte do Estado.

6.2. Plano de ação elaborado
SEJUF

CPSE
2015 – 2018 X

O Plano Estadual depende do resultado do diagnóstico, bem como das Diretrizes Nacionais para Reordenamento dos 

Serviços. As ações hoje desenvolvidas estão de acordo com as orientações técnicas em vigor. Não foi elaborado um 

Plano de Ação exclusivo para este fim, mas foram realizadas campanhas contínuas para o combate a violência contra 

a pessoa idosa, bem como campanhas de valorização, sempre divulgando os números do Disque Denúncia 181 e do 

Disque Idoso.

6.3. Articular,entre as três esferas, aporte de recurso 

para cofinanciar os serviços

SEJUF

CPSE
2015 – 2018 X

O Governo Federal tem repassado recursos aos municípios por meio do PAC I, o governo do Estado tem repassado 

recursos por meio do PPAS I a 142 municípios. E no ano de 2017 começou a cofinanciar 21 municípios para o Serviço 

de Abordagem Social e também para acolhimento de Adultos e Famílias. O CEDI, aprovou a Deliberação 001/2018 

que disponibilizou mais de R$11.000.000,00 para projetos, programas e serviços voltados ao atendimento de 

pessoas idosas.

7. Ampliar renda das famílias com pessoas idosas, 

quando beneficiários do Bolsa Família para R$87,00 

per capita, por meio do benefício estadual – Renda 

Família Paranaense

Transferência estadual complementar de renda, por 

meio do Programa Família Paranaense, a famílias com 

pessoas idosas com renda per capita entre R$77,00 e 

R$87,00, conforme o reajuste  dos índices aplicados 

para as Linhas de Extrema Pobreza

Realizar a transferência de renda 

estadual a 10% das famílias com 

pessoas  idosas que atendam aos 

critérios estabelecidos para o 

recebimento do benefício estadual

SEJUF

UTPFP
2015 – 2018 X

De janeiro/2015 a agosto/2017 foram 16.024 famílias com idosos beneficiadas com o Renda Família Paranaense, e 

com 18.241 idosos.

8.1. Realizar orientação junto aos municípios, através 

dos Escritórios Regionais da SEDS

8.1. Atender às demandas dos 399 

municípios do Estado do Paraná

SEJUF

CPSB
2015 – 2018 X Ação contínua, permanente, realizada por e-mail, videoconferências, eventos e capacitações.

8.2. Realizar capacitações  sobre os serviços 

socioassistenciais da proteção social Básica, que 

contemplem a inserção da pessoa idosa

8.2. Ofertar vagas nas capacitações 

para os 399 municípios

SEJUF

CPSB
2015 – 2018 X Ação contínua, permanente, realizada por web e videoconferências, eventos e capacitações (presenciais e EAD).

9.1.Produzir e divulgar nota técnica sobre conceitos e 

metodologia de atendimento humanizado, 

especificidades do público idoso e interface dos 

serviços socioassistenciais, em conformidade com o 

Estatuto do Idoso

9.1.Distribuir nota técnica aos 399 

municípios do Estado

SEJUF

CPSE
2015 – 2018 X

Ação contínua, o tema é abordado nas capacitações realizadas do período de 2015-2018, entretanto não foi 

produzida especificamente uma nota técnica. 

9.2. Inserir a temática em capacitações sobre o 

atendimento e acompanhamento, no âmbito do SUAS

9.2. Abordar o tema em dois cursos 

de capacitação por ano

SEJUF/

CPSE

CPSB

2015 – 2018 X
Ação contínua, o tema é abordado nas capacitações realizadas do período de 2015-2018, entretanto não foi 

produzida especificamente uma nota técnica. 

10. Garantir vagas para acolhimento, em caso 

excepcional, a pessoas idosas que se encontram em 

situação de risco social e pessoal, sob violação de 

direitos com vínculos familiares fragilizados ou 

rompidos

Fortalecimento do órgão gestor da Assistência Social, 

por meio de assessoramento técnico, melhoria na 

qualidade de oferta de serviço a pessoa idosa em 

situação de risco e violação de direitos

100% dos municípios com 

necessidades

SEJUF

CPSE
2015 – 2018 X

A rede socioassistencial do PR é ampliada. O Estado financia uma demanda histórica de pessoas que estão acolhidas, 

bem como apoia municípios de pequeno porte I e II qua não possuem os Serviços, sempre considerando a 

excepcionalidade dos casos. O PR possui 02 contratos com instituições, sendo que uma atende 05 pessoas idosas do 

sexo masculino e a outra 33 pessoas idosas do sexo feminino, somando o montante de R$788.150,40/a.a.

CONCLUÍDA/ 

ATINGIDO

CONCLUÍDA 

PARCIALMENTE

EM 

ANDAMENTO
NÃO INICIADO

1. Fornecimento de próteses e tratamentos dentários 

para pessoas idosas.

1.1. Atendimento nas UBS, ESF, CEO, e nas IEES, através 

da Rede de Atenção à Saúde Bucal (Programa da 

Secretaria da Saúde) nos municípios.

1.1. Incremento de 0.5% ao ano no 

fornecimento de próteses e 

tratamentos dentários.

SESA 2017 X

Trata-se de ação contínua da SESA. Foram entregues 56.207 próteses dentárias no ano de 2016.

Houve incremento de 0,8% (60.915 próteses dentárias no ano de 2017) no fornecimento de próteses dentarias.

Fonte: SIA – próteses parciais e totais, mandibulares e maxilares,  prótese coronária e próteses sobre implante 

dentário.

2.1. Realizar estudos sobre as formas e procedimentos 

necessários ao aumento do fornecimento de lentes e 

óculos para pessoas idosas, pelo SUS.

2.1. Incremento na entrega de 

óculos, lentes e bengalas articuladas 

para pessoas idosas no SUS.

SESA 2015 – 2018 X

De abril a dezembro de 2017, 17 estabelecimentos em saúde dispensaram  3.230 Órteses, Próteses e Materiais 

especiais, na área visual, para pessoas acima de 60 anos no Paraná. (a redução do valor deve-se ao período de 

tabulação menor em função da disponibilidade de dados no sistema e ao descredenciamento de alguns serviços pelo 

SUS) Está em tramitação no Ministério da Saúde a habilitação de 2 Centros Especializados em Reabilitação que 

atenderão Reabilitação Visual, um em Curitiba e outro em Foz do Iguaçu.

2.2. Promover campanhas de conscientização para a 

prevenção da cegueira em pessoas idosas

2.2. Produção e distribuição de 

material gráfico sobre a prevenção à 

cegueira em pessoas idosas.

SESA 2015 – 2018 X

3. Ampliar a oferta e reduzir prazos, para a realização 

de consultas oftalmológicas de pessoas idosas e 

cirurgias de catarata, garantindo o uso de lentes de 

qualidade.

3. Realizar estudo da oferta e demanda de consultas 

oftalmológicas e cirurgias de catarata entre pessoas 

idosas, que fundamentem o planejamento da 

assistência.

3. A ser definida, de acordo com os 

resultados observados no estudo.
SESA 2015 X

Até jun/2019 foram realizadas 199.901 consultas oftalmológicas e

29.870 cirurgias de catarata.

4.1. Promover Campanhas de vacinação de acordo com 

o calendário estipulado pelo MS.

Atingir cobertura:

87% em 2015

90% em 2016

Manter cobertura vacinal > ou = 90%

SESA 2015 – 2018 X
O Estado do Paraná encerrou a campanha de Influenza em 2017 com 100,36% de cobertura. Fonte: 

www.sipni.datasus.gov.br consulta dia 21/03/2018 as 13:52

4.2. Agilizar os meios de comunicação, para divulgação 

da campanha para a população-alvo.

Atingir cobertura:

87% em 2015

90% em 2016

Manter cobertura vacinal > ou = 90%

SESA 2015 – 2018 X

5.1. Realização de palestras e web conferências 

dirigidas à comunidade, sobre o uso Correto da 

medicação e a Interação prejudicial de certos 

Medicamentos

5.1. Uma web conferência anual 

dirigida à comunidade
SESA

5.1. 

2015 – 2018
X

Com a implantação da RAISI, houveram mudanças nas metodologias de educação em saúde. Embora não tenham 

sido realizadas web-conferências dirigidas à comunidade, "Uso correto de medicações " é uma das estações 

disponíveis nos mutirões de saúde, metodologia adotada na implantação da Rede de Atenção Integral à Saúde do 

Idoso para, entre outros objetivos oferecer a educação em saúde para a comunidade. Desta forma, a ação educativa 

tem se dado de forma presencial.

1. PROMOÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL – SEJUF

ESCLARECIMENTOS

2. Promoção de campanhas de prevenção da cegueira 

e atendimento para reabilitação visual, garantindo o 

fornecimento gratuito de bengalas, lentes e óculos 

para as pessoas idosas.

