Disque 181 – Disque Denúncia do Estado de São Paulo.
Autoridade Policial
Ministério Público
Creas I e II – 3435-1973 ou 3413-1707

Preserve a natureza e mantenha a cidade limpa: RECICLE. Colabore, não jogue no chão.

COMO DENUNCIAR
Disque 100 – Funciona diariamente, das 8h às 22h, a ligação é
gratuita e não precisa se identificar. As denúncias recebidas são
analisadas e encaminhadas aos órgãos de proteção, defesa e
responsabilização.

VIOLÊNCIA CONTRA A PESSOA IDOSA
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PRINCIPAIS PARCEIROS NA PROTEÇÃO DA PESSOA IDOSA
- Centro de Referência de Assistência Social – Cras
- Centro de Referência Especializado de Assistência Social – Creas
- Centro Dia do Idoso
- Estação Idoso “José Nassif”
- Serviço de Proteção Social Especial para Pessoas com Deficiência,
Idosas e suas Famílias – Pedi
- Serviço de Proteção Social Básica no Domicílio para Pessoas com
Deficiência e Idosos
- Conselho Municipal do Idoso
- Ministério Público
- Estratégia Saúde da Família -ESF e Unidade Básica de Saúde - UBS

Garantir seus direitos: Responsabilidade de todos

DIA NACIONAL DO IDOSO
O Dia do Idoso é comemorado no dia 1º de Outubro e seu
objetivo é a valorização do idoso na sociedade. Outra data
importante é o dia 15 de junho onde é celebrado o Dia Mundial
de Combate à Violência Contra o Idoso.
VOCÊ CONHECE O ESTATUTO DO IDOSO?
A pessoa idosa possui um Estatuto próprio, destinado a
assegurar seus direitos, entre os quais:
- Artigo 3º - “É obrigação da família, da comunidade, da
sociedade e do Poder Público assegurar ao idoso, com absoluta
prioridade, a efetivação do direito à vida, à saúde, à alimentação,
à educação, à cultura, ao esporte, ao lazer, ao trabalho, à
cidadania, à liberdade, à dignidade, ao respeito e à convivência
familiar e comunitária”.
- Artigo 10º § 3º – É dever de todos zelar pela dignidade do
idoso, colocando-o a salvo de qualquer tratamento desumano,
aterrorizante, vexatório ou constrangedor”.
TIPOS DE VIOLÊNCIA CONTRA A PESSOA IDOSA
Abuso, violência ou maus-tratos físicos: coagir a pessoa
idosa a fazer o que não deseja. Ferir, provocar dor, incapacidade
ou morte.

Abuso e violência psicológica: aterrorizar, humilhar, isolar
ou restringir liberdade com agressões verbais ou gestuais.
Abuso ou violência sexual: obrigar a pessoa idosa a ter relações
sexuais sem o seu consentimento.
Abandono: ausência ou abandono dos responsáveis à pessoa
idosa.
Negligência: recusa ou omissão dos responsáveis em prestar os
cuidados devidos e necessários à pessoa idosa.
Abuso financeiro e econômico: exploração ilegal ou o uso
não consentido de seus recursos financeiros e patrimoniais.
Autonegligência: ameaça da pessoa idosa à sua saúde ou
segurança, pela recusa de prover cuidados necessários a si
mesmo.

COMO EVITAR O ISOLAMENTO SOCIAL
- Manter contato com amigos e familiares;
- Ter alguém a quem recorrer quando se sentir maltratado;
- Participar de atividades sociais da comunidade (grupos de
idosos, centros de convivência etc);
- Procurar ajuda quando necessário: vizinhos, familiares, amigos,
conhecidos, posto de saúde, serviços da comunidade e outros
órgãos públicos.

