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Dia Nacional do Idoso – 01 de Outubro
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No próximo domingo será comemorado o Dia Nacional do Idoso, instituído pela Lei
nº 11.433/2006. A data de 01 de outubro é uma referência à publicação da Lei nº
10.741, que tornou vigente o Estatuto do Idoso, em 2003.
Até 2040 a população idosa deve saltar de 9,2% para 19,9%, segundo pesquisa do
Instituto Paranaense de Desenvolvimento Econômico e Social (IPARDES). Assim,
a aproximação do poder público com os idosos é fundamental para que haja maior
conhecimento e fortalecimento da participação política ativa desse segmento e das
organizações da sociedade civil na defesa dos seus direitos e na efetiva
implementação dos dispositivos do Estatuto do Idoso.
https://mail.google.com/mail/b/AGLcOmTWDaqHWeXpGquQDG52UuDbopyT3cFRxxO2DgV6Du_5txH1/u/0/?ui=2&ik=bef99874ed&jsver=qFf9PfI…
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Neste sentido, a Procuradora de Justiça Coordenadora
Bevervanço, ministrou palestra para idosos no Centro
de Assistência Social – CREAS, do Município de
metropolitana de Curitiba, sobre "Violência Financeira e

deste CAOP, Rosana Beraldi
de Referência Especializado
Campo Magro, na região
Psicológica".

O CREAS é unidade pública da Política de Assistência Social que desenvolve
atividades de proteção social especial para pessoas com deficiência, idosas e suas
famílias, em situação de ameaça ou violação de direitos, de modo articulado com a
rede de serviços da assistência social, órgãos de defesa de direitos e demais
políticas públicas.

Outro importante ator nesta rede de proteção em âmbito local são os Conselhos
Municipais dos Direitos do Idoso. O Centro de Apoio Operacional das Promotorias de
Justiça de Defesa dos Direitos do Idoso e da Pessoa com Deficiência atuou
diretamente, em conjunto com o Conselho Estadual dos Direitos do Idoso (CEDI) e a
Comissão do Idoso da Câmara dos Deputados (CIDOSO), para a implementação de
conselhos em todo o estado, já tendo sido gestionados os municípios neste sentido.
Sobre novos direitos garantidos ao idoso, em relação aos com mais de 80 anos, leia
ainda
a
matéria
recentemente
publicada
no
site
do
MPPR:
<http://www.mppr.mp.br/modules/noticias/article.php?storyid=7865&tit=Infracoes-a-lei-que-g
arante-prioridade-de-atendimento-a-maiores-de-80-anos-devem-ser-denunciadas-ao-MPPR>.

O CAOPIPCD tem a intensão de difundir informações de relevância para a atuação
ministerial nas matérias de direitos do idoso e da pessoa com deficiência, por meio de sua
página virtual e de seu Boletim Informativo, como meios participativos e abertos à
colaboração dos interessados.
https://mail.google.com/mail/b/AGLcOmTWDaqHWeXpGquQDG52UuDbopyT3cFRxxO2DgV6Du_5txH1/u/0/?ui=2&ik=bef99874ed&jsver=qFf9PfI…
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