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Houve a contratação de antropólogo indigenista para pesquisa de campo com participação efetiva da
comunidadeparaquesejarealizadaumaavaliaçãodoimpactodoCECInastrêsaldeiasGuaranidacidadedeSão
Paulo,durante2015e2016.Orelatóriodoestudofoifinalizadonomêsdejunhode2016.

sábado, 31 de dezembro de 2016

AMeta70foiexecutadaem120%ͲMetaestáEmandamentocom
benefíciosàpopulação

Aindaem2016,teveinícioaformaçãoinicialdoseducadoresecoordenadoresindígenasguaranidosCEII/CECI
com o proposito de promover a formação desde o ensino fundamental ao magistério indígena, uma vez que
estes possuem baixa escolaridade. A formação abrangerá 45 coordenadores e educadores indígenas e tem
duraçãoaté2019.

META70ͲImplantar5unidadesdeInstituiçõesdeLongaPermanênciadoIdosoͲILPI
RelatodaMeta70
6unidadesimplantadasnassubprefeiturasdeCapeladoSocorro,Pinheiros,VilaMariana,Mooca,Parelheirose
SãoMiguel.



CriaçãodoFórumPermanentedeLiberdadedeCrençaeCulturadePaz(SMPIR)
Foi criado o Fórum Permanente de Liberdade de Crença e Cultura de Paz, composto por representantes de
diferentesreligiõesparaocombateàintolerânciareligiosaedefesadalivreexpressãoreligiosanomunicípio.


Demarcação de mais de 15 mil hectares da Terra Indígena Tenondé Porã, em Parelheiros, e 532
hectaresnaregiãodoJaraguá.(SMPIR)
Com apoio da Prefeitura, o Ministério da Justiça publicou, em 05/05/2016, a Portaria Declaratória de
demarcaçãodaTerraIndígenaTenondéPorã,noextremosuldacidade.Amedidareconhece15.969hectaresde
áreacomointegrantesconstitucionaisdaTerraIndígenaTenondéPorã,beneficiandomaisde1.200pessoasque
vivem em seis aldeias das comunidades Guarani Mbya, sendo quatro da região de Parelheiros e duas no
municípiode São Bernardo doCampo, no limite com a capital paulista.Em junhode2015,foram demarcados
532hectaresnaregiãodoJaraguá.

AsILPIsacolhempessoasidosascom60anosoumais,deambosossexos,comdiferentesnecessidadesegraus
de dependência e que não dispõem de condições para permanecer na família ou se encontram com vínculos
familiaresfragilizadosourompidos.
Funciona em unidade inserida na comunidade, com características residenciais e estrutura física adequada,
visandoodesenvolvimentoderelaçõesmaispróximasdoambientefamiliareainteraçãosocialcompessoasda
comunidade. As edificações são  organizadas de forma a atender aos requisitos previstos na regulamentação
pertinente.
Definiçãodetermostécnicosparaameta
Instituição de Longa Permanência do Idoso Ͳ ILPI: Acolhimento para pessoas idosas com 60 anos ou mais, de ambos os sexos, com
diferentes necessidadese grausde dependência, que não dispõem de condições para permanecer na família, ou para aqueles que se
encontramcomvínculosfamiliaresfragilizadosourompidos,emsituaçõesdenegligênciafamiliarouinstitucional,sofrendoabusos,maus
tratoseoutrasformasdeviolência,oucomaperdadacapacidadedeautocuidado.

AMeta71foiexecutadaem100%ͲMetaestáConcluída



30%deMulheresnoSistemadeTransportedaPrefeituradeSãoPauloeentregadenovosÔnibus
Articulados(SMPM)

META71ͲCriaraUniversidadeAbertadaPessoaIdosadoMunicípio
RelatodaMeta71

Decreto56.702,publicandonoDiárioOficialem9.12.2015garanteapresençade30%deMulheresnoSistema
deTransportedaPrefeituradeSãoPaulo,profissãotradicionalmenteexercidaporhomens.

Objetivo10:Promoverainclusãoeagarantiadosdireitosda
populaçãoidosa

Implantação de 5 Universidades Aberta da Pessoa Idosa (UAPI): campus Vila Clementino e Santo Amaro
(parceriacomUnifesp)eCEUsAricanduva,ParelheiroseCantosdoAmanhecer,comatendimentode250alunos
nototal.
Contratação de 29 docentes das UAPIs de 2015 realizada, para ministrar curso sobre cidadania, direitos e
envelhecimentosaudável,cominíciodasaulasemmaiode2015.
RealizaçãodeatividadesextracurricularescomosalunosdasUAPIs,comoSarauLiterário.