4. Liberação de vacinas da gripe para pessoas idosas, 

em tempo oportuno, considerando o início antecipado 

do inverno no Paraná, garantindo a oferta a 100% das 

pessoas idosas do Paraná

5. Organização de campanhas visando à Redução da 

iatrogenia medicamentosa entre as Pessoas Idosas

AÇÕES ESTRATÉGIAS

AÇÕES ESTRATÉGIAS

METAS EXECUTOR PRAZOS

SITUAÇÃO (X)

9. Sensibilização dos profissionais que atuam na 

assistência social para o atendimento humanizado à 

pessoa idosa

2. SAÚDE – SESA

METAS EXECUTOR PRAZOS

SITUAÇÃO (X)

ESCLARECIMENTOS

8. Orientação, acompanhamento e monitoramento do 

Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos – 

SCFV, do Programa de Atenção Integral à Família – PAIF 

– e dos Benefícios Assistenciais – BPC, bem como 

outros benefícios eventuais destinados à pessoa idosa

6. Garantir recursos para construção e manutenção de 

Centros Dias, Lares de convivência, Casas Lares, 

Residência Inclusiva e manutenção de equipamentos 

para melhor atender às pessoas idosas, conforme 

legislação específica. Prever igualmente, transporte 

diário ao local e preparo adequado de atendimento à 

pessoa idosa com deficiência

1. Realização de palestras e encontros específicos para  

divulgação e orientação da rede sobre serviços 

socioassistenciais, Benefícios e outros direitos.

Abranger os 399 municípios.

2.  Divulgação de informações sobre o Benefício de 

Prestação Continuada (BPC) e Benefícios 

socioassistenciais, por meio do Rádio, cartilhas, 

panfletos e outros.

http://www.justica.pr.gov.br/sites/default/arquivos_restritos/files/migrados/File/divulgacao/Familia-paranaense-folder.pdf
http://www.justica.pr.gov.br/sites/default/arquivos_restritos/files/migrados/File/divulgacao/Familia-paranaense-folder.pdf


5.2. Realização de video-Conferências sobre latrogenia 

e medicamentos inapropriados para pessoas 

idosas,dirigidas à profissionais das equipes de Saúde da 

APS

5.2. Três vídeos conferências anuais SESA 5.2.  2015 X

Com a implantação da RAISI, houve mudanças nas metodologias de capacitação profissional. Embora não tenham 

sido realizadas videoconferências sobre iatrogenia e medicamentos inapropriados para uso em idosos, esses temas, 

bem como a desprescrição tem sido repetidamente apresentados e enfatizados em todas as capacitaçãos do 

processo de implantação da Rede de Atenção Integral à Saúde do Idoso. Na Linha Guia da Saúde do Idoso os temas 

são contemplados em capítulo específico.

5.3. Distribuição de material Educativo sobre os 

cuidados com a automedicação

5.3. Produção de 1.400.000 

Folders
SESA

5.3.

2015 700.000 

folders  

2016 700.000 

folders

X
Em 2017 foram distribuidos ás Regionais de Saúde, para encaminhamentoà APS de todos os municípios do Estado, 

1.400.000 folders sobre uso correto de medicaçôes por idosos

6.1. Elaboração, impressão e distribuição de material 

educativo sobre o envelhecimento ativo – guia ou 

cartilha;

6.1. 400.000 cartilhas e 10.000 

cartazes sobre Envelhecimento 

Ativo.

SESA
6.1. 

2015 – 2016
X

Embora não tenha sido produzido material educativo específico sobre o envelhecimento ativo, folders de prevenção 

de quedas e de prevenção de osteoporose foram produzidos em 2017. Em 2018 foram reimpressos folders de 

prevenção de quedas e de  alimentação saúdável e impressão do folders de prevenção de DST e AIDS.

6.2. Realização de videoconferência sobre o 

envelhecimento ativo dirigidas às equipes de saúde e 

comunidade em geral

6.2. Vídeo Conferência anual sobre 

Envelhecimento Ativo.
SESA

6.2. 

2015 – 2018
X

Ações educativas da comunidade abordando temas relacionados ao envelhecimento ativo vem sendo realizadas 

presencialmente no processo de implantação da RAISI. Em maio de 2017 foi realizada videoconferência sobre 

prevenção de acidentes dométicos com idosos. Em Outubro de 2017, sobre prevenção da osteoporose, abordando 

também a temática das quedas.

6.3. Confecção de material gráfico direcionado às 

pessoas idosas – folders e cartazes HIV/AIDS/DSTS e HV 

no envelhecimento.

6.3. 600.000 folders sobre HIV e DST 

no envelhecimento e 10.000 

cartazes.

SESA 6.3. 2015 X
Aguardando impressão de 200.000 folders e 5.000 cartazes sobre prevenção de DST e AIDS em idosos. (foram 

impressos?)

7.1. Implantação de senha preferencial em todas as 

Farmácias das Regionais de Saúde do Estado;

7.1. 22 Farmácias Regionais com 

senha preferencial implantada.
SESA 7.1. 2015 X

Atualmente 12 das 22 farmácias realizam agendamento para realização da dispensação de medicamentos. O 

atendimento agendado aos pacientes dispensa o uso de senha preferencial. Há atendimento com senha preferencial 

em uma farmácia, que não trabalha com agendamento.

7.2. Autorização para a dispensação de medicamentos 

ao cuidador / familiar da pessoa idosa;

7.2. 22 Farmácias Regionais com a 

prática de cadastro da pessoa 

autorizada.

SESA 7.2. 2016 X Cadastro de pessoa autorizada para recebimento de medicamentos em todas as 22 farmácias regionais.

7.3. Implantação de atendimento farmacêutico 

especializado ao paciente idoso, nas Farmácias das 

Regionais de Saúde do Estado.

7.3. 10 Farmácias Regionais com 

serviço de atendimento 

farmacêutico implantado.

SESA 7.3. 2016 X
Serviço de atendimento farmacêutico implantado em 13 farmácias regionais (2ª, 3ª, 4ª, 5ª, 7ª, 9ª, 10ª, 11ª, 12ª, 13ª, 

17ª, 20ª, 21ª RS).

7.4. Descentralização da dispensação de medicamentos 

do Componente  Especializado da Assistência 

Farmacêutica – CEAF, aos municípios;

7.4. 300 Municípios com a 

dispensação dos medicamentos do 

CEAF.

SESA 7.4. 2018 X
Serviço de atendimento farmacêutico implantado em 13 farmácias regionais (2ª, 3ª, 4ª, 5ª, 7ª, 9ª, 10ª, 11ª, 12ª, 13ª, 

17ª, 20ª, 21ª RS).

8. Destinação de leitos para atendimento da população 

idosa nos Serviços do SUS.

Ampliar o atendimento às pessoas idosas, convertendo 

leitos hospitalares em leitos para cuidados 

continuados.

100 leitos em 2015, com 

implantação gradativa em todas as 

Regiões até 2018.

SESA 2015 a 2018 X
22 leitos em Rebouças + 20 leitos em Cornélio Procópio .  Esses leitos não são exclusivos para atendimento da pessoa 

idosa

9.1. Três centros em funcionamento 

em 2016.
SESA 2015 - 2018 X

9.2. Oito centros em funcionamento 

em 2018.
SESA 2015 - 2018 X

10. Garantia de programas de distribuição de 

medicamentos especiais fornecidos pelo SUS, com a 

inclusão de dietas especiais e fraldas geriátricas.

Realizar estudos de necessidade e de viabilidade para 

incorporação de medicamentos, vacinas e 

procedimentos relacionados à saúde da pessoa idosa. 

OBS: As fraldas geriátricas não são consideradas 

despesas em saúde pela regulamentação da Lei Federal 

141/2012 que definem as ações e serviços de saúde.

Quadro Estudos de incorporação 

encaminhados à Conitec.
SESA 2015 - 2018 X

Os temas Iatrogenia, Polifarmácia, Prescrição Apropriada e Desprescrição, por sua importância na saúde da 

população idosa, são constantemente abordados nas ações de capacitação da SESA. Aguardamos a formação do 

grupo de trabalho para a inclusão de novos medicamentos apropriados para uso em idosos.

11. Incorporar nas capacitações das equipes de 

atenção à saúde temas relacionados ao bom 

atendimento à pessoa idosa, e à abordagem sistêmica 

das condições de saúde da pessoa idosa.

Abordar temas relativos aos cuidados com a saúde da 

pessoa idosa e suas especificidades em todas as 

capacitações de saúde.

Contínuo SESA 2015 - 2018 X
Esses temas são continuamente tratados em todas  as iniciativas para a educação permanente dos profissionais da 

saúde em saúde do idoso.

12.1. Realização de capacitações macrorreginais sobre 

avaliação multidimensional da pessoa idosa.

12.1. Realização de 5 oficinas 

macrorregionais.
SESA 2015 X

As Oficinas Macroregionais de Avaliação Multidimensional da Saúde do Idoso foram realizadas nos anos de 2015 e 

2016. Desde o lançamento da RAISI, em 23 de novembro de 2017, a SESA tem desenvolvido dois modelos de oficinas 

de implantação da rede, respectivamente para a APS e para a Atenção Secundária.  Outras metodologias de 

capacitação tem sido utilizadas, como os mutirões de saúde do idoso, supervisão clínica presencial. Foram adquiridas 

100 vagas em curso à distancia sobre fundamentos da saúde do idoso, que estão sendo disponibilizadas, a título 

experimental, para profissionais da 15ªRS, envolvidos no LIACC e para profissionais do nível central.

Em maio de 2017 foram disponibilizados, na página eletrônica da SESA-PR, os materiais que fundamentam a 

implantação da RAISI: a Linha Guia da Saúde do Idoso e o caderno de Avaliação Multidimensional da Saúde do Idoso. 

Tais materiais apresentam os fundamentos da saúde do idoso, orientações completas para a realização da proposta 

de avaliação multidimensional da saúde do idoso adotada na RAISI e as diretrizes e fluxos da RAISI. Foram impressão 

5000 exemplares de cada um dos materiais, distribuídos por ocasião do lançamento da RAISI a todas as unidades da 

APS, Atenção secundária e Regionais de Saúde, para que os profissionais encontrem neles o subsídio que necessitam 

para a implantação da Rede.

