
 

CARTA DE GRAMADO – carta oficial da Primeira Conferência Internacional sobre  

Idoso/Envelhecimento de Gramado, aberta a sociedade brasileira: 

 

A Conferência Internacional sobre Idoso/Envelhecimento, realizada pela Tribeca Eventos, com 

apoio da Secretaria da Justiça e dos Direitos Humanos (RS), Secretaria do Trabalho e do Desenvolvimento 

Social (RS), Conselho Estadual do Idoso (RS), Conselho Municipal do Idoso de Porto Alegre(RS), Instituto 

de Geriatria e Gerontologia da PUCRS, Empresa Junior de Gerontologia da USP e Prefeitura Municipal 

de Gramado/RS, na cidade de Gramado/RS, de 29  a 31 de julho de 2012, no Centro de Eventos Serra 

Park,  teve em sua programação o FÓRUM POLÍTICO com a participação de autoridades representativas 

e institucionais: 

 Dr. Miguel Velásquez - Secretário Adjunto da Justiça e dos Direitos Humanos; 

 Professor Leonildo Mariani - Presidente do Conselho Estadual do Idoso; 

 Deputado Luis Augusto Lara - Secretário do Trabalho e do Desenvolvimento Social; 

 Sra. Elívia Kerstner da Silva - Coordenadora Técnica Científica da Conferência 

Internacional sobre Idoso/Envelhecimento; 

 Profª Elizeuma K. Otero Ávila – Redatora - representante do município de Cerrito/RS; 

 

Além dos representantes citados, a conferência contou com conferencistas de 80 municípios 

provenientes de 8 estados brasileiros. 

Pelas intervenções procedidas pelos inscritos e pela assistência, os debatedores do FÓRUM 

concluíram por emitir uma pauta de reivindicações que expressa à convergência das opiniões, 

necessidades e anseios dos idosos, seus representantes e das autoridades presentes, com as recomendações 

para encaminhamento, da qual consta: 

1.  Formação do conselho municipal do idoso em todos os municípios dos estados brasileiros 

e a sua valorização pelos órgãos governamentais; 

2. Elaboração de mais políticas públicas para os idosos em nível municipal, estadual e 

federal com financiamento público; 

3. Implantação de uma secretaria do idoso junto à presidência da república; 

4. Criação do fundo estadual do idoso 

5. Incremento das políticas públicas de prevenção da violência contra idoso; 

6. Ampliação das delegacias especiais para proteção do idoso,  

7. Capacitação dos profissionais das delegacias para atendimento aos idosos; 

  



 

 

 

8. Criação de delegacia especializada para idosos nos municípios com mais de 100 mil 

habitantes; 

9. Hospital geriátrico e/ou clínicas geriátricas públicas; 

10.  Obrigatoriedade de presença de profissionais especializados no atendimento ao idoso no 

SUS em todos os municípios; 

11.  Existência obrigatória de enfermarias especializadas para idosos em todos os hospitais; 

12.  Ampliação do número de abrigos públicos para idosos; 

13. Auxílio aos grupos de convivência de idosos privados com recursos físicos e humanos 

públicos; 

14.  Criação de política pública específica para pessoas idosa com deficiência; 

15.  Elaboração de programas oferecendo acessibilidade às necessidades básicas do idoso com 

comprometimento da família para oferecer melhor qualidade de vida na saúde (física e mental), lazer, arte, 

transporte, entre outros; 

16.  Capacitação de recursos humanos para cuidar dos idosos, formação de técnicos 

especializados e gestores; 

17.  Revisão e propagação dos pré-requisitos para o BPC (benefício de prestação continuada), 

dos CRAS e outros direitos e benefícios já adquiridos; 

18.  Facilitação das consultas na área da visão e audição; 

19.  Facilitação na aquisição de medicamentos para doenças ainda não previstas como: 

Parkinson, Alzheimer entre outras, óculos e aparelhos auditivos; 

20.  Articulação de acordo Internacional para atendimento aos idosos com a OMS e UNESCO; 

21.  Orientações para o público geral sobre como planejar a sua terceira idade e ter uma 

convivência mais feliz; 

22.  Criar ações para levar mais informações aos idosos de forma direta e fácil, principalmente 

àqueles que não estão ligados aos grupos de convivência, pois nem todos têm condições de ler um jornal ou 

participar de algum grupo; 

23.  Projetos específicos de orientação aos idosos sobre seus direitos; 

24.  Intervenção do governo para bloquear empréstimos consignados evitando endividamento e 

exploração dos idosos; 

25.  Melhor adequação do transporte público urbano para os idosos; 

26.  Criação e incentivo às parcerias público-privadas para atendimento aos idosos em 

diversas especialidades, nas unidades móveis cedidas por fundações e empresas. 

 

 

 



 

 

 

Pela relevância das reivindicações e por entender que elas irão contribuir para a qualidade de 

vida e dos serviços aos idosos, os organizadores da Conferência Internacional sobre Idoso/Envelhecimento 

anunciam a segunda edição do referido Fórum Político, que acontecerá durante a 3ª Conferência 

Internacional sobre Idoso/Envelhecimento, de 28 a 30 de outubro de 2013, no Hotel Continental de 

Canela/RS, a fim de dar continuidade à pauta sugerida pela carta, além de apresentar os avanços 

ocorridos neste período. A temática do segundo Fórum Político será definida em conjunto com todos os 

Conselhos Estaduais do Idoso e reunirá as principais e mais representativas entidades relacionadas ao 

idoso no Brasil. 

 

 

Gramado, 31 de julho de 2012. 

 

                                                                              

           Elívia Kerstner da Silva                                                                            Maurício Cavichion 

       Coordenadora Técnica e Científica                                                                                   Diretor da Tribeca Congressos,                                     

Vice Presidente da Conferência & Feira Brasil idosos                                                               Feiras, Viagens e Incentivo 

                                                                                                   Presidente Executivo da Conferência & Feira Brasil Idoso 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


