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O  Dia 15 de Junho de 2006 foi declarado pela ONU, em  parceria com o INPEA (International 

Network for the Prevention of Elder Abuse – www.inpea.net),   “Dia Mundial de 
Conscientização da Violência contra a Pessoa Idosa” com o principal objetivo de sensibilizar 
a sociedade civil sobre as mais diversas formas de violências que as pessoas idosas sofrem em 
seus lares, nas instituições ou nos espaços públicos. No Brasil, desde o ano de 2006 temos 
acompanhando as várias iniciativas que os órgãos públicos, as instituições e a sociedade civil 
têm desenvolvido no dia 15 de Junho ou nos outros dias do mês, realizando atividades que 
chamam a atenção sobre a violência contra as pessoas idosas.  O Portal do Envelhecimento tem 
publicado em suas páginas as diversas ações e manifestações que acontecem pelo “Brasil a 
fora”.  

Esperamos em 2010 a mobilização seja bem maior do que os anos anteriores. Lembramos que 
no dia 15 de Junho a seleção brasileira estréia na Copa da África do Sul jogando com a Coréia do 
Norte, às 15h30m. Ao planejar o seu evento, considere este importante jogo e o horário. 
Lembre-se que o Brasil inteiro pára para assistir o jogo.  

O grande destaque deste ano será a discussão da criação de uma Convenção Internacional dos 
Direitos das Pessoas Idosas. Apesar da existência da Declaração Universal de Direitos Humanos, 
os direitos das pessoas idosas não são expressamente reconhecidos nas normas obrigatórias 
dos direitos humanos internacionais pelos Estados membros da ONU. Uma convenção dos 
direitos das pessoas idosas é necessária para assegurar que mulheres e homens idosos possam 

mailto:mberzins@superig.com.br
http://www.inpea.net/


exercer os seus direitos. Com uma nova convenção nas Nações Unidas, e a assistência de um 
Relator Especial, governos podem ter um quadro legal explícito, orientação e apoio que lhes 
permitam assegurar que os direitos das pessoas idosas sejam satisfeitos em nossas sociedades, 
cada vez mais, envelhecidas. Veja mais sobre este assunto no link: 
http://www.portaldoenvelhecimento.net/direito/direito218.pdf 

Outro destaque que deverá ser dado no Dia 15 de Junho é a importância da notificação dos 
casos suspeitos ou confirmados de violência contra a pessoa idosa.  Os profissionais ainda não 
incorporaram a determinação do Estatuto do Idoso sobre a notificação da violência.  Veja o 
texto abaixo. Informe-se no seu Município sobre a Ficha de Notificação e quais são os 
procedimentos para a Notificação. 

 

 

Por fim, gostaríamos de lembrar que o Dia 15 de Junho é proclamado como o Dia Mundial de 
Conscientização da Violência Contra a Pessoa Idosa, conforme propôs a ONU e o INPEA. Temos 
observado que em muitos lugares o Dia 15 de Junho está sendo referido como dia Mundial de 
Luta ou Combate à violência contra as pessoas idosas.  Lembramos que o propósito principal da 
data é a sensibilização para uma conscientização.  Não se “combate” ou “luta” com a violência 
apenas num dia. O processo deve ser contínuo. O Dia 15 é para chamar a atenção de todos. O 
processo deve ser contínuo e em todos os dias do ano.  

http://www.portaldoenvelhecimento.net/direito/direito218.pdf


 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



AS VIOLÊNCIAS NA MÍDIA 

 Comunicação de violência contra idosos pode ser obrigatória  
 

                                 

A Comissão de Assuntos Sociais (CAS) do Senado deu parecer favorável ao projeto de lei originário da Câmara 

dos Deputados que obriga os serviços de saúde públicos ou privados a comunicarem à autoridade competente 

casos de violência sofridos por idosos, constatados durante atendimento. A proposição vai ser encaminhada 

em caráter terminativo para a Comissão de Direitos Humanos e Legislação Participativa (CDH), para depois ir 

ao plenário do Senado.  