Em 2018, desenvolve-se na 15ª Regional de Saúde, em parceria com o CONASS, o Laboratório de Inovações na 

Atenção às Condições Crônicas, em que vem sendo testada e avaliada a proposta da RAISI. Para isso, há ´programa 

específico de capacitações da APS da 15ª RS e do Consórcio Intermunicipal de Saúde (CISAMUSEP). ARAISI foi 

implantada na 17ª RS e capacitações vem sendo realizadas na região, abrangendo profissionais da macroregião 

norte.

12.2. Promoção de curso de especialização em 

Geriatria;

12.2. Formação de 44 médicos – 

sendo dois na área de abrangência 

de cada Regional de Saúde.

SESA 2015 – 2016 X Em discussão com Escola de Saúde Pública de Paraná

12.3. Promoção de curso de especialização em 

Gerontologia.

12.3. Formação de 88 profissionais 

da atenção primária do Paraná, 

sendo 4 profissionais na área de 

abrangência de cada Regional de 

Saúde;

SESA
2015 e

2016
X Em discussão com Escola de Saúde Pública de Paraná

13. Estruturação da Rede de Atenção a Pessoa Idosa

Implantar Centros Macrorregionais com equipe 

multiprofissional especializada, no atendimento à 

pessoa idosa frágil, com objetivo de orientar as famílias 

e capacitar profissionais da Atenção Primária.

Implantar 4 Centros 

Macrorregionais.
SESA 2015 a 2018 X

Em novembro de 2017 foi lançada a Rede de Atenção ao Idoso pela SESA. Esta Rede está sendo implantada em 11 

(onze)  ambulatórios de atenção especializada gerenciados pelos Consórcios Intermunicipais de Saúde, conforme 

identificado pela avaliação do Programa COMSUS realizada em março de 2018. Esses ambulatórios especializados 

estão situados nas seguintes sedes de regiões de saúde: Irati, Guarapuava, Pato Branco, Francisco Beltrão, Cascavel, 

Campo Mourão, Umuarama, Cianorte, Maringá, Londrina, Ivaiporã.

14. Implantação do NASF (Núcleo de Apoio à Saúde da 

Família) em todos os municípios, priorizando os de 

pequeno porte (menos de 20 mil habitantes), e 

incluindo profissionais de saúde mental.

Sensibilizar o restante dos municípios para a 

implantação dos Núcleos.

Sensibilizar 100% dos municípios 

paranaenses para a implantação das 

equipes das NASF.

SESA 2015-2018 X Em 2017 havia 213 equipes de NASF-AB; atualmente há 270 equipes implantadas em 228 municípios do Paraná.

15. Promover a formação de Cuidadores da Pessoa 

Idosa.

Realizar cursos de qualificação básica, Formação Inicial 

para Cuidadores da Pessoa Idosa

Realizar cursos para  20 turmas 

descentralizadas, atendendo às 

demandas já existentes nas 

Regionais de Saúde da SESA.

SESA 2015 X

2015 - 791 alunos capacitados

2016 - 238 alunos capacitados

2017 - 247 alunos capacitados

2018 - 280 alunos  capacitados

16.1. Ampliar a cobertura 

populacional atendida em CAPS.
SESA 2015-2018 X Meta já alcançada

16.2 Implantar Centros de Atenção 

Psicossocial ad III e Unidades de 

Acolhimento Regional.

SESA 2015-2018 X Aguarda-se a implantação nos municípios de São Tomé e Jandaia do Sul.

16.3 Capacitar profissionais de 

saúde, em Saúde Mental
SESA 2015-2018 X Ação prevista para os próximo quadrimestres.

CONCLUÍDA/

ATINGIDO

CONCLUÍDA 

PARCIALMENTE

EM 

ANDAMENTO
NÃO INICIADO

SEED – Adequação de currículos e metodologias, 

conforme a escolarização demandada na Educação 

Básica.

SEED – Atender  a 100% da 

demanda.
SEED

2015 –

 2018
X

Com relação a amplicação da política pública da Educação para a inclusão da pessoa idosa, a SEED 

efetuou ações em relação aos nívies de Ensino Fundamental e Ensino Médio.  Organizou no Portal dia a 

dia Educação uma página que contém diversos conteúdos e materiais sobre a pessoa idosa como 

subsidio às escolas da ede Pública de Ensino. Essas inofrmações podem ser acessadas pelo link: 

http://www.educadores.diaadia.pr.gov.br/modules/conteudo/conteudo.php?conteudo=1272. Produziu um 

segundo documento de orientação específica com relação ao Estatuto do Idoso, o qual pode ser 

acessado pelo link: 

www.educadores.diaadia.pr.gov.br/arquivos/File/desafios_educacionais/orientacoes_deb_estatuto_do_ido

so.pdf.  Como também, após a aprovação da BNCC do ensino fundamental o DEB ao final de 2018 

elaborou um documento que traz todas as legislações vigentes e obrigatórias que implicam uma 

organização do Trabalho Pedagógico da Escola, o qual pode ser acessado pelo link: 

www.educadores.diaadia.pr.gov.br/arquivos/File/pdf/otp_deb_legislacoes2018.pdf.  No entanto, não temos 

dados para afirmar se atendemos 100% a meta da demanda.

SEED – Adequação de currículos e metodologias, 

conforme a escolarização demandada na Educação 

Básica.

SETI – Implantação SETI
2015/

2018
X

Como apresentado no relatório ao CEDI, alguns cursos das IEES já contemplam o conteúdo sobre envelhecimento  

Humano.

2. Inclusão de conteúdos sobre envelhecimento 

humano no currículo da Educação Básica do estado e 

municípios, nas disciplinas de História, Geografia, 

Ciências, Educação Física e Ensino Religioso, Língua 

Estrangeira Moderna do Ensino Fundamental; e 

História, Geografia, Biologia, Filosofia e Sociologia e 

Língua Estrangeira Moderna, do Ensino Médio.

Constituir grupo de trabalho interdepartamental para 

organizar e implantar conteúdos interdisciplinares 

sobre envelhecimento humano no currículo da 

educação básica.

Capacitar as equipes pedagógicas 

dos 32 NRE do Estado e as equipes 

de 100% das Secretarias Municipais 

de Educação

SEED
2015 – 

2016
X

O Departamento da Educação Básica, hoje denominado, Departamento de Desenvolvimento Curricular, produziu um 

documento de Orientação Curricular como auxílio teórico-metodológico às escolas e professores com relação à 

inserção e aplicação do Estatuto do Idoso em todas as disciplinas pertencentes à Educação Básica (Ensino 

fundamental II e Ensino Médio). Esse docuemento está disponibilizado no Portal Dia a Dia Educação, no link: 

www.educadores.diaadia.pr.gov.br/arquivos/File/desafios_educacionais/orientacoes_deb_estatuto_do_idoso.pdf. 

3.1 Para este levantamento, contar com o apoio de 

agentes de saúde e Núcleos Regionais de Educação, em 

Secretarias Municipais de Educação, bem como 

consultar os dados oficiais do Portal da Pessoa Idosa.

3.1 Ampliar em 10% do número de 

pessoas idosas matriculadas em 

programas de alfabetização 

Secretarias Municipais de Educação, 

bem como consultar os dados 

oficiais do Portal da Pessoa Idosa.

SEED
2015 – 

2018
X

Para que a SEED pudesse distribuir as vagas disponíveis pelo Programa Brasil Alfabetizado, contou com a 

colaboração dos 32 Núcleos Regionais de Educação, os quais consultaram as Prefeituras para localização do público 

alvo. Houve o acompanhamento das turmas de alfabetização de adultos e idosos, verificação o sucesso e 

encaminhamento à EJA anos iniciais do Ensino Fundamental.

3.2  Organizar Postos de Alfabetização nos municípios 

que necessitam, juntamente com as Secretarias 

Municipais de Educação.

SEED
2015 – 

2018
X

A SEED aderiu ao Programa Brasil Alfabetizado, atingindo 139 municípios do Estado. Esse Programa vem ampliar 

Oportunidades de alfabetizar adultos e Idosos em diferentes municípios do PR.

4.Inclusão da disciplina de Gerontologia em todos os 

cursos das áreas de saúde do ensino superior que 

ainda não contemplem essa disciplina, adequando-se à 

legislação vigente.

Propor a implementação com os dirigentes das 

instituições públicas e privadas sobre o tema, 

especialmente  com os Pró-Reitores de Graduação das 

IES do Paraná.

Implantação gradativa de disciplina 

de Gerontologia nos Cursos de Nível 

Superior, conforme previsão legal.

SETI
2016 – 

2018
X Como apresentado no relatório ao CEDI, alguns cursos das IEES  já contemplam a disciplina de Gerontologia.

7. Agilização do fornecimento de medicamentos de alto 

custo, por meio das Farmácias Regionais de Saúde do 

Estado, com orientação de procedimentos e fluxos 

pelos profissionais de saúde.

ESTRATÉGIAS

16. Fortalecer a atenção ao serviço de  Saúde Mental 

no Estado, incluindo o atendimento à pessoa idosa .

1. Ampliação da política pública da educação para a 

inclusão da pessoa idosa, de forma a garantir a sua 

presença em todos os níveis do sistema educacional.

3.Realização de pesquisa para detectar o número de 

pessoas idosas analfabetas em cada município do 

Estado do Paraná, com a finalidade de estimular e 

encaminhar para cursos de alfabetização.

