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Governo de SP inaugura Centro Dia do Idoso em Catanduva 

06/07/2016 

 

 É sempre um prazer estar em Catanduva. Hoje, ao lado do Governador Geraldo 

Alckmin e do prefeito Geraldo Vinholi, temos mais um motivo para comemorar: a 

inauguração do Centro Dia do Idoso Atídio Furlan, mais um equipamento voltado 

à população idosa.  

  

 São Paulo é o primeiro Estado do Brasil a ser um Estado Amigo do Idoso. Para 

atender ao desafio e desenvolver espaços amigáveis a todas as idades com foco no 

conceito de envelhecimento ativo da (Organização das Nações Unidas (ONU), o 

Governo de São Paulo instituiu - pelo Decreto nº 58.047 de 15 de maio de 2012 - o 

Programa São Paulo Amigo do Idoso e o Selo Amigo do Idoso. 

 

 Em função disso, temos uma quantidade significativa de equipamentos sociais 

voltados para esta população, que estão sendo viabilizados e entregues pelo 

governador Geraldo Alckmin. Com este equipamento, já são 48 Centros Dia do 

Idoso no Estado. 

 

 Temos cada vez mais idosos no mundo e eles estão vivendo cada vez mais. O 

número de idosos deverá representar 22% da população mundial em 2050 e, pela 

primeira vez na história da humanidade, haverá mais idosos que crianças no 

Planeta. 

 

 Países em desenvolvimento estão envelhecendo em velocidade muito maior que a 

dos países desenvolvidos. Em cinco décadas, mais de 80% dos idosos do mundo 

viverão nos países em desenvolvimento. 

 

 

 No Estado de São Paulo, a transformação etária populacional já é uma realidade. 

Hoje, a população idosa representa 13% da população total do Estado de São 

Paulo (cerca de 5,4 milhões de pessoas). A projeção para 2030 é de 9.316.614 

(Fonte: SEADE).   
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 As regiões do Estado se comportam de maneiras distintas, com índices de 

envelhecimento bastante elevados nas regiões Noroeste, Baixada Santista e Grande 

São Paulo. 

 

 O novo perfil populacional demanda ações efetivas e integradas do Estado para 

garantir o envelhecimento ativo do idoso, fortalecendo seu papel social e também 

uma nova postura diante do envelhecimento. É por isso que o governador Geraldo 

Alckmin se preocupa tanto com nossos idosos.  

 

 Espaços como este que inauguramos hoje possibilitam que nossos idosos possam 

viver mais e melhor, tendo vida digna e mais saudável! 
 

 A Secretaria de Desenvolvimento Social – SEDS celebra convênios com Municípios, 

visando a transferência de recursos financeiros para realização de obras em imóveis 

próprios, destinados à construção de Centros de Convivência do Idoso e Centros Dia 

do Idoso.  

 

 Desde 2010, o Estado de São Paulo já viabilizou a construção de: 

 

48 CDIs destinados a idosos semidependentes. 

18 CCIs que oferecem serviços para idosos autônomos. 

 

Além disso, o Programa SP Amigo do Idoso prevê a construção de mais 32 CDI e 

99 CCI, totalizando 298 novos equipamentos para o atendimento da população 

idosa no Estado de SP.  

 

 Aqui em Catanduva, temos o Centro Dia do Idoso “Atídio Furlan” (homenagem ao 

morador de Catanduva que teve carreira política no Estado e ações voltadas ao 

socioassistencialismo), que vai beneficiar 50 idosos. 

 

 De acordo com dados do IBGE/SEADE, o município de Catanduva a tem 115.669 

habitantes, sendo que 13,8% (portanto, 16.038 idosos) da população têm 60 anos ou 

mais, índice pouco superior ao do Estado de São Paulo que é de 13%. 

 

 Foram investidos R$ 500 mil pelo governo paulista, com contrapartida de 

R$170.265,10 da prefeitura.  

 

 Eu gostaria de compartilhar outra importante ação do Programa SP Amigo do Idoso.  
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 É com muita alegria que comunico a todos que dos 638 municípios que assinaram o 
Termo de Adesão ao Programa Estadual São Paulo Amigo do Idoso, até a data de 
hoje, 185 já executaram as sete ações obrigatórias relativas ao Selo Inicial e podem 
receber a certificação.  
 

 A Cidade de Catanduva é uma delas! Ela recebe o Selo de Cidade Amiga do Idoso! 

 O  Estado de São Paulo pode deve se orgulhar! Pois 185 prefeituras empreenderam 
esforços e tornaram suas cidades amigas do Idoso!  

 Na Prática estes municípios executaram as seguintes AÇÕES OBRIGATÓRIAS PARA 
OBTENÇÃO DO SELO INICIAL:  

1 Criar o Conselho Municipal do Idoso; 

2 Realizar diagnóstico de gestão sobre as políticas voltadas para o idoso; 

3 Realizar diagnóstico com os idosos do Município; 

4 Incluir ações para garantia dos direitos dos idosos nos Planos Municipais de 
Saúde e de Assistência Social;  

5 Adequar / Ampliar a cobertura vacinal de idosos; 

6 Implantar ações de promoção de saúde e prevenção de quedas para idosos;  

7 Implantar ações para garantir acessibilidade aos idosos no transporte público 
municipal.  

 

 Com ações articuladas e com o compromisso de todos, seremos capazes de manter 

São Paulo como um Estado verdadeiramente Amigo do Idoso! 

 

Muito Obrigado! 
 
Quem foi Atídio Furlan? 
Atídio Furlan nasceu em Urupês, São Paulo, em 17/10/1926.  Em 1938,  aos 22 anos, 
iniciou sua carreira política sendo eleito em janeiro de 1948 o vereador mais jovem do 
Estado de São Paulo pela Câmara de urupês. Permaneceu na política sendo vereador por 
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três legislaturas: de janeiro de 1948 até dezembro de 1958. Foi funcionário da Caixa 
Econômica estadual e, como funcionário do banco, foi removido para a  
cidade de Ibirá, onde exerceu o cargo de vereador de 1960 a 1963. Em 1962, foi eleito 
prefeito do municipio de Ibirá em eleição direta até 1966. Em 1970, foi nomeado pelo 
governador Laudo Natel para exercer novamente a função de prefeito na cidade de ibirá. 
Muito católico e sempre preocupado em ajudar ao próximo, em especial às familias 
pobres e aos idosos. Foi vicentino durante 50 anos. Fundou o asilo São Vicente de Paulo de 
Ibirá. Mudou-se para Catanduva em 1967, onde continuou trabalhando sempre em prol 
dos menos favorecidos.  Foi coordenador da Habicat – como voluntário, na gestão do 
então prefeito  José Alfredo Luis Jorge, e construiu o conjunto habitacional Gabriel 
Hernandes. Com recursos que economizou deste empreendimento construiu as casas do 
bairro santa rosa para realizar o primeiro desfavelamento de Catanduva. Faleceu em 29 
de abril de 2015, aos 88 anos de idade. 
 
 
 