Leia mais: http://jornalcidade1.tempsite.ws/rioclaro/seguranca/4-seguranca/57827-

Comunicacao-de-violencia-contra-idosos-pode-ser-obrigatoria 

 

 A Polícia precisa da participação popular para melhor proteger o 

idoso  

Apesar desses direitos e garantias constituídos, do rigor penal do Estatuto do Idoso e do próprio 

Código repressivo brasileiro que complementa as diversas punições para os seus transgressores, 

essa classe social continua sendo desrespeitada e vítima dos mais diversos tipos de violência e 

maus tratos, tanto no âmbito social e familiar quanto na área das entidades públicas e privadas 

diversas que agem como se estivessem acima da Lei. 

 Leia mais: http://www.noticiasdeipiau.com/2010/03/17/a-policia-precisa-da-participacao-

popular-para-melhor-proteger-o-idoso/ 

 Traficantes trocam meninos por mão-de-obra mais experiente 

Vencer a barreira policial e pulverizar a venda de drogas. Para atingir o objetivo, 
criminosos que dominam o tráfico trocaram os falcões e meninos do tráfico por uma mão 
de obra bem mais experiente. 

“A ideia deles é deixar pessoas aparentemente idôneas acima de qualquer suspeita. Quem teria 
coragem de revistar a dona Zinha?”, questiona o major Ramalho Neto, comandante da 35ª 
Companhia Independente da Polícia Militar (CIPM),se referindo a Laudelina Maciel de Jesus, 77 
anos, presa na noite de quarta-feira com 133 pedras de crack em Saramandaia. 

Leia mais: http://correio24horas.globo.com/noticias/noticia.asp?codigo=53871&mdl=29 
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 Idosa diz que vendia crack para sustentar os 20 netos 

A pele enrugada e o jeito franzino de quem completou 77 anos escondem a real ocupação de Laudelina 
Maciel de Jesus. Com a desculpa de que precisa sustentar quatro filhos, 20 netos e reformar a casa onde 
vive, dona Zinha, como é conhecida, atuava como traficante em Saramandaia, Pernambués, até a noite de 
quarta-feira,quando foi presa com 100 pedras de crack no bolso por policiais da 9ª Delegacia, na Boca do 
Rio, e encaminhada para 6ª Delegacia, Brotas. “Eu disse na festa do meu aniversário, terça-feira: muita 
alegria é sinal de que vem tristeza por aí. Não deu outra. Comemorei 77 anos na terça- feira e fui presa na 
quarta. Não deu”, admite dona Zinha.  

 

 

 
Idosa foi presa com mais de 100 pedras de crack no bolso por policiais 

Leia mais:  http://correio24horas.globo.com/noticias/noticia.asp?codigo=53765&mdl=29 

 Homens são acusados de estupro contra idoso 

Um idoso de 68 anos,  foi vítima de um estupro em Pernambuco. A vítima foi abordada por duas 
pessoas que a levaram para um terreno baldio e introduziram uma garrafa de vidro de coca-cola 

no ânus dela.  

 
Raio X mostra garrafa que foi introduzida no corpo do idoso 

Leia mais: http://jc.uol.com.br/canal/cotidiano/pernambuco/noticia/2010/03/22/homens-sao-

acusados-de-estupro-contra-idoso-217211.php 

 Falta de leitos ameaça idosos na 15ª Regional – Paraná 

Uma senhora de 91 anos, residente em Marialva, com quadro de insuficiência respiratória aguda por 

pneumonia está internada no Hospital Universitário de Maringá (HU) desde a manhã de segunda-feira 

aguardando liberação de vaga em Unidade de Terapia Intensiva (UTI). De domingo até a tarde desta terça-

feira (23), cinco pacientes foram incluídos na lista de espera da Central de Regulação de Vagas com a 

mesma necessidade. 