AÇÕES

6. Implementação de programas educativos, visando à 

prevenção de acidentes domésticos e temas 

relacionados à saúde da pessoa idosa, tais como o uso 

de substâncias psicoativas como álcool, fumo e outras 

drogas, prevenção da hipertensão, DST/AIDS, diabetes, 

cardiopatias, bem como participação nas imunizações 

e divulgação de formas de acesso à saúde bucal e 

mental.

5. Organização de campanhas visando à Redução da 

iatrogenia medicamentosa entre as Pessoas Idosas

SITUAÇÃO (X)

ESCLARECIMENTOS

12. Capacitação dos profissionais das equipes 

multidisciplinares de saúde, sensibilizando-os para um 

atendimento humanizado à pessoa idosa.

9. Implementação e aumento do número de consultas 

das especialidades relacionadas à saúde da pessoa 

idosa.

Houve mudança na estratégia de atenção á saúde da população idosa. Em 24 de Novembro de 2017 foi lançada a 

REDE INTEGRAL DE ATENÇÃO Á SAÚDE DA PESSOA IDOSA (RAISI), que utiliza modelo de cuidado centrado na pessoa, 

com o  objetivo de manter a capacidade funcional dos idosos através da prevenção, identificação precoce e manejo 

da Fragilidade.  Ancorada fortemente na capacitação dos profissionais de saúde para os princípios do novo modelo, a 

RAISI tem início com dois níveis de atenção: a Atenção Primária em Saúde e a Atenção Secundária. Para a atenção 

secundária, a proposta , que já vem sendo implantada, é de incorporação de geriatras ou médicos especializados ou 

capacitados em Geriatria, bem como equipes multiprofissionais  nos Centros de Atenção Especializada, geridos pelos 

Consórcios Intermunicipais de Saúde. Não há informações sobre o número de consultas realizadas, por inexistência 

de sistema operacional específico.

3. EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA – SEED

METAS EXECUTOR PRAZOS

16.1. Implantar e implementar a Rede de Atenção à 

Saúde Mental no Estado do Paraná.

9.1. Implantação de centros de especialidades.



5. Coordenar Campanhas nas escolas que tenham a 

intergeracionalidade como tema.

Promoção de campanhas com produção e distribuição 

de material sobre a intergeracionalidade, enfocando o 

respeito recíproco e a compreensão de que a vida é 

processo único, com especificidades nas diversas fases 

e que todas Elas exigem respeito.

Alcance das Campanhas nos 399 

Municípios do PR, por meio de suas 

instituições escolares.

SEED 2015 X

Houveram diversos materiais que contribuiram com o fomento a discussão do tema envelhecimento e respeito a 

pessoa idosa em escolas, dentre eles o fornecimento de um desenho animado a toda rede estadual de ensino 

baseado na Cartilha Conhecendo os Direitos da Pessoa Idosa, o qual foi disponibilizado para toda a rede de ensino. 

Além disso, houve a promoção de campanhas de produção e distribuição de materiais para formação das Instituições 

de Ensino sobre o processo de intergeracionalidadea para a inclusão da pessoa idosa, a SEED organizou para a 

Semana de Estudos Pedagógicos em fevereiro de 2018 como uma das temáticas o estudo do “Estatuto do Idoso nos 

Currículos Escolares”, como o intuito da promover o aperfeiçoamento acerca do conhecimento desse documento 

para a sua efetiva inserções nas atividades curriculares.  Essas informações podem ser acessadas pelo link: 

<www.gestaoescolar.diaadia.pr.gov.br/modules/conteudo/conteudo.php?conteudo=1850> no Portal Dia a Dia 

Educação.

6.Implantação e/ou implementação de núcleos e 

projetos de extensão, em parceria com as 

universidades estaduais, municipais e abertas, bem 

como com outras instituições envolvidas com a 

temática da pessoa idosa.

6.1. Dar continuidade aos projetos de extensão das 

UNATIs nas IES do Paraná.

6.1.Desenvolvimento de Programas 

e Ações que adotem medidas de 

prevenção e Promoção à Saúde da 

Pessoa Idosa  pelas UNATIs do 

Paraná

SETI
2015/

2018
X Feito levantamento junto às UNATIs. Apresentado ao CEDI-PR

7. Promoção da inclusão digital e tecnológica da 

pessoa idosa, por meio do acesso a Centros de 

Educação Continuada, Centros de Convivência e de 

Atenção Integral.

7.1.Participação das UNATIs do Paraná, oferecendo 

esta possibilidade de curso de inclusão digital em suas 

unidades.

Oferta de disciplinas e eventos específicos na área 

tecnológica, promovidos pela IES do Paraná e com 

cursos de informática e práticas de laboratórios.

2.500 idosos SETI 2015 – 2018 X UNATIs desenvolvem essa ação de forma contínua. 

8. Dar continuidade à inclusão social da pessoa idosa, 

via inclusão digital, nos moldes dos cursos já 

existentes.

Realizar cursos de inclusão digital para as pessoas 

idosas no Estado do Paraná

Nos municípios que manifestarem 

interesse.
CELEPAR

2015 – 

2018
X

Nos anos de 2015 e 2016 foram capacitadas 1473 pessoas idosas em 18 municípios do PR. (Assaí, Assis 

Chateaubriand, Cascavel,  Curitiba, Godoy Moreira, Ivaté, Luiziana, Maria Helena, Morretes, Munhoz de Mello, 

Palmas, Paraíso do Norte, Pato Branco, Pontal do Paraná, Quarto Centenário, Rio Azul, Rio Bom e Santa Helena.

9. Inclusão nos programas de estágios de ensino 

superior para a atuação de estudantes junto às pessoas 

idosas , conforme área de formação desses.

Participação das UNATIs das IES do Paraná.

Participação dos estudantes em 

estágios, conforme sua área de 

atuação, e inserção de aulas práticas  

de interação com o público idoso, 

para todos os estudantes.

SETI
2015 a 

2018
X UNATIs já desenvolvem esta ação de forma contínua. 

10.Promoção de cursos de Cuidadores da Pessoa Idosa, 

inclusive no âmbito municipal, inserindo na sua grade 

noções gerais sobre Acessibilidade, LIBRA e  Braile

Manter os Cursos Técnicos de Cuidados ao Idoso, na 

Rede Estadual de Ensino.

Ofertar os cursos nas unidades 

escolares já existentes e ampliar a 

oferta, conforme demanda.

SEED Contínuo X

Com relação a promoção de cursos de Cuidadores da Pessoa Idosa a Técnica Pedagógica Verônica Mendes Prestes do 

Departamento de Educação Profissional responsável pelo acompanhamento desse curso informou que no período 

ente 2015-2018 que o Estado do Paraná possui 11 colégios com Atos Vigentes para o Curso de Cuidados de Idosos, 

dos quais 05 colégios ofertam efetivamente o Curso. Como relação a ampliação da oferta em 2018 foi autorizado a 

abertura de um Curso de Especialização Técnica de Cuidados de Idosos de Nível Médio.

11. Manter atendimento  a pessoas idosas, pelas IES, 

através das Clínicas de Especialidades Odontológicas – 

CEO

11.1. Manter o atendimento existente, procurando 

ampliação do serviço, com novos credenciamentos.

11.1. Incremento de 0,5% ao ano no 

fornecimento de próteses e 

tratamentos dentários por divisão de 

saúde bucal/DEPS/SAS.

SETI Contínuo X Ação contínua e permanente.

CONCLUÍDA/ 

ATINGIDO

CONCLUÍDA 

PARCIALMENTE

EM 

ANDAMENTO
NÃO INICIADO

1.1. Implementação do Programa VIVER A VIDA para 

pré-aposentados:

 - Cursos presenciais e à distância para divulgação da 

legislação previdenciária, educação financeira e 

preparação para a aposentadoria.

Para aposentados e pensionistas:

 - Cursos presenciais e à distância, educação financeira, 

saúde e qualidade de vida, em parceria com a Escola de 

Governo.

 - Atividades culturais - Oficinas artísticas e culturais 

atividades físicas. e de Saúde.*                  * atribuição 

da PRPREV por se tratar de aposentados e pensionistas

1.1. Atingir 3.000 servidores ao ano, 

na fase de pré-aposentadoria
SEAP Contínuo X

As ações de capacitação destinadas aos servidores em fase de pré-aposentadoria, aposentados e pensionistas, nas 

modalidades presencial e à distância encontram-se em fase de execução, conforme cronograma de atividades 

previamente definido, extensivo até novembro de 2018. As ações são planejadas e desenvolvidas de modo conjunto 

com a Escola de Gestão, PRPREV e GRHS e integram o Programa Viver a Vida. São cursos e seminários voltados à 

abordagem de temáticas vinculadas a demanda do público-alvo, identificadas por meio de pesquisas de 

levantamento de interesse, com uso de combinadas estratégias e canais de comunicação, tanto pela Escola de 

Gestão como pela PRPREV. Por se tratar de ação continuada, as capacitações integram o planejamento da Escola de 

Gestão até novembro de 2018, mediante cronograma de execução específico já definido.

1.2. Implementação do Projeto PRPREV + PERTO DE 

VOCÊ: - Parceria com os núcleos da educação e 

batalhões da PM, com a finalidade de divulgar a 

legislação previdenciária do Estado do Paraná.

- Elaboração de material didático, em parceira com a 

EG, a ser distribuído nos cursos para divulgação da 

legislação previdenciária.

