
 

A 3ª Conferência Internacional do Idoso/Envelhecimento, realizada na cidade de 

Canela, no Rio Grande do Sul no período de 25 a 27 de agosto deste ano, no Centro 

de Eventos do Hotel Continental, abordou em diversos fóruns realizados nas salas 

“Conselhos”, “Saúde Preventiva” e “Mais Vida”, a temática do idoso como fio 

condutor, de onde foi construído um rol de premissas, indicadores e resoluções, os 

quais geraram este documento, redigido em conjunto pelos seguintes participantes: 

1. Senador Paulo Paim 

2. Daisson Portanova 

3. Deonizio Kushiski 

4. Wilson Pastorini 

5. Adão Vargas 

6. Maria Celeste Souza da Silva 

7. Ieda Neves 

8. Solange Aguiar 

 

Palavras-chave deste evento:  

1. Capacitação 

2. Multiplicação 

 

 

PREMISSAS 

 

A Fundação Mais Vida 

Entidade criada pelos realizadores da Conferência destinada a ser um guarda-chuva 

no encaminhamento e no enfrentamento dos desafios da política do idoso em todos 

os seus níveis. 

 

A Previdência Social 

Enquanto Instituição Federal organizada e gerida pela união é responsável pela 

operação da Previdência e apresenta distorções. 

 

A Política do Idoso 

Centrada no Estatuto do Idoso, é uma responsabilidade do estado e deve ser 

preocupação da sociedade organizada. 

 

Os Incentivos Fiscais 

Política de incentivos fiscais é realidade que precisa ser disseminada entre os 

interessados.  

 

Os Fundos 

Montante disponível pode ser acessado através de canais de capacitação para 

permitir a captação destes recursos. 

 

O lazer, a arte e a cultura na mais alta idade. 

Os cuidados com a saúde e as oportunidades de inclusão do idoso passam ou 

utilizam-se destas vertentes para sua melhoria de qualidade de vida. 



 

INDICADORES 

 

O Governo e o Processo Eleitoral 

Um dos indicadores do evento é que a alternância política partidária não tem sido 

determinante para a política do idoso, por ser a primeira, variável no tempo e a 

segunda, permanente em suas reivindicações, necessidades e expectativas. 

 

A Política do Idoso 

A Política do Idoso requer atualização e melhoramento constante e as suas 

conquistas exigem vigilância e pressão sobre as instâncias de governança do país. 

 

Os Recursos 

Acesso aos montantes dependem da organização dos grupos em forma de 

inteligência para busca dos valores disponíveis.  

 

CONCLUSÃO 

 

Caminho 

Através da pressão do segmento sobre os poderes públicos 

 

Capacitação 

Através da aglutinação das competências que estão localizadas em lugares, 

entidades e empresas, tanto públicas como privadas. 

 

A FMV - o Brasil Idoso como canal de busca de soluções 

O Evento Conferência Internacional do Brasil Idoso como foro de debates e como 

momento de energização, catalisação de ideias, cobrança e monitoramento das 

demandas do público idoso em todas as faixas de necessidades, de lazer, saúde e 

reconhecimento cultural de sua importância. 

 

Reivindicações 

Enviar esta carta a todos os órgãos de governo em todas as esferas contendo as 

reivindicações não atendidas na carta de Gramado: 

 

1. Formar novos Conselhos Municipais do Idoso;  

2. Ampliar as Delegacias Especiais para Proteção ao Idoso;  

3. Criar Hospitais geriátricos e/ou clínicas geriátricas públicas; 

4. Obrigatoriedade de profissionais especializados no atendimento ao idoso no 

SUS em todos os municípios; 

5. Criar enfermarias especializadas para idosos nos hospitais; 

6. Ampliar abrigos, asilos, albergues e instituições públicas para os idosos; 

7. Criar Centros Especializados em atendimento aos idosos com pessoas 

capacitadas.  

8. Elaborar programas de comprometimento familiar para oferecer melhor 

qualidade e estilo de vidas aos idosos. 

9. Reivindicar que seja considerada como essencial à saúde do idoso a 

facilitação de consultas nas especialidades como: audição, saúde bucal e 

visão. 



10. Reivindicar a facilitação na aquisição de medicamentos para doenças ainda 

não previstas como: Parkinson, Alzheimer. 

11. Articular acordo Internacional de atendimento aos idosos com a OMS e 

UNESCO; 

12. Criar ações mais efetivas para proporcionar aos idosos mais informações 

sobre qualidade e estilo de vida. (programas de TV, rádio, veículos de 

comunicação). 

13. Promover campanhas de esclarecimentos sobre empréstimos e 

endividamentos. 

14. Promover campanhas de respeito ao idoso nos transportes urbanos, 

estádios, bancos, comércio e ambientes culturais. 

 

Esta pauta de reivindicações expressa a convergência das opiniões, necessidades e 

anseios dos idosos, seus representantes e das autoridades presentes, compiladas 

para a compreensão e monitoração dos resultados. 

 

Canela, 27 de agosto de 2014. 

 

Fontes: 

1. Cerimônia de abertura 

2. Palestra magna 

3. Palestras técnicas 

4. Entrevistas com participantes 

5. Facebook 

6. Carta de Gramado 

  