Leia mais:  http://www.odiariomaringa.com.br/noticia/239080 
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 Violência contra gays maduros e idosos 

 

O Brasil é país onde mais se mata homossexuais no mundo todo e os gays maduros e 

idosos estão incluídos nesta estatística.Por serem mais frágeis fisicamente os maduros e 

idosos se expõe facilmente às raposas e aves de rapina no mundo gay. 

Leia mais: http://grisalhos.wordpress.com/2010/03/23/violencia-contra-gays-maduros-e-

idosos/ 

 Idosos alemães são condenados por sequestro de consultor 
Quatro aposentados alemães foram condenados nesta terça-feira pelo sequestro de 
um consultor financeiro, a quem culparam por prejuízos que tiveram em 
investimentos no mercado imobiliário americano.  

Leia mais: http://www.estadao.com.br/noticias/internacional,idosos-alemaes-sao-condenados-
por-sequestro-de-consultor,528173,0.htm 

 Delegacia de Polícia de Proteção ao Idoso. – Porto Alegre/RS  

Os crimes de maior registro na DPPI são aqueles em que o idoso é vítima da violência doméstica. 
A violência doméstica é aquela que ocorre no ambiente familiar, praticada pelos filhos (as), netos 
(as) ou outros familiares ou agregados. O idoso, vítima da violência doméstica, pode requerer 
medida protetiva solicitando o afastamento do agressor do lar. A Delegacia de Polícia tem 48 h 
para encaminhar a medida protetiva ao Juizado da Violência Doméstica e Familiar. 

Leia mais: http://centrosantaclara.blogspot.com/2010/03/delegacia-de-policia-de-protecao-

ao.html 

 Delegada indiciará casal de idosos por abusos  

Casal de idosos e o filho são suspeitos de manter em cárcere privado e sob maus-

tratos garota de 14 anos. Estupro de vulnerável é outro crime a ser imputado 

Leia mais: http://www.diariodecuiaba.com.br/detalhe.php?cod=367873] 

 Jovens motoristas se envolvem mais em atropelamentos nas faixas; 

maioria das vítimas é de idosos  - DF 
 

Uma pesquisa divulgada Departamento de Trânsito (Detran), em comemoração aos 13 

anos da faixa de pedestres no Distrito Federal, trouxe boas e más notícias. Os dados 

indicam que os brasilienses morreram mais ao tentar atravessar em faixas de pedestres em 

2009 do que em qualquer outro ano — foram 12, no total. Nesses casos, os jovens mataram 

mais ao volante e os idosos se tornaram as vítimas mais freqüentes 
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Leia mais: 
http://www.correiobraziliense.com.br/app/noticia182/2010/04/02/cidades,i=183436/JOVENS+M
OTORISTAS+SE+ENVOLVEM+MAIS+EM+ATROPELAMENTOS+NAS+FAIXAS+MAIORIA+DAS+VITIMAS
+E+DE+IDOSOS.shtml 
 

 Preconceito e descaso são barreiras no transporte 
público 

Há uma gíria muito difundida entre motoristas e cobradores de ônibus: o 69. "Não 
é o que você está pensando", brinca José Roberto Mariano, secretário executivo do 
Conselho Estadual do Idoso (CEI). "É o jeito de dizer que só tem idoso no ponto. 
Muitos condutores não param porque somos tidos como incômodo, por 
demorarmos  para entrar nem pagarmos passagem."  

Leia mais: http://www.estadao.com.br/estadaodehoje/20100404/not_imp533349,0.php 

 PB investiga 120 denúncias de maus-tratos a idosos 

A Promotoria dos Direitos do Cidadão do Ministério Publico da Paraíba está investigando 120 

denúncias de maus-tratos a idosos, todas acontecidos este ano. Esta semana aconteceram três 

audiências envolvendo maus tratos por parte dos próprios familiares apenas na última terça-feira. 