1.2. Projeto PRPREV + Perto de Você 

tem a meta de atingir todos os 

servidores estaduais na ativa no 

interior do estado e prestes a se 

aposentarem

SEAP Contínuo X

O Projeto PRPREV + PERTO DE VOCÊ continua em pleno funcionamento, mas com foco nos beneficiários da PRPREV. 

As parcerias continuam e são efetivas no atendimento dos aposentados e pensionistas do interior.

Quanto ao material didático temos a informar que ele é sempre atualizado e repassado à EG.

São realizados atendimentos para aposentados e pensionistas de todo o estado do PR, descentralizando a busca 

pelas informações e serviços da PRPREV, realizado pela Supervisão de Interiorização, com um supervisor e uma 

colaboradora da PRPREV. São atendidos aproximadamente 70.000 beneficiários distribuídos em todo o estado, 

sendo que no interior, concentra-se  mais de 55% da massa dos beneficiários. Desses, mais de 31 mil estão nas 

cidades Polo: Cascavel, Foz do Iguaçu, Londrina, Maringá e Ponta Grossa.

Locais de atendimento: 29 Núcleos Regionais de Educação com 63 Colaboradores (funcionários dos Núcleos 

treinados para realizar os Atendimentos).

35 Batalhões da Polícia Militar com 168 colaboradores (Policiais Militares treinados para realizar os atendimentos).

Serviços oferecidos: Requerimento geral; resíduo de benefício, seguro de vida e auxílio funeral; pensão; 

instituição/substituição do responsável legal (guarda, tutela ou curatela); manutenção de representante legal; 

isenção de imposto de renda; solicitação de fotocópia de processo; certidão de Tempo de contribuição – CTC; 

instituição e exclusão de dependentes; opção de manutenção das contribuições previdenciárias; declaração de 

tempos para aposentados; solicitação de fotocópia de laudo médico; solicitação de Fotocópia de laudo médico de 

isenção de imposto de renda; solicitação de Declaração; solicitação de documentos efetuados por terceiros; 

solicitação De reconsideração de parecer; retirada de folha; requerimento de revisão de Proventos; requerimento de 

sustação de aposentadoria; atualização de Endereço; ouvidoria – requerimento de denúncias; solicitação de gravação 

de Ligações telefônicas – Call Center; encaminhamentos de documentos; Solicitação de visita social; isenção de 

contribuição previdenciária; auxílio Funeral Art. 205

SEAE
2015 - 

2018
X

O Espaço Cidadão – Telecentro localizado no PR Previdência, na Rua Inácio Lustosa, 700 atua na promoção e na 

capacitação dos segurados para uso da tecnologia de informação em Curitiba, desde 2015, vem sendo gerido pela 

própria entidade, que assumiu a gestão deste laboratório de informática, com computadores, link de comunicação e 

trilha de ensino, promovendo o acesso à internet e a capacitação aos pensionistas. A SEAE ratifica que a ação de 

inclusão digital aos pensionistas está sendo realizada pela própria PR Previdência, não tendo participação nas ações 

estratégicas desse plano.

PR PREVIDÊNCIA
2015 –

 2018
X

A sala de informática instalada no Programa Viver a Vida contém equipamentos próprios e os conteúdos para cursos 

são desenvolvidos na Instituição.

A PR Previdência promove a inclusão digital e a capacitação dos segurados, no uso da tecnologia de informação, no 

telecentro instalado nas dependências da instituição em Curitiba, denominado “Espaço Cidadão – TELECENTRO.”

Resultados obtidos em:

2015 – 32 aulas com 71 participantes

2016 – 46 aulas com 89 participantes

2017 – 42 aulas com 83 participantes 

2018 (até maio) – 28 aulas com 58 participantes

3.1. Realizar nas Agências do Trabalhador do Estado do 

Paraná e nos diversos locais de atendimento a 

Intermediação de Mão de Obra através do Portal MTE 

Mais Emprego.

SEJUF Contínuo X

Em 2017 de janeiro a dezembro foram inscritos 18.871 trabalhadores com mais de 50 anos e foram colocadas 6.165 

representando uma taxa de efetividade de 33%.        Em 2016 de janeiro a dezembro foram inscritos 22.767 

trabalhadores com mais de 50 anos e foram colocadas 4.370 representando uma taxa de efetividade de 18%. Em 

2015 de janeiro a dezembro foram inscritos 18.871 trabalhadores com mais de 50 anos e foram colocadas 4.370 

representando uma taxa de efetividade de 18%.

3.2. O agente de atendimento entregará senhas com 

identificação de prioridade.

3.2. Reinserir as pessoas idosas no 

mercado de trabalho, privilegiando 

suas habilidades e competências, 

visando à permanência e a 

progressão no mundo do trabalho.

SEJUF Contínuo X
Em 2015/2016/2017 de janeiro a dezembro foram inscritos 62.944  trabalhadores com mais de 50 anos e foram 

colocadas 14.711, representando uma taxa de efetividade de 23%.

4. Oportunizar o acesso ao Micro Crédito, através do 

Cadastramento no Portal Fomento Net, para incentivar 

o empreendedorismo e o cooperativismo, para a 

geração e complementação de renda, considerando as 

particularidades, habilidades e competências das 

pessoas idosas.

4.1. Nos atendimentos prioritários às pessoas idosas, 

os agentes de atendimento divulgarão a oferta de 

Micro Crédito.

4.1.Promover autonomia econômica 

e financeira orientando as pessoas 

idosas.

AGENCIA DE 

FOMENTO (SEJUF)
Contínuo X

Ações (Ação transferida para Agência de Fomento, conforme Lei 28374/2014). Art. 3.º Transfere para a Agência de 

Fomento do Paraná a atribuição relativa à coordenação da política de microcrédito com a finalidade de dar acesso ao 

trabalhador empreendedor de microcrédito orientado e assistido.

5. Disponibilizar às pessoas idosas o acesso aos 

projetos e programas da Economia Solidária e 

Artesanato Paraná, visando o fortalecimento e 

protagonismo desses, proporcionando a formação de 

grupos de debates e trocas de experiências locais e 

regionais.

5.1. Fomentar a criação de grupos de discussões 

articulações locais e regionais, dentro do Estado do 

Paraná, que visem à integração das pessoas idosas e de 

suas habilidades produtivas, junto aos programas 

disponibilizados pela SETS.

5.2. Fomentar a criação de grupos 

de debates e oficinas, 

disponibilizando informações e 

ferramentas para o fortalecimento 

das pessoas idosas como agentes de 

transformação pessoal e social, de 

sua localidade ou região.

SEJUF Contínuo X
Existem diversos programas incentivados pelo Governo do Estado ofertando economia solidária que incluem a 

pessoa idosa, entretando não foi criado algo exclusivo para este público. 

6. Capacitação dos Agentes Públicos que atuam nas 

Agências do Trabalhador e nos Escritórios Regionais de 

todo Estado do Paraná, para a realização dos 

atendimentos prioritários, bem como para a execução 

das referidas políticas públicas determinadas pelo 

Estatuto do Idoso.

Repassar informações referentes à Lei n° 10.048, de 08 

de Novembro de 2000, e do Estatuto do Idoso, a fim de 

promover a preparação dos agentes públicos para a 

realização do atendimento humanizado às pessoas 

idosas.

100% dos Agentes capacitados para 

prestar atendimento de forma 

igualitária dentro da capilaridade 

das Agências do Trabalhador e 

Escritórios Regionais do Paraná.

SEJUF Contínuo X
Foram treinados 815 agentes públicos da rede de atendimento para melhoria da qualidade de atendimento, 

identificando o público prioritário. 

CONCLUÍDA/ 

ATINGIDO

CONCLUÍDA 

PARCIALMENTE

EM 

ANDAMENTO
NÃO INICIADO

1. Integração de todos os projetos urbanísticos de 

responsabilidade da COHAPAR às normas de 

acessibilidade e tecnologia, conforme Lei 10.098/00.

1.1. Promoção de campanhas de conscientização junto 

aos empreendimentos e construções onde a COHAPAR 

possui parceria

1.1. 100% dos empreendimentos 

habitacionais destinados às pessoas 

idosas com moradias e calçadas 

adaptadas.

COHAPAR 2015 – 2018 X
Todos os projetos avaliados pela COHAPAR atendem os requisitos necessários de acessibilidade  para pessoas idosas 

e pessoas com necessidades especiais. 

2. Aumentar o subsídio do Governo Estadual para 

viabilizar a aquisição da moradia pela pessoa idosa 

com deficiência ou não.

2.1. Subsidiar a aquisição da casa própria às pessoas 

idosas com recursos do FGTS.

2.1. Atender 100% da demanda 

apresentada pelo Município onde 

existam projetos habitacionais em 

desenvolvimento.

COHAPAR 2015 – 2018 X A ação será iniciada no próximo plano de ação.

3. Articular com entidades públicas a fiscalização das 

construções e reformas de acordo com as normas 

legais de acessibilidade e de tecnologia.

3.1. Articular com o Governo do Estado recursos para 

atendimento de reformas para famílias com pessoas 

idosas.

3.1. Melhorar a moradia para, 

aproximadamente, 4000 pessoas 

idosas.

COHAPAR 2015 – 2018 X

Foi estabelecido um Termo de Cooperação Técnica nº001/17 com a SEED. Trata-se de melhorias na estrutura 

construtiva das escolas públicas do Estado do PR. e segue a normativa do CREA quanto a acessibilidade. Contudo não 

implica em moradia, sendo assim essa meta não foi cumprida.

