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(No dia 1 de outubro é comemorado o Dia Internacional do Idoso e, para celebrar, o Espaço de Convivência do Idoso,
em parceria com Conselho Estadual do Idoso, Instituto Lado a Lado, Instituto Biodelta, Projeto Exercício e Coração
(USP) e Programa São Paulo Amigo do Idoso, preparou atividades de 26 de setembro a 7 outubro)

 O envelhecimento populacional é hoje um fenômeno universal, uma das
principais conquistas sociais do século 20, que exige de todos os países,
independentemente de seu grau de desenvolvimento, a construção de
políticas públicas que garantam equidade entre os grupos etários na
partilha dos recursos, direitos e responsabilidades sociais.
 Nos últimos 30 anos muitas foram as conquistas: a promulgação da Política
Nacional do Idoso, em 1994 (Lei 8.842) e o Estatuto do Idoso.
 Hoje, comemoramos o dia 1º de outubro de 2003, data que foi aprovada a Lei
nº 10.741, que tornou vigente o Estatuto do Idoso.
 Temos leis que garantem o direito de um envelhecimento digno. Temos a
missão de desenvolver políticas que assegurem a cada cidadão paulista o
direito de envelhecer dignamente.
 Este foi o compromisso do Governador Geraldo Alckmin ao instituir, pelo
Decreto nº 58.047 de maio de 2012, o Programa São Paulo Amigo do Idoso
e o Selo Amigo do Idoso, que propõem ações intersecretariais e municipais
voltadas a proteção, educação, saúde e participação da população idosa do
Estado. Compõem a Comisssão Intersecretarial do Programa 11 Secretarias e
o Fundo Social de Solidariedade com o Projeto “Viva Mais”( Cartão VidAtiva /
Praça de Exercícios do Idoso/Espaço de Convivência do Idoso e os Jogos
Regionais dos Idosos – JORI.)

 O programa baseia-se no conceito de envelhecimento ativo da Organização
Mundial de Saúde. Para o Governo do Estado de São Paulo, promover o
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envelhecimento ativo significa oferecer à população com mais de 60 anos a
oportunidade de conviver em sociedade, o direito de demonstrar suas opiniões,
tomar decisões políticas, circular pela cidade, consumir arte e cultura,
relacionar-se e ter saúde física e mental.
 Desde 2010, o Estado de São Paulo já viabilizou a construção de:
- 103 CDIs destinados a idosos semidependentes.- (54 inaugurados e 49 em
execução)
- 195 CCIs que oferecem serviços para idosos autônomos. – (26 inaugurados
e 169 em execução.
- Total de 298 equipamentos na Rede, incluindo as unidades prontas e as
previstas
- Total de recursos estaduais investidos: R$90.882.285
 Estes equipamentos possibilitam que nossos idosos possam viver mais e
melhor, tendo vida digna e saudável!
 Com ações articuladas e com o compromisso de todos, seremos capazes
de cultivar relações responsáveis, solidárias, intergeracionais e
transformar São Paulo em um Estado verdadeiramente Amigo do Idoso!


É uma alegria estarmos juntos aqui hoje!



Parabéns ao Espaço de Convivência do Idoso, em parceria com Conselho
Estadual do Idoso, Instituto Lado a Lado, Instituto Biodelta, Projeto
Exercício e Coração (USP) e Programa São Paulo Amigo do Idoso.

 As comemorações dos meses de setembro e outubro são fundamentais para
darmos visibilidade ao envelhecimento.
 Somente juntos, podemos construir o futuro que queremos!
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 Obrigado!
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