GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO

Secretaria de Desenvolvimento Social
Gabinete do Secretário

Encontro Melhor Idade em Severínia com Entrega do selo amigo do idoso Severínia e
depois visita obras CRAS Severinia
Data: 19/agosto
 Bom Dia!
 Alegria visitar Severina, cidade preocupada em valorizar a maturidade.
 Estamos reunidos para reconhecer o avanço das políticas públicas voltadas à
população idosa.

 Hoje, Severinia recebe o Selo Munícipio Amigo do Idoso!
 Mais um município que trabalha de forma conjunta com o Governo Estadual na
implementação de boas práticas públicas voltadas aos idosos. Hoje, temos 232
municípios que receberam o Selo.
 Parabéns ao prefeito Celso da Silva (Celso da Usina), a Secretária Municipal de
Assistência, Izabel Somer e a nossa Diretoria Regional Márcia Aparecida Muzetti.
 Agradeço também os interlocutores do programa no município XXXXXX.
 O envelhecimento das populações está se acelerando rapidamente em todo o mundo.
 Pela primeira vez na história, a maioria das pessoas podem esperar viver além dos 60
anos.
 Uma criança nascida no Brasil ou em Mianmar em 2015 pode esperar viver 20 anos
mais que uma criança nascida há 50 anos.
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 O número de idosos deverá representar 22% da população mundial em 2050, pela
primeira vez na história da humanidade, haverá mais idosos que crianças no Planeta.

 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).
 Existem cada vez mais idosos e eles estão vivendo cada vez mais. Essa é uma ótima
notícia! 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 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.
 A certificação conferida hoje, integra o Programa SP Amigo do Idoso.
 O Programa tem o compromisso de garantir o envelhecimento ativo no Estado de SP
através do desenvolvimento e fortalecimento de uma rede de proteção social. Os
serviços (CCI, CDI e Vila Dignidade) integram essa rede de forma articulada com
outros equipamentos e políticas municipais. Nossa missão é garantir o direito da
população idosa de forma preventiva e protetiva.
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 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.
 Estes equipamentos contribuem para a valorização da pessoa idosa em nosso estado.
 Desde 2010, o Estado de São Paulo já viabilizou a construção de:
XXXCDIs destinados a idosos semidependentes (temos mais 42 em execução).
XXXX CCIs que oferecem serviços para idosos autônomos (dos CCIs existem mais 148
em execução).

 Temos um total de XXX 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 uma vida digna e saudável!
 Com ações articuladas e com o compromisso de todos, seremos capazes de
transformar São Paulo em um Estado verdadeiramente Amigo do Idoso!
 Parabéns pelo evento! Parabéns por reunirem gerações em uma comemoração tão
especial!
 Daqui vamos visitar a obra do CRAS, equipamento fundamental na garantia ao acesso
aos serviços da assistência social!
 Parabéns Severínia!
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 Muito obrigado!
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