
O Centro de Convivência da Pessoa Idosa está localizado na Cidade de João Pessoa no
Bairro Castelo Branco, atende cerca de 100 idosos nas atividades de convivência
hidroginástica, oficina da memória, terapia ocupacional, aulas de canto, fisioterapia
preventiva, educação física e academia para a 3ª Idade.

Programa Cidade Madura

Centro de Convivência da Pessoa Idosa – CCI

Centro de Atividade de Lazer Padre Benício – CEJUBE

O programa habitacional Cidade Madura foi criado pelo Governo do Estado, por meio
do decreto Nº 35.072 de Junho de 2014 e efetivado como Política Pública através da
Lei Estadual nº 11.260/2018, esse programa tem como objetivo promover o acesso de
idosos de ambos os sexos à moradia digna e equipamentos para convivência social e
lazer. São 240 moradias, distribuídas em seis cidades da Paraíba: João Pessoa,
Guarabira, Campina Grande, Cajazeiras, Sousa e Patos.
Estando em construção o sétimo em Monteiro.
Os condomínios possuem guarita, praça, pista de caminhada,
horta, academia de ginástica, centro de vivência, núcleo de
saúde, salas multiuso e redário. 
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O Centro de Atividades e Lazer dos Aposentados e
Pensionistas "Padre Juarez Benício " (CEJUBE), desenvolve
ações voltadas para convivência, danças terapêuticas, passeios,
ginásticas, hidroginásticas, oficinas de memória, cujo objetivo
maior é propiciar vivências que valorizam as experiências e que
estimulem e potencializem a condição de escolher e decidir,
contribuídos para o desenvolvimento da autonomia e
protagonismo dos 110 idosos atendidos.

Foi criado em 2014, com o objetivo de aprimorar e qualificar o
atendimento aos idosos institucionalizados do nosso Estado, as
entidades recebem financiamento para melhorar o atendimento de
idosos que vivem em Instituições de Longa Permanência para Idosos
(ILPIs). No ano de 2021 a Secretaria Estadual de Desenvolvimento
Humano repassou 2.000.000,00 (dois milhões) para as ILPIs.
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AÇÕES DE PROTEÇÃO SOCIAL PARA A PESSOA IDOSA NO
ESTADO DA PARAÍBA

Projeto Acolher

Em outubro de 2003 foi instituido por meio da Lei nº 10.741 o Estatuto do Idoso. Para
ser reconhecido como pessoa idosa  é necessário ter idade igual ou superior a 60
(sessenta) anos.

O Art. 3º atribui à família, à comunidade, à sociedade e ao
Poder Público obrigatoriedade de 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.

O Governo do Estado por meio da Secretaria Estadual de Desenvolvimento Humano
(SEDH) reconhece a importância e prioriza a proteção social à pessoa idosa garantindo
investimentos em programas, projetos e ações para esse público, conforme abaixo:



Projeto Mais Natação

O Estado executa de forma direta ações de convivência para idoso em 16 Centros
Sociais Urbanos, distribuídos em 11 municípios. Estes equipamentos fazem parte da
Proteção Social Básica, ofertando cursos profissionalizantