GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO
Secretaria de Desenvolvimento Social

Inauguração do Centro de Convivência do Idoso – CCI “Clarinha da Silva”
Data: 05 de maio de 2017, 14h30
Local: Rua Araripe Custódio da Fonseca nº 1131, no bairro Altos de Ipeúna

Boa tarde!

“Envelhecer é como velejar: você não pode parar o vento, mas pode direcionar a vela
para que o vento lhe seja favorável”
• Alguém que sabe envelhecer, ou melhor, que sabe como usar o envelhecimento em
seu favor definiu com essas palavras o que é o envelhecimento e como usá-lo em seu
favor.
• E hoje visito a cidade de Ipeúna e cumprimento toda a população ipeunense, nas
presenças do prefeito José Antônio de Campos, a gestora de Assistência Social Doroti
Lopes e da Diretora de DRADS de Piracicaba, Maria Aparecida Ribeiro Germek, para
inauguração de mais um equipamento voltado para os idosos no Estado de São
Paulo. Cumprimento o vereador Alécio Pasetto, presidente da Câmara de Ipeúna, em
nome do qual saúdo os demais vereadores, deputados federais e estaduais.
• Ipeúna, que já teve tantas denominações, já foi Distrito de Paz do Passa Cinco, Santa
Cruz da Boa Vista e da Santa Cruz da Invernada, depois Ipojuca, assiste hoje à
inauguração do Centro de Convivência do Idoso “Clarinha da Silva”, que homenageia
a cidadã mais longeva do município.
• É um prazer estar na nossa estimada Ipeúna, reconhecida oficialmente como a
capital da Agricultura Natural (nota: No dia 23 de dezembro de 2015, no Plenário da
Câmara de Vereadores, o prefeito Ildebran Prata assinou a Lei 1.228, de 26 de
novembro de 2015, que declara o município como Capital da Agricultura Natural. A Lei
prevê a realização de projetos de capacitação da sociedade, realizados com a
experiência e respaldo da Fundação Mokiti Okada e da Korin Agropecuária, como:
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Horta na Escola, Incentivo aos agricultores da região e Hortas em Casa, todos
utilizando o método da Agricultura Natural), que teve instituído o dia de hoje, 5 de
maio, como o Dia da Agricultura Natural), data comemorada hoje no município!
• Estamos trazendo para os ipeunenses mais um equipamento voltado à população
idosa no Estado de São Paulo. O CCI Clarinha da Silva atenderá até 200 idosos
independentes. A meta do governador Geraldo Alckmin é que cada município tenha
um equipamento como este. Aqui em Ipeúna foram investidos R$ 250 mil pelo
Governo do Estado e a contrapartida da prefeitura foi de R$ 136.949,16.
• Dona Clarinha da Silva, o exemplo de longevidade do município de Ipeúna, viveu 109
anos! A longevidade é uma presença cada vez mais constante em nosso cotidiano.
• A expectativa de vida aumenta a cada dia. Dizem que daqui a alguns anos os homens
irão viver mais de 100 anos e as mulheres não vão morrer mais!
• Brincadeiras à parte, 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 14% da população total do Estado de São Paulo
(cerca de 6.119.022). A projeção para 2030 é de 9.316.614 (Fonte: SEADE).
• Ipeúna tem uma população de 7.047 pessoas, das quais quase 10% são idosas.
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• Esse aumento progressivo no número de idosos deve-se não só à melhoria das
condições socioeconômicas e ao progresso da medicina moderna, mas também à
mudança em nosso estilo de vida.

• Vamos NÃO SOMENTE ACRESCENTAR ANOS À VIDA, MAS TAMBÉM ACRESCENTAR
VIDA AOS ANOS.

• Do ponto de vista legal e dos marcos regulatórios, as conquistas também foram
muitas e substanciais.

• Nos últimos 30 anos, muitas foram os avanços: a promulgação da Política Nacional do
idoso, em 1994 (Lei 8.842) e o Estatuto do Idoso.

• No dia 1º de outubro de 2003, foi aprovada a Lei nº 10.741, que tornou vigente
o Estatuto do Idoso. Já se passaram, portanto, mais de 13 anos de um importante
marco.
• Temos leis que garantem o direito de um envelhecimento digno. Mas somos
conscientes da nossa missão de desenvolver políticas que assegurem a cada cidadão
paulista o direito de envelhecer dignamente, além de garantir a qualidade desse
envelhecimento.
• O governador Geraldo Alckmin tem se mantido extremamente atento a essas
mudanças e à qualidade de vida dos nossos idosos.

•
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• Aliás, o governador Alckmin não está atento somente à questão dos idosos, mas a
todos aqueles que mais precisam.

• Como o próprio governador gosta de afirmar e eu, sempre que posso, reafirmo e
reitero: “Não há combate à pobreza e às desigualdades sem uma forte ação do
Estado. Uma ação que alavanque o potencial dos indivíduos e faça com que exerçam
suas cidadanias plenas sem a pretensão de doutriná-los ou tutelá-los."
• Com o compromisso de garantir um envelhecimento digno à população idosa do
Estado de São Paulo, o governador instituiu, 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 Comissão 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.)

• Acredito que o nosso governador seja hoje o homem público que mais conheça o
tema “idoso” como foi no passado o nosso saudoso Mário Covas.

