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4. Planejamento para 2019: 

4.1-  Campanha para direitos da pessoa idosa – pauta permanente

4.1.1 Dar continuidade a Campanha de Valorização da Pessoa Idosa, por meio do lançamento de novos

materiais impressos, e reimpressão do material anterior já existente;

4.1.2 Organização da Caminhada de Valorização da Pessoa Idosa, com a disponibilização de materiais

aos municípios (camisetas, banners, balões, garrafas de água);

4.1.3 Veiculação em meios de comunicação de materiais de publicização sobre o tema (SPOTS, Jingles e

outros). 

4.2 Envio de novas pautas mensais para o Setor de Comunicação da SEJUF, para realização de matéria

relacionada.

4.2.1 Pauta para abril – Qualidade de vida de pessoas idosas acometidas por Alzheimer e Parkinson.

4.2.2 Pauta para maio – Relações intergeracionais



4.2.3 As pautas relacionadas aos meses de junho e setembro serão produzidas a partir das Campanhas

citadas nos itens 4.3 e 4.4;

4.2.4 As demais pautas serão sugeridas na continuidade dos trabalhos da Comissão.

4.3 Realização de campanha Estadual de Prevenção a Violência Contra a Pessoa Idosa em alusão ao 15

de junho: Dia Mundial de Conscientização da Violência Contra a Pessoa Idosa: 

4.3.1 Realização de eventos e ações em nível estadual (Palestra, atividades Culturais, disponibilização de

materiais gráficos): 

4.3.2 Disponibilização de matérias gráficos e orientações aos municípios para a realização de atividades

locais:

4.4 Semana do Idoso (24/09  a  01/10):  Realização de eventos e  ações em nível  estadual  (Palestra,

atividades Culturais, disponibilização de materiais gráficos

4.4.1 Disponibilização de matérias gráficos e orientações aos municípios para a realização de atividades

locais. 

Parecer da Comissão: Conforme relacionada acima, sugerimos as pautas para serem trabalhadas no ano

de 2019.

Parecer do CEDI: Aprovado. Encaminhar à CPPI para providências, conforme legislação em vigor.

4.5 - Acompanhamento e pendências de reuniões anteriores – pauta permanente

Parecer da comissão: Não há pendências.

 Parecer do CEDI: Ciente. 

4.6 – Inclusão de pauta:

4.6.1 Análise da proposta de reconfiguração da cartilha “Conhecendo e praticando os direitos da

pessoa idosa”

Parecer da comissão: A comissão analisou a proposta de reconfiguração da Cartilha e recomendou que

seja mantido o texto original, tendo em vista que seria necessário uma revisão redacional mais apurada.

Sugerimos que sejam atualizadas as logos e a composição governamental para fins de reimpressão da

cartilha atual. A comissão entende que oportunamente o assunto pode ser pautado para reavaliação de uma

nova cartilha incluindo novos temas para orientação à sociedade.

Parecer do CEDI: Revisar a cartilha fazendo os ajustes necessários para nova publicação, a ser distribuída

na Conferência da Pessoa Idosa e em outras ações. Foi deliberado também a impressão de Estatuto do

Idoso, no valor de R$ 24.000,00 (vinte e quatro mil reais).

4.6.2 Sugestão de projeto educacional/cultural para pessoa idosa

A comissão sugere que seja desenvolvido um programa de aproveitamento dos espaços de escolas e

colégios para desenvolvimento cultural as pessoas idosas como ocorre na universidade aberta. Cumprindo 



assim também os artigos 21 e 22 do estatuto do idoso,  estabelecendo grade curricular

diferenciada para esse público.

Parecer da comissão:  aprovado. 

Parecer do CEDI: Solicitar à CPPI verificar a viabilidade do projeto junto a SEED e demais envolvidos, com

relação a legalidade do processo.
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