
1 

 

1 

 

Evento: “ Virada da Maturidade” Setembro/2016 

 

 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).  

 

 As comemorações dos meses de setembro e outubro pretendem dar visibilidade ao 

envelhecimento.  
 

 A SEDS lançará a campanha: Mês de Conscientização dos Direitos da Pessoa Idosa. 

Estamos organizando uma programação com diversas atividades para disseminar à 

temática do envelhecimento, durante o mês no qual se comemora o Dia Internacional 

do Idoso. 

 

 Atividades já agendadas:  

Setembro  
16 set - Parceria SEDS /Virada da Maturidade (apenas cedemos o auditório / café e água)  
27 set -  Palestra Secretário Parceria OAB SEDS 
28 set - Setembro Parceria SEDS Conselho e Fussesp 

30 de setembro - DIA ESPECIAL 

Local: em frente ao ECI (Espaço de Convivência do Idoso) 

Presença da senhora Lu Alckmin - Presidente do FUSSESP e Secretário Floriano 

OUTUBRO SEDS/ Conselho Estadual e Fussesp 
03 de outubro - Palestra sobre saúde bucal na terceira idade, Com Dra. Cintia 
Raposo 

05 de outubro -  quarta-feira Sessões de alongamento abertas ao público, com 
professor Bruno Modesto, da USP 

07 de outubro - Sessões de alongamento abertas ao público, com professor Bruno 
Modesto, da USP 
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 A cidade estará repleta de eventos! 

 Mas gostaria de destacar o trabalho da “Virada da Maturidade- inspirando 

gerações”. Parabéns Fernando Saecero e Fernanda Gouveia.  

 

 É uma alegria estarmos juntos aqui hoje! Parabéns por promover o 

desenvolvimento de uma rede sustentável de pessoas e instituições que 

reconheçam e respeitem o valor da maturidade e co-criem soluções de 

impacto para uma sociedade que valorize e favoreça o bem envelhecer.  

 

 Tenho certeza que construiremos uma boa parceria! Pois o Governo do São Paulo, 

tem um compromisso especial com a população idosa. 

 

 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:  

 

 Desde 2010, o Estado de São Paulo já viabilizou a construção de: 
 
54 CDIs destinados a idosos semidependentes. (Incluindo este de Porto Ferreira) 
24 CCIs que oferecem serviços para idosos autônomos. 
(dos CCIs existem mais 11 obras concluídas e outras 97 em execução) 
 

 Temos um total de 298 equipamentos na Rede, incluindo as unidades prontas e as 
previstas 



 Com ações articuladas e com o compromisso de todos, seremos capazes de manter 
São Paulo como um Estado verdadeiramente Amigo do Idoso! 

 

 Estes equipamentos possibilitam que nossos idosos possam viver mais e melhor, 

tendo vida digna e saudável! 
 

 Tenho certeza que a tarde de hoje será muito produtiva! Serão debatidos temas 

fundamentais! Saúde (Prevenção de HIV), Políticas Públicas (SP Amigo do Idoso), 

empreendedorismo e cultura!  
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 Em minha opinião, abriremos o nosso encontro com chave de ouro: A nova geração de 

idosos, que hoje têm recursos para prolongar a qualidade de vida, acabou também por 

modificar sua sexualidade. Se estão ativos para dançar, passear e estudar, também estão 

para namorar e fazer sexo. 

 

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

Paulo como um Estado verdadeiramente Amigo do Idoso! 

 

 

Muito Obrigado! 