4.1. Urbanização e calçadas
4.1. Orçamento previsto: 

R$ 76.411.666,68
SEDU 2015 X

Os projetos realizados contemplam a população em geral, na qual inclui pessoas idosas e pessoas com necessidades 

especiais. 

4.2. Esporte e Lazer
4.2. Orçamento previsto: 

R$ 106.323.410,72
SEDU 2015 X

4.3. Centros comunitários
4.3. Orçamento previsto: 

R$ 24.629.058,78
SEDU 2015 X

4.4. Plano Diretor Municipal
4.4. Orçamento previsto: 

R$ 1.397.712,50
SEDU 2015 X

CONCLUÍDA/ 

ATINGIDO

CONCLUÍDA 

PARCIALMENTE

EM 

ANDAMENTO
NÃO INICIADO

1. Desenvolvimento de Ferramenta de Business 

Intelligence (BI) para a área da pessoa idosa.

Manter atualizado o banco de dados, com todas as 

informações gerenciais sobre a situação das pessoas 

idosas do Paraná

Mapear a situação das pessoas 

idosas do Paraná

SEJUF/

CELEPAR/

CEDI

2014-2018 X
Não há um sistema exclusivo para a pessoa idosa, entretanto o Censo Suas possui os dados necessários para o 

mapeamento das pessoas idosas paranaenses.

2. Divulgação dos direitos da pessoa idosa, no que se 

refere à sua prioridade na tramitação de processos e 

procedimentos, e na execução dos atos e diligências 

judiciais em qualquer instância

Realização de campanha sobre o tema, com folders e 

cartazes, com vistas à conscientização da sociedade 

sobre este direito

distribuição de 15 mil folders e 10 

mil cartazes

SEJUF/

CPPI
2015-2018 X

Realização da Campanha de Valorização da Pessoa Idosa, com a distribuição de 30 mil exemplares da Cartilha 

Conhecendo os Direitos da Pessoa Idosa que apresenta a prioridade na tramitação de processos administrativos e 

judiciais, além de cartazes e folders intitulados: Quem já Percorreu um longo caminho merece o nosso Respeito! e 

Dê Preferência a Pessoa Idosa na Fila. É lei e deve ser respeitada por todos. 

3. Reestruturação do atendimento à pessoa idosa em 

todas as delegacias.

3.1. Capacitação e sensibilização para o atendimento 

especializado à pessoa idosa.

Realização de cursos, palestras e 

qualificações dos agentes de 

segurança para o atendimento à 

pessoa idosa.

SESP 2015 – 2018 X

No curso de formação dos policiais civis é abordado o tema do atendimento especializado ao idoso. Quanto à Polícia 

Militar tanto na oportunidade de formação do profissional quanto no decorrer da carreira são ministrados cursos de 

atualização e reciclagem refente ao tema

5. HABITAÇÃO E URBANISMO - COHAPAR

AÇÕES METAS EXECUTOR ESCLARECIMENTOS

ESCLARECIMENTOS

PRAZOS

SITUAÇÃO (X)

ESTRATÉGIAS

ESTRATÉGIAS METAS EXECUTOR PRAZOS

SITUAÇÃO (X)

6. JUSTIÇA E SEGURANÇA PÚBLICA – SEJUF

4. Realização de projetos de acessibilidade que 

contemplem as pessoas idosas com mobilidade 

reduzida e com deficiência, em vias públicas e 

transporte público.

AÇÕES

3. Atender as pessoas idosas de maneira prioritária, de 

acordo com a Lei 10.048 de 08 de Novembro de 2000, 

para a realização das ações de Intermediação de Mão 

de Obra, tais como: Cadastramento no Portal MTE Mais 

Emprego e posterior encaminhamento para vagas de 

trabalho e pré matrícula, nos cursos de qualificação 

profissional ofertados na modalidade PRONATEC 

TRABALHADOR, bem como por ONG's parceiras.

1. Divulgação, aos pré-aposentados e aposentados, da 

legislação previdenciária estadual e das ações que 

oportunizam cursos presenciais e à distância, oficinas, 

palestras e exercícios físicos, para uma melhor 

qualidade de vida

2. Inclusão Digital dos aposentados / pensionistas, e 

implantação no município de Curitiba de um espaço 

denominado “Espaço Cidadão – TELECENTRO”.

PRAZOS

SITUAÇÃO (X)

Promover a capacitação dos segurados da PARANÁ 

PREVIDÊNCIA no uso da tecnologia de informação, em 

Curitiba.

Para 2015 / 2016, estender essa 

capacitação aos municípios do 

Estado do Paraná, com critérios a 

serem definidos entre a SEAE e 

PREPREV.

4. TRABALHO E PREVIDÊNCIA SOCIAL – SEJUF

AÇÕES ESTRATÉGIAS METAS EXECUTOR ESCLARECIMENTOS



4.1. Avaliar o trabalho que vem sendo prestado e 

reestruturar, caso seja entendida tal necessidade
4.1. Atingir os 399 municípios

SEJUF/

CPPI
2015-2018 X Ação contínua

4.2. Participação do Centro de Referência do Idoso e do 

Disque Idoso nas feiras de serviços promovidas pelas 

UPS Cidadania, campanhas, participação em 

entrevistas nos meios de comunicação e internet

4.2. Participar de todas as UPS
SEJUF/

CPPI
2015-2018 X

Centro de Referência teve suas atividades encerradas em 2016.

A SEJUF participou de UPS Cidadania e de eventos abertos à comunidade que promovam ações relativas às áreas de 

garantia de direitos.

5. Realização de campanhas informativas e educativas 

sobre a violência contra a pessoa idosa

Realizar campanha anualmente, no dia 15 de junho, no 

Dia Mundial da Conscientização da Violência Contra a 

Pessoa Idosa

Distribuição de 4 mil cartazes e 10 

mil folders

SEJUF/

CPPI
Anual X

Ação contínua e anualmente a CPPI promove evento no mês de junho sobre o tema conscientização da violência 

contra a pessoa idosa. Ocorre a distribuição de materiais gráficos, não restritos a folders e cartazes, mas estatutos, 

cartilhas, folders,materiais relativos a saúde da pessoa idosa e tudo mais que houver disponibilidade em estoque.

6. Elaboração e implementação de Plano de Ação de 

enfrentamento à violência contra a pessoa idosa.

6.1. Criação de comitê de discussão para elaboração do 

plano de Ação de enfrentamento das violências contra 

a pessoa idosa.

6.1. Atingir todos os Batalhões de 

Polícia Militar e Subdivisões da 

Polícia Civil, promovendo a 

articulação com Conselhos 

Municipais de Direitos da Pessoa 

Idosa.

SESP 2015 – 2018 X

7. Encaminhamento das deliberações das conferências 

à Defensoria Pública, Ministério Público e Poder 

Judiciário, reivindicando agilidade na realização das 

ações requeridas

Realizar reuniões com representantes dos referidos 

órgãos, entregando-lhes cópia do Plano Estadual da 

Pessoa Idosa

Enviar o Plano para as 161 comarcas 

existentes

SEJUF/

CPPI
2015 X Ação contínua e permanente.

8. Divulgação do direito de prioridade das pessoa 

idosas em filas, ônibus, bancos, locais públicos, etc

Desenvolver campanhas específicas sobre a prioridade 

das pessoas idosas, junto aos usuários de locais 

públicos e privados, bem como em transporte coletivo

Distribuição de 10 mil folders e 5 mil 

cartazes

SEJUF/

CPPI
Contínuo X

9.1. Ter permanentemente à disposição exemplares do 

Estatuto do Idoso para eventual distribuição

9.1. manter em estoque, pelo menos 

3.000 mil exemplares

SEJUF/

CPPI
2015-2018 X Ação contínua

9.2. disponibilizar o Estatuto do Idoso para dowlonload
SEJUF/

CPPI
2015-2018 X Ação contínua

9.3. Divulgar o documento nas rádios, televisões e 

imprensa escrita

SEJUF/

CPPI
2015-2018 X Ação contínua

10. Mobilização dos Conselhos Estadual e Municipais 

dos Direitos da Pessoa Idosa, para fazer cumprir a Lei 

10.741, observando-se os princípios nas ILPIs, 

conforme RDC 283 da ANVISA

Elaborar uma cartilha voltada a profissionais que 

atuam junto à pessoas idosas, com orientações sobre 

os procedimentos adequados e com um capítulo 

específico sobre as ILPIs

Editar 5.000 mil exemplares da 

cartilha

SEJUF/

CPPI
2015-2016 X

A Cartilha Conhecendo os Direitos da Pessoa Idosa foi elaborada com um capítulo específico com instruções sobre as 

ILPIs, a qual foi distribuída mais de 40 mil exemplares no Estado do Paraná. Entretanto não foi elaborado um 

material específico sobre o tema. 

11.1. Manter contato permanente com a 

Coordenadoria Nacional do Idoso/SDH, órgão que 

realiza os pareceres solicitados pelas comissões 

estabelecidas no Congresso Nacional

SEJUF/

CPPI
2015-2018 X Ação contínua

11.2. Manter a população informada, por meio do 

Portal da Pessoa idosa e site da SEJUF/DEDIHC

11.2. Manter atualizado o Portal da 

Pessoa Idosa

SEJUF/

CPPI
2015-2018 X Ação contínua

12. Apoiar a realização da Semana da Pessoa Idosa no 

Estado e nos municípios (set/out), com atividades 

sobre envelhecimento saudável e divulgação dos 

direitos da pessoa idosa

Estabelecer um roteiro com as atividades possíveis de 

serem desenvolvidas, fornecendo material de apoio, 

como folders, cartazes, cartilhas, etc

Apoiar a realização da Semana da 

Pessoa idosa nos 399 municípios

SEJUF/

CPPI
Contínuo X Ação anual

13. Capacitação dos profissionais da segurança pública 

que atuam nas delegacias e nas unidades da Polícia 

Militar, visando desenvolver sua compreensão sobre 

questões relativas ao envelhecimento e aos direitos das 

pessoas idosas.

