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CCI Pedranópolis Bem Viver – 22/10/2016
RUA DONA MARIA AURORA VILELA LEMOS S/N,
SANTA ISABEL DO MARINHEIRO
 Bom dia!
 Cumprimento toda a população pedranopolense, nas presenças do prefeito em
exercício Belizario Ribeiro Donato, da Secretária Municipal de Assistência Social,
Vanderleia Ribeiro Donato Campoy, e da Diretora de DRADS , Meire Regina de
Azevedo e Silva,
 É um prazer estar em Pedranópolis para inaugurar o Centro de Convivência do Idoso –
Bem Viver, mais um equipamento voltado à população idosa no Estado de São Paulo.
 Mais do que isso é uma alegria muito grande ver um município jovem como
Pedranópolis avançar, se desenvolver, construindo um futuro pautado na união, na
ética, na vontade política de fazer mais e melhor, com o apoio dos governos estadual
e federal, caminhando para um futuro melhor e para uma vida mais digna para os
pedranopolenses.
 No que diz respeito aos direitos da 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 governador Geraldo Alckmin 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 Alckmin.
 Temos que reconhecer que estamos vivendo em um mundo em processo de
envelhecimento. 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.
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 Existem cada vez mais idosos no mundo e eles estão vivendo cada vez mais. Mas isso
não é ruim. Um dos maiores sucessos da história da humanidade é justamente, ter
adquirido a possibilidade de envelhecer, ou seja, de viver mais. Se o envelhecimento
é uma tendência demográfica generalizada, as “velhices”, isto é, as formas de viver a
longevidade, são múltiplas e exigem políticas e outras iniciativas diferenciadas.
 O envelhecimento é processo biológico e o envelhecimento demográfico é um
fenômeno social da contemporaneidade, em especial dos países em desenvolvimento.
 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.
 Segundo os estudos desenvolvidos pela Organização das Nações Unidas (ONU), o
Brasil, em 1999, reunia um total de 12.839.000 pessoas com 60 anos ou mais de idade
e ocupava o 9º lugar no contexto mundial e o segundo no continente Americano.
 Para 2050, as projeções da ONU indicam que teremos 56.287.000 idosos e nos
recolocaremos como 5º país no contexto mundial, depois da China, da Índia, dos
Estados Unidos e da Indonésia.
 No Estado de São Paulo, a transformação etária já é uma realidade. Hoje, a população
idosa representa 13% da população total do Estado de São Paulo (5.895.571 idosos).
A projeção para 2030 é de 9.316.614 (Fonte: SEADE).
 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.
 O conceito de “envelhecimento ativo “ implica uma atitude pessoal de otimismo
perante a vida. Mas também exige do poder público ações para apoiar as pessoas
idosas e suas famílias. Impõe especialmente a busca por respostas às situações de
vulnerabilidade social.
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 O governo de São Paulo quer promover o envelhecimento ativo e a solidariedade
entre as gerações.
 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.
Hoje Temos no Estado:
 102 CDIs destinados a idosos semidependentes (55 inaugurados e 47 em
execução)
 195 CCIs que oferecem serviços para idosos autônomos (40 inaugurados e 155
em execução
 Total de 497 equipamentos na Rede, incluindo as unidades prontas, as
previstas e as unidades anteriores ao Programa SÃO PAULO AMIGO DO IDOSO.
 Total de recursos estaduais investidos: R$ 110.272.285,00
 Ainda existem as Vilas Dignidade, em parceria com a Secretaria da Habitação.
 336 casas entregues
 Investimento de R$ 32.467.119
 488 casas em execução
 Investimento de R$ 60.463.408
 Investimento total no Vila Dignidade: R$ 92.930.527
 Aqui em Pedranópolis, o Centro de Convivência do Idoso - Bem Viver, que poderá
atender até 200 idosos.
 De acordo com dados do IBGE/SEADE, o município de Pedranópolis tem 2.467
habitantes, sendo que 461 são idosos.
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 Foram investidos R$ 250 mil pelo governo do Estado na construção do
equipamento. A Prefeitura de Pedranópolis aplicou recursos da ordem de R$
8.218,68.
 Com ações articuladas e com o compromisso de todos, seremos capazes de manter
São Paulo como um Estado verdadeiramente Amigo do Idoso!
E querida Pedranópolis
Tomo a liberdade de citar as palavras de seu hino
“Pequena de tamanho, mas grande de coração
Cidade de um povo que trabalha com muita força e união”
Muito obrigado!
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