Implantadospolosdoidosoem32CEUs

AMeta67foiexecutadaem50%ͲMetaestáEmandamentocom
benefíciosàpopulação
META67ͲImplantar08novasUnidadesdeReferênciaàSaúdedoIdoso(URSI)

Oscursosvisamàpromoçãodasaúdedapessoaidosa,oferecendosubsídiosteóricosparaaanálisedasbases
conceituaisquefundamentamoprocessodeenvelhecimentohumanoindividualepopulacionaleasua interͲ
relação com as áreas da saúde, sociologia, artes, educação física e assistência social. Os primeiroscursostem
duraçãodeumanoesãocompostospor19professoresespecialistasconvidadosqueministramaulasteóricase
práticasemáreas do conhecimento como: gerontologia,biologiadoenvelhecimento,enfermagem,segurança
alimentar,fisioterapia,educaçãofísica,história,artes(históriadaarteeartesplásticas),teatroefotografia.

RelatodaMeta67

Definiçãodetermostécnicosparaameta

URSI São Mateus iniciou as atividades em 09/09/2016; URSI Capela do Socorro iniciou as atividades em
26/09/2016;URSICSEGeraldoH.dePaulaSouzaentregueem05/12/2016.

Universidade Aberta da Pessoa Idosa Ͳ UAPI: conjunto de cursos que visam à promoção da saúde e conscientização do processo do
envelhecimentoentreapopulaçãoidosaeservidorespúblicosquetrabalhamcomestatemática

1imóvelsendoreadequadoparaimplantaçãodaURSIItaquera



Metanãofoiconcluídaemvirtudedocenárioderestriçãoorçamentária.

Alémdasmetasjáapresentadas,entendemosfundamental
destacarasprincipaisaçõesalémdasmetasqueforam

AsUnidadesdeReferênciaàSaúdedoIdosovemdeencontroànecessidadederespostasefetivasàsdemandas
dapopulaçãoidosaeestãoinseridasnaatençãoàsaúdedosegmentoidoso,daPolíticaMunicipaleNacionaldo
Idosoenasrecomendaçõesdeorganismosinternacionais.
Metaserácumpridaparcialmente,haviaumplanodelocaçãodeimóveisparasuprirademanda,mascomoalto
custeiodaSecretarianãoficoudefinidoparaesteano.

realizadasnosúltimosquatroanosequecontribuempara
realizaçãodoobjetivodepromoverainclusãoeagarantiados
direitosdapopulaçãoidosa.

Definiçãodetermostécnicosparaameta
UnidadedeReferênciaàSaúdedoIdoso:unidadeespecializadaparaatenderàpessoaidosanasuaáreadeabrangência.InsereͲseno
nívelsecundáriodaatençãoàsaúde,oferecendoatendimentoporequipeespecializadadegerontologiaegeriatriaeinterprofissional,
com visão integral em âmbito individual e coletivo; desenvolve ações preventivas e de promoção e proteção à saúde, atividades de
treinamentoecapacitaçãodeprofissionaisdaatençãobásicaepesquisasespecíficasnaáreadagerontologia.

AMeta68foiexecutadaem97%ͲMetaestáEmandamentocom
benefíciosàpopulação
META68ͲImplantar15CentrosDiadestinadosàpopulaçãoidosa
RelatodaMeta68
13 unidades implantadas nas subprefeituras de Ipiranga, Lapa, Santana, Sapopemba, Guaianases, Pinheiros,
ErmelinoMatarazzo,Butantã,Mooca,CasaVerde,JaçanãeSãoMiguel.
O atendimento ao usuário tem início com a acolhida e a escuta qualificada de suas demandas. Com essas
informaçõesérealizadaaconstruçãoconjuntadeumPlanoIndividualouFamiliardeAtendimento.NestePlano,
são definidas as atividades que serão desenvolvidas na unidade, bem como as condições de acesso e
permanêncianoCentroͲDia,alémdosobjetivosecompromissosdetodososenvolvidos.
OconselhoMunicipaldeAssistênciaSocialdaCidadedeSãoPauloaprovouoServiçoCentroDiaparaIdosoetal
decisãofoipublicadanoDiárioOficialdoMunicípioem5deAgostode2014.
O atendimento também pode incluir a elaboração de um Plano Individual e/ou Familiar de Atendimento,
orientação e apoio nos autocuidados; apoio ao desenvolvimento do convívio familiar, grupal e social;
identificação e fortalecimento de redes comunitárias de apoio; ajudas técnicas de autonomia no serviço, no
domicílio,enacomunidade;apoioeorientaçãoaoscuidadoresfamiliarescomvistasafavoreceraautonomiada
duplapessoacuidadaecuidadorfamiliar.
OCentroDiaéumserviçoqueaindanãotemasorientaçõestécnicaselaboradaspeloMDS,quesãonecessárias
para o seu funcionamento. Assim também não é um serviço tipificado, portanto para sua implantação foi
necessáriaaapresentaçãoeaprovaçãodoCOMASͲConselhoMunicipaldeAssistênciaSocial.
Definiçãodetermostécnicosparaameta
Centro Dia: equipamento social destinado à atenção diurna de pessoas idosas em situação de dependência, em que uma equipe
multidisciplinar presta serviço de proteção social especial e de cuidados pessoais, fortalecimento de vínculos, autonomia e inclusão
social,pormeiodeaçõesdeacolhida,escuta,informaçãoeorientação.