13.1. Organizar um curso de capacitação no formato 

de EAD da SENASP, em parceria com as 

Instituições de Ensino e Formação da Polícia Civil e 

Polícia Militar do Estado do Paraná.

13.1. Ofertar um curso em EAD 

sobre o envelhecimento e direitos 

das pessoas idosas, a todos os 

profissionais da área da Segurança.

SESP 2015 – 2018 X

Quanto à capacitação, cumpre informar que a ESPC formou entre 2015 e 2017, 857 alunos, entre delegados, 

escrivães, investigadores e papiloscopistas. 

Afora essas aulas presenciais onde tiveram ênfase em atendimento de público vulnerável, ainda o SENASP 

disponibiliza vários cursos EAD em que os servidores fazem relacionados ao tema. Afora isso te -se ainda as 

formações de policias militares e bombeiros militares que não dispomos dos números. Quanto à capacitação 

continuada, o SENAP EAD disponibiliza vários curso entre eles alguns versando sobre os direitos das pessoas idosas. 

Esses cursos são disponibilizados a todos os profissionais da segurança pública. A academia da Polícia Militar do 

Paraná, tanto na formação dos oficias quanto dos praças possui abordagem do tem em duas disciplinas, sendo elas: 

direitos Humanos e Polícia Comunitária, perfazendo uma carga horária de 60 horas cada disciplina, em que é 

abordado o tema em estudo

14.Possibilitar que a pessoa idosa privada de liberdade 

seja alocada em local de fácil acesso aos serviços de 

saúde da unidade penal  e que esta seja provida de 

acessibilidade

Utilizar o BI para alocar a pessoa idosa em locais 

apropriados
alocar todas as pessoas idosas SESP 2015 X

A todos os detentos, não somente aos idosos, há disponibilidade de equipe de saúde especializada, inclusive com 

quadro próprio e em regime de plantão, nas unidades penais do Estado.

SESP 2018 X

DETRAN 2018 X

COPET: A Coordenadoria de Educação para o Trânsito do Detran participa de ações educativas com idosos tal como 

teatro, informações e atendimento ao público. No site da COPET possui informações sobre os idosos no trânsito 

www.educacaotransito.pr.gov.br.          

CORH: realiza a inclusão digital para idosos em parceria com a CELEPAR e junto com o setor de educação faz uma 

sensibilização com os idosos participantes.                          

COENG: desde 2014, a Coordenadoria de Engenharia vem envidando os esforços necessários, visando equacionar 

todas as pendências existentes com relação a acessibilidade em suas instalações de atendimento aos cidadãos.

ACS: A Assessoria de Comunicação Social do Detran informa que, no período compreendido de 2015 a agosto de 

2017, não desenvolveu nenhuma ação ou campanha direcionada ao público idoso.

Até o fim deste ano, já temos orçamento fechado e campanhas definidas com base no número de motoristas por 

faixa etária e grupos de risco no trânsito.

Cabe ressaltar que apenas 0,14% dos 5,5 milhões de condutores ativos do PR tem mais de 55 anos (7.923). Entre as 

49.488 vitimas não fatais registradas no Estado em 2016, 2.946 (6%) tinha mais de 60 anos. Das 1.682 vitimas fatais, 

199 estavam nesta faixa etária.

CONCLUÍDA/ 

ATINGIDO

CONCLUÍDA 

PARCIALMENTE

EM 

ANDAMENTO
NÃO INICIADO

1.1. Realizar cursos de formação e capacitação com 

profissionais de educação física, na área de esporte e 

lazer, para desenvolvimento de projetos voltados à 

pessoa idosa.

1.1.1 Atingir em 2015/2016 em 

torno de 20% dos Municípios, com 

até 5.000 mil habitantes.

SEET 2015 – 2016 X

Em 2015, o Projeto em parceira intersetorial com a Secretaria da Família, dentro do contexto do Programa Família 

Paranaense, alcançou 81 municípios, por meio de capacitação de seus gestores, com o objetivo de integrar a família 

no seu contexto geral: crianças, adolescentes, adultos e os idosos, alcançando a meta prevista em atingir o maior 

numero de municípios até 20 mil habitantes na condição de cadastro prioritário do Programa Família Paranaense. 

Em 2016, o Projeto Lazer Paraná tinha uma meta de 123 mil pessoas para atendimento no Estado, porém o processo 

licitatório foi adiado para o ano de 2017, devido à inviabilidade de distribuição de materiais em período eleitoral, 

além de visar melhor aproveitamento da capacitação e uso do material em início de gestão.     

Esclarecimento Número 2: O projeto de capacitação voltadas às ações socioesportivos com público alvo pessoa 

idosa, não foi executado por indisponibilidade orçamentária e financeira.

O projeto de capacitação voltadas às ações socioesportivos com público alvo pessoa idosa, não foi executado por 

indisponibilidade orçamentária e financeira.

1.2. Dar prioridade a municípios com até 20.000 mil 

habitantes.

1.2.1 Atingir em 2017/2018, em 

torno de 20% dos municípios até 

20.000 mil habitantes.

SEET 2017 - 2018 X

Está em andamento o mesmo Projeto Lazer Paraná que tem a meta ampliada para 150 municípios até 30 mil 

habitantes e mantém parceira intersetorial com a Secretaria da Família, dentro do contexto do Programa Família 

Paranaense, por meio de capacitação de seus gestores, com o objetivo de integrar a família no seu contexto geral: 

crianças, adolescentes, adultos e os idosos. Está concluído  o Termo de Cooperação Técnica e o Plano de Trabalho.

Está em andamento os Jogos dos Idosos - Jido. Evento realizado pelo município de Guaratuba que terá o apoio do 

Estado na sua logística e na aquisição de materiais esportivos, bem como premiação e disponibilidade no pagamento 

de arbitragem. De 24 a 30 de setembro, o evento terá uma média de 800 pessoas acima de 60 anos participando. Os 

jogos tem por finalidade, estimular a participação, o prazer e a lucidade através de atividades esportivas adaptadas, 

recreativas, artísticas, socioculturais e de integração, garantindo uma melhor qualidade e vida aos participantes 

regulares.                  Está concluído o plano de ação, a aquisição de materiais esportivos e premiação para os Jogos 

dos Idosos em Guaratuba.

2. Criação de Academias e/ou Clubes da Terceira Idade 

para atendimento da pessoa idosa, com profissionais 

das áreas específicas para monitorá-las.

2.1. Estimular projetos voltados à pessoa idosa nos 

municípios do Paraná, com até 20.000 habitantes.

2.1. Atingir 50% dos municípios com 

até 20.000  habitantes.
SEET 2015 – 2018 X

De 2015 a 2016, foram desenvolvidos projetos de  Capacitação e Consultoria junto aos Municípios para Elaboração 

de Projetos com vistas à Captação de Recursos, junto ao Governo Federal. Temas pertinentes á Elaboração de 

Projetos, Criação de Eventos Socioesportivos e Captação de Recursos já foram desenvolvidos em Fóruns, Simpósios e 

Encontros de Gestores.

Atualmente, a SEET em parceria com a Escola de Gestão está ofertando aos Gestores Municipais, a "Trilha do 

Esporte" que tem como finalidade o desenvolvimento de módulos com conteúdos de gestão, dentre estes, conteúdos 

voltados à elaboração de projetos, captação de recursos, diagnóstico, planejamento e gestão que possibilitarão para 

o gestor, o desenvolvimento de projetos de acordo com sua realidade e vocação regional.

3. Ampliação do número de academias públicas ao ar 

livre para exercícios físicos, em todos os municípios do 

Estado, com orientação e supervisão técnica de 

profissionais da área.

3.1. Estimular a utilização das Academias Públicas, 

pelas pessoas idosas.

3.1. Implantação de 200 academias 

ao ar livre, atingindo 100 municípios
SEET 2015 – 2018 X

Em 2017 foram entregues 268 (duzentos e sessenta e oito) equipamentos de academia ao ar livre em 167 (cento e 

sessenta e sete) municípios contemplados estimulando a prática esportiva nos municípios de pequeno porte Para 

2017, está em andamento a aquisição de 300  Academias.

CONCLUÍDA/ 

ATINGIDO

CONCLUÍDA 

PARCIALMENTE

EM 

ANDAMENTO
NÃO INICIADO

1. Agilizar a aprovação das Leis sobre as vagas 

destinadas às pessoas idosas, no transporte 

intermunicipal.

Encaminhar projeto de lei à Assembleia Legislativa

Adequar a legislação do estado do 

Paraná, na questão do transporte 

intermunicipal.

 A ser articulado 

pelo CEDI/PR com o 

Executivo

2015 – 2016 X

O projeto de transporte intermunicipal tramitou por diversos órgãos da Administração Pública, com envolvimento do 

Ministério Público e CEDI. O processo continha vício de origem, o qual precisou ser reiniciado. Encontra-se ainda 

tramitando na Administração Pública.