 

Leia mais:  

http://www.pbagora.com.br/conteudo.php?id=20100405071512&cat=paraiba&keys=pb-
investiga-denuncias-maustratos-idosos 

 Denúncia de maus tratos e descaso a idosos em Sergipe 

Na Tribuna Livre desta segunda-feira (05), o representante da Casa de Cultura Afro Sergipana, 
José Severo D´Acelino, denunciou os maus tratos e descaso da sociedade civil e empresas de 
transporte público para com os idosos. De acordo com José Severo, é comum pessoas jovens 
ocuparem os lugares destinados a pessoas da melhor idade nos ônibus que circulam pela capital. 
É uma grande falta de respeito. É preciso que tenha a consciência de que os sexagenários são o 
arquivo vivo da nossa memória. Tem gente que se faz de cega para não dar o devido lugar ao 
idoso que lhe é de direito, disse José Severo. 

Leia mais: http://www.faxaju.com.br/viz_conteudo.asp?codigo=5420101861810026 

 doso de 84 anos é espancado pelo próprio neto; Polícia efetua prisão 
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O idoso Benedito Jesus Viana, de 84 anos, foi espancado pelo neto, identificado como Daniel dos 

Santos Viana, de 25 anos. A agressão aconteceu na madrugada deste sábado, na cidade de 

Altos. 

Leia mais: http://www.cidadeverde.com/idoso-de-84-anos-e-espancado-pelo-proprio-neto-policia-

efetua-prisao-56534 

 Idosos são desrespeitados dentro de ônibus 

Uma pesquisa feita pelo Fantástico, da Rede Globo, em cinco capitais brasileiras e exibida no 
programa do último domingo (4 de abril), apontou Salvador como a campeã no desrespeito ao idoso 
dentro dos ônibus. A lei determina que quem chega aos 60 anos ganha direito a viajar de graça, e as 
empresas devem reservar 10% dos assentos, na parte da frente do veículo, aos idosos. Mas, na 
prática, a realidade é outra. 

Leia mais: http://ibahia.globo.com/plantao/noticia/default.asp?id_noticia=225743&id_secao=151 

 Clínica para idosos é interditada no Recife 

Uma clínica para idosos foi interditada pela Vigilância Sanitária com apoio da Delegacia do 
Idoso no Recife. Segundo a polícia, o estabelecimento não era adequado para abrigar 
idosos e não tinha alvará de funcionamento. Os fiscais e policiais encontraram fezes no 
chão e afirmaram que a alimentação não era adequada, não havia limpeza no local e a 
estrutura oferecia risco aos idosos. Além disso, não era oferecido o serviço de enfermeira, 
nutricionista e cuidadores de idosos. 

 

Leia mais: http://www.informenoticia1.com/?p=11086 

 Aumentam denúncias de violência contra idosos em Caxias/RS 

Em Caxias, as denúncias aumentam no Centro de Referência Especializada de Assistência Social 
- CREAS e no Conselho Municipal do Idoso. Os órgãos registram mensalmente cerca de 10 
casos. Com relação ao ano passado esse número é um aumento de cerca de 20%.De acordo com 
a Secretária Executiva dos Conselhos Municipais, Isabel Bayma,o campeão de denuncias é 
referente à maus tratos contra idosos, originados dos próprios familiares."As denuncias são 
referentes, principalmente, a agressão física contra os idosos. A grande maioria dos casos essa 
ação é provocado por um parente próximo", explicou a secretária. 

 

USE ROXO OU UM LAÇO ROXO NO DIA MUNDIAL DE 
CONSCIENTIZAÇÃO DA VIOLÊNCIA CONTRA A PESSOA 

IDOSA. 
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PARA SABER MAIS SOBRE VIOLÊNCIA CONTRA A PESSOA IDOSA 

LIVRO 

 

Editora Martinari 

Email: contato@editoramartinari.com.br 