AMeta69foiexecutadaem100%ͲMetaestáConcluída
META69ͲDesenvolvercampanhadeconscientizaçãosobreaviolênciacontraapessoaidosa


IsençãoefaixasdedescontodoIPTUparaaposentadosepensionistasdebaixarendaquepossuam
apenasumimóvel(Lei15.889/2013)(SF)
Nomínimo3%dasunidadeshabitacionaisdosempreendimentosfinanciadospeloProgramaMCMVdevemser
direcionadas para o atendimento de pessoas idosas. A lei de isenção e desconto no IPTU para aposentados e
pensionistasfoirevistaparabeneficiaridososquerecebamaté5saláriosmínimos,possuamapenasumimóvel
eneleresidam.


Ampliaçãoepromoçãoàsaúdecomacomunidade,emarticulaçãocomasáreasdeesporte,lazer,
cultura, educação, assistência social e meio ambiente, integrando programas e linhas de
cuidadoparaidososeportadoresdehipertensãoarterial,diabetes,asma,(SMS)
Dentrodaampliaçãoquantoàsaçõesdepromoçãoàsaúde,temosasatividadeseducativaseterapêuticas,em
grupoouindividuais,quesãodesenvolvidasnasunidadesdesaúdeounacomunidade.Estãoincluídas:açõesde
educaçãoalimentarenutricional;práticascorporaiseatividadesfísicas;açõeseducativasemescolasecreches;
grupos terapêuticos; rodas de terapia comunitária; acolhimento e orientação de cuidadores de idosos; ações
coletivas e individuais de saúde bucal; e ações de saúde e educação permanente voltadas à vigilância e
prevenção das violências e acidentes, lesões e mortes no trânsito. Além disso, essas ações constam dos
programasintersecretariais,comooProgramaSaúdenaEscola,SPCarinhosaeoutrosprogramasdepromoção
àsaúde.Comrelaçãoàatençãoàsaúdedoidosodesenvolvemosasaçõesdeprevenção,identificaçãoderiscos,
prevençãodequedasefraturas,taiscomo:detecçãoetratamentoprecocedeproblemasdesaúde;prevenção,
identificaçãoeacompanhamentodedistúrbiosnutricionaisdapessoaidosa;identificaçãoeacompanhamento
de situações de violência contra idosos; prevenção, identificação e acompanhamento da pessoa idosa em
processo de fragilização; levantamento e acompanhamento dos idosos na comunidade; identificação de
situaçõesderisco/vulnerabilidade,comavaliaçãodacapacidadefuncional;açõesdeimunizaçãoespecíficaspara
o grupo; atenção às doenças crônicas mais frequentes, tais como hipertensão arterial sistêmica, diabetes
mellitus, doença pulmonar obstrutiva crônica (DPOC), dislipidemias, insuficiência cardíaca, cardiopatia
isquêmica,obesidade,problemasosteomusculares,problemasdoaparelhogenitourinárioetabagismo.


Gratuidadeparaidososnotransportepúblico(SMT)
Redução da idade para gratuidade no transporte de 65 para 60 anos. No total, são mais de 1.200.000
beneficiáriosativoscombilheteúnicodePassageirosEspeciais–IDOSOS.

RelatodaMeta69
RealizaçãodosJogosMunicipaisdoIdosoem2014,2015e2016.
Realizaçãode3DiálogosemparceriacomSMPM,SMPEDeSMPIRsobreviolênciadegênero,étnicaecontraa
pessoaidosaecomdeficiência.

Objetivo11:Requalificarepromoveraocupaçãodosespaços
públicos

Oferta de cursos em economia solidária no Polo do Idoso (Cambuci), em 2015. Em 2013, foram oferecidos
diversoscursospara140alunosmatriculados.



CampanhasdeEnfrentamentoàViolênciacontraaPessoaIdosarealizadasem2013,2014e2015.

5SemináriosdaCampanhadeConscientizaçãodaViolênciaContraaPessoaIdosarealizados.
Definiçãodetermostécnicosparaameta
Campanhadeconscientizaçãodaviolênciacontraapessoaidosa:conjuntodeaçõesquecompreendeaproduçãoedistribuiçãoperiódica
dediversosmateriaiscomopanfletos,cartazes,spotsderadioepeçasdeaudiovisual.

AMeta72foiexecutadaem49%ͲMetaestáEmandamentocom
benefíciosàpopulação
META72ͲRequalificarainfraestruturaeosespaçospúblicosdoCentro
RelatodaMeta72
Emmaiode2016,aPrefeituradeSãoPauloabriulicitaçãoparacontratarumprojetopararequalificaroValedo
Anhangabaú,noCentro.Foramrecebidos11projetosdeempresas.Alicitaçãofoiconcluídaehomologada.
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