2. Discutir a viabilidade da criação da Secretaria 

Estadual da Pessoa Idosa

Articular com o Governo do Estado a criação da 

Secretaria

Proporcionar atendimento 

adequado à população idosa em 

todas as políticas de estado

CEDI 2015 X
Houveram discussões com a Casa Civil acerca da viabilidade, entretanto por conta da redução do número de 

secretarias de Estado tornou-se inviável esta ação por parte do Plano de Governo. 

Todas as secretarias 

de Estado com 

responsabilidade 

pelas políticas 

públicas voltadas á 

pessoa idosa/SEJUF 2015-2018 X

A SEJUF possui, em sua estrutura, coordenação específica da garantia de direitos da pessoa idosa, que realiza a 

articulação transversal da temática junto a todas as políticas do governo estadual, por meio dos conselheiros e 

articuladores em cada secretaria. Não entendemos como viável, inclusive pelo número de políticas transversais, que 

cada secretaria constitua formalmente uma equipe específica.

SESA 2015-2018 X

A equipe da Divisão de Atenção à Saúde do Idoso teve seu número de profissionais aumentado de 3 para 4 em 

janeiro de 2018, número de profissionais  considerado ainda insuficiente para atender às demandas da implantação 

da RAISI.

SEED 2015-2018 X
Não há a disponibilização de assessoria técnica especializada e formação de equipe de profissionais na área da 

pessoa idosa.

CELEPAR 2015-2018 X

A Celepar tem ações conjuntas com a SEAE e SEJUF para executar os curso de Internet e Rede Social nos 

Telecentros/SEAE e Curso Básico de Smartphones junto às feiras de serviços promovidos pela SEJUF. Parcerias com 

os Municípios que tiverem demanda e pessoal capacitado para desenvolver os cursos de Internet e Rede Social nos 

Telecentros/SEAE e parcerias com municípios onde forem acontecer as feiras de serviços promovidos pela SEJU para 

em conjunto, existindo demanda, executar o Curso Básico de Smartphone durante o evento com técnicos da Celepar 

e monitores voluntários do município.

SETI 2015-2018 X Indicação de interlocutor para atuar em conjunto com as universidades estaduais. 

SEJUF 2015-2018 X

Até jun/2019, foram nomeados dois servidores para, os quais atenderão (entre outras Atribuições), ao Conselho 

Estadual dos Direitos do Idoso, como conselheiros, bem como à outras situações referentes às pessoas idosas, dentro 

das atribuições que sejam pertinentes à Secretaria de Estado da Justiça, Trabalho e Direitos Humanos, os quais 

encaminharão as situações que chegarem aos setores competentes.

SEAP 2015-2018 X

A SEAP é uma Secretaria de natureza instrumental responsável pelo suporte administrativo aos demais órgãos do 

Poder Executivo. 

Esta Secretaria não tem sob sua responsabilidade políticas públicas de qualquer natureza. 

Dentre suas atribuições inclui-se a Gestão de Recursos Humanos que se ocupa exclusivamente de servidores públicos 

estaduais, desde seu Ingresso até aposentadoria. 

As políticas voltadas ao atendimento dos aposentados estaduais, são de responsabilidade da PRPREV.

PR Previdência 2015-2018 X

15.1. Contratar a Agência para elaboração de um Plano 

de Ação que dê visibilidade aos temas de proteção  e 

prevenção de acidentes e cultura de paz no trânsito, 

nas questões referentes à pessoa idosa.

15.1. Estabelecer estratégias de 

divulgação em cada mídia.

Constituir equipes com pelo menos 

três profissionais em cada secretária 

para atuar com políticas voltadas ás 

pessoas idosas.

METAS

SITUAÇÃO (X)

ESCLARECIMENTOS

8. AÇÕES TRANSVERSAIS

EXECUTOR PRAZOS

7. CULTURA, ESPORTE E LAZER – SEET

ESTRATÉGIAS METAS EXECUTOR PRAZOS

SITUAÇÃO (X)

ESCLARECIMENTOS

Constituir e/ou ampliar equipe com profissionais 

experientes na temática.

ESTRATÉGIAS

3. Constituição e/ou ampliação de assessoria técnica 

especializada na área da pessoa idosa, nas Secretárias 

de Estado, para a implementação da política da pessoa 

idosa nos municípios.

AÇÕES

9. Ampliação da divulgação do Estatuto do Idoso nos 

meios de comunicação e, distribuição com especial 

atenção às pessoas idosas, que vivem no meio rural e 

com pouco acesso à informação

11. Acompanhamento dos projetos que tramitam no 

Congresso sobre as questões relativas à pessoa idosa, 

mantendo a população informada

4. Manutenção e divulgação do Disque Idoso Paraná – 

0800 41 0001

AÇÕES

15. Divulgação, por todos os meios disponíveis, dos 

cuidados com a prevenção contra acidentes, exigindo-

se o cumprimento da Lei da Acessibilidade e Segurança 

no Trânsito, voltados à população idosa.

1. Elaboração de projetos de atendimento e prevenção 

à saúde da pessoa idosa com atividades culturais 

esportivas e de lazer, com condicionamento físico, a 

cargo de profissional habilitado e capacitado para este 

fim.



SEAE 2015-2018 X

A SEAE é responsável pelo programa Espaço Cidadão, que tem o objetivo de incluir e emancipar digitalmente os 

paranaenses, oferecendo internet gratuita em 358 laboratórios de informática distribuídos em 310 municípios do 

Paraná. Os idosos ou pessoas da terceira idade, como são denominados no Programa, recebem um tratamento 

especial desde 2016, quando começaram a formar e qualificar os gestores dos Espaços Cidadãos – Telecentros, para 

atender esta parcela da população, ensinando-os a usar o computador, internet, criar e-mail, realizar a inserção nas 

redes sociais e outra atividades. Já foram realizados dois cursos de formação de gestores, formando mais de 500 

pessoas aptas a receber e capacitar os idosos, através de cursos em grupo ou atendimento individual.

COHAPAR 2015-2018 X A Cohapar disponibilizou técnicos das áreas social, engenharia e administrativa.

SEDU 2015-2018 X

DETRAN 2015-2018 X

SESP 2015-2018 X
Cumpre informar que por falta de efetivos policial a meta proposta ainda não foi cumprida junto à Secretaria de 

Segurança Pública no Que diz respeito à Polícia Civil.

SEET 2015-2018 X

A Política de Esportes do Paraná foi entregue pelo Secretário de Esportes e Turismo, em 2017. Nesta, o Estado 

propõe nova metodologia de desenvolvimento do Esporte, cuja matriz metodológica se amplia com a finalidade de 

alcançar todas as faixas etárias da linha do desenvolvimento humano. Por meio desta proposta, um dos objetivos da 

SEET, é levar a todo público de interesse, direto ou indireto, a responsabilidade que viabiliza o desenvolvimento e a 

aplicação da Nova Política, uma vez que, o Esporte tem sido reconhecido como instrumento formador, 

transformador e  corraborador nas diversas áreas que tem como meta o desenvolvimento humano. Os Instrumentos 

de Responsabilização sobre o Desenvolvimento e Aplicação da Política de Esportes serão propostos a partir do 

alcance da meta de divulgação e sensibilização quanto à proposta da Política. A divulgação está se realizando por 

meio de capacitação, dentro de metodologias de simpósios, fóruns e encontros de gestores.

4.1. Envolver 100% dos Setores de 

Recursos Humanos das Secretarias 

de Estado, bem como das 

Companhias Mistas e Autárquicas 

vinculadas ao governo.

* A ser articulado 

pelo CEDI/PR com o 

Executivo

2015-2018 X

4.2. Envolver Centrais Sindicais e 

demais organizações da sociedade 

civil, a fim de que articulem o 

cumprimento da legislação vigente.

* A ser articulado 

pelo CEDI/PR com o 

Executivo

2015-2018 X

5. Articular a criação em Curitiba, da Delegacia 

Especializada da Pessoa Idosa

Articular a criação de uma Delegacia Especializada da 

Pessoa Idosa em Curitiba, com o objetivo de ser a 

instância que presta assessoria, orienta e subsidia as 

demais Delegacias de Polícia no Estado, a fim de que as 

mesmas prestem serviço adequado ao atendimento às 

pessoas idosas.

Criação da Delegacia Especializada 

que preste assessoria às demais 

Delegacias de Polícia do estado.

* A ser articulado 

pelo CEDI/PR com o 

Executivo

2015 X

No ano de 2018 houve a criação do setor de atendimento a vulneráveis na Delegacia de Homicídios de Curitiba - 

DHPP, como uma solução a demanda que envolve a pessoa idosa. Não há previsão de criação de delegacia exclusiva 

para atendimento da pessoa idosa.  

Constituir equipes com pelo menos 

três profissionais em cada secretária 

para atuar com políticas voltadas ás 

pessoas idosas.

4.1. Mobilizar e preparar os setores de Recursos 

humanos de cada secretaria, a fim de que ofertem 

cursos anteriores à aposentadoria, como forma de 

entenderem seus direitos e planejarem sua vida após a 

aposentadoria. Estender a ideia à iniciativa privada.

Constituir e/ou ampliar equipe com profissionais 

experientes na temática.

4. Criar programa de estímulo, para que as empresas 

cumpram o Art. 28, inciso II, do Estatuto do Idoso, 

quanto à preparação dos funcionários e trabalhadores 

para  a aposentadoria, com dois anos de antecedência, 

na esfera pública e privada.

3. Constituição e/ou ampliação de assessoria técnica 

especializada na área da pessoa idosa, nas Secretárias 

de Estado, para a implementação da política da pessoa 

idosa nos municípios.