• O governo de São Paulo quer também promover o envelhecimento ativo e a
solidariedade entre as gerações.
• Uma questão que permeia a concepção de políticas públicas em quase todos os países
do mundo é se estas deveriam focar as necessidades ou a idade. A idade cronológica
tem sido utilizada para regular a participação da população em diversos eventos,
como a entrada obrigatória na escola, a proibição do trabalho infantil e o direito ao
voto e à aposentadoria, aí incluindo a aposentadoria compulsória.
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• No Brasil, o Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA), o Estatuto da Juventude e o
Estatuto do Idoso, bem como a Política Nacional do Idoso (PNI) constituem um
reconhecimento por parte do Estado de que estes grupos etários têm necessidades
próprias e, por isso, são alvo de políticas públicas específicas.

• Unir essas duas pontas de nossas políticas públicas é um desafio. E talvez um sonho
que ainda possa se concretizar: um local onde jovens e idosos pudessem conviver em
harmonia.

• Não sei se vocês têm conhecimento, mas tramita no Senado um Projeto de Lei
(501/2015), do senador Omar Aziz (PSD-AM). O projeto propõe uma modificação na
Lei de Diretrizes e Bases da Educação (LDB) e determina que especialistas em
gerontologia — profissionais graduados em Psicologia, Serviço Social, Terapia
Ocupacional, ou áreas afins que estudam o envelhecimento, — ensinem o conteúdo
nas escolas.

• O objetivo é que que o tema do envelhecimento e do cuidado e respeito aos
idosos façam parte do currículo da educação básica. Atualmente, o projeto tramita
em decisão terminativa na Comissão de Educação, Cultura e Esporte (CE).

• Esse é apenas um exemplo da crescente preocupação com o envelhecimento e do
espaço que ele está ocupando em nosso País.
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Temos no Estado de São Paulo:
TOTAL EQUIPAMENTOS PARA IDOSOS 463

Inaugurados
Em execução
Investimento total
Atendidos

CDIs

99

Inaugurados
Em execução
Investimento total
Atendidos
CCIs

301
162
R$ 140.500.000,00
78.000

55
42
R$ 49.500.000,00
5.000

364

Inaugurados
Em execução
Investimento total
Atendidos

246
109
R$ 91.000.000
73.000

VILAs DIGNIDADE

Inaugurados
Em execução
Investimento total

336 CASAS (18 VILAS)
824 CASAS (21 VILAS)
R$ 32.467.119,27

• O Estado de São Paulo investe, por meio do Fundo Estadual de Assistência Social
(FEAS), R$ 29.637.278, 30 em serviços socioassistenciais, beneficiando 106.032
idosos.
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• A Secretaria de Desenvolvimento Social compreende como estratégico o
fortalecimento dos órgãos de controle social, e uma conquista que o Estado possua:
581 Conselhos Criados (90%)
540 ativos (84%)
Fundos Municipais do Idoso
283 constituídos
360 em andamento

• São espaços profícuos para debate e desenvolvimento de políticas públicas que
priorizem os direitos da população idosa.
• Publicar e difundir o Estatuto do Idoso é um compromisso com o controle social.
Disseminar direitos é fortalecer a democracia e a justiça social.
• O Fundo Estadual do Idoso soma hoje R$ 18.299.378,00.
• Já lançamos, por determinação do governador, o Edital do Idoso, que é do CEI
(Conselho Estadual do Idoso), para financiamento de projetos voltados à pessoa
idosa. Foram entregues na Secretaria 220 projetos, que se encontram em fase de
classificação. Os selecionados serão contemplados com verbas do Fundo do Idosos
para a execução de suas propostas.

• Sempre tivemos o privilégio de contar com pessoas envolvidas e comprometidas com
as políticas públicas para que essas políticas pudessem realmente chegar a quem
precisa. Pretendemos consolidar essa parceria com prefeito José Antonio de Campos
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para que os idosos de Ipeúna tenham um espaço adequado para cursos, atividades
lúdicas, palestras, atividades físicas e recreativas (como dança de salão, por exemplo) e
orientações na área de saúde, contribuindo para o envelhecimento ativo, saudável e
autônomo dessa parcela da população.

• A parceria do Terceiro Setor é muito importante para que o Poder Público consiga
desenvolver políticas de qualidade.
• Juntos nos preparamos para viver mais e melhor em todas as cidades paulistas!
• Para Ipeúna, que, em tupi-guarani, significa “ipê-preto”, deixo um trecho do hino da
cidade como reflexão:

“Árvore mãe, meu frondoso Ipê
Assim é você: tronco, ramo e flor
Ipeúna é uma família
É uma árvore de amor”

Que consigamos assim nos unir e nos fortalecer!
Muito obrigado!
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Informações
complementares
HOMENAGEM – Dona Clarinha da Silva nasceu na região do Bairro Passa Cinco, em Ipeúna,
em 25 de setembro de 1890. Filha de José Gomes da Cunha e de Anna da Silva Franco, casouse com Augusto da Silva Bueno, com quem teve seis filhos. Sempre muito sorridente, dona
Clarinha frequentava a igreja religiosamente e era conhecida na cidade por sua simpatia e
bondade. Dona Clarinha morreu em julho de 2000, aos 109 anos. A decisão de homenagear
dona Clarinha deve-se ao fato de ela ter sido a mulher que nasceu e viveu por mais tempo
no município de Ipeúna.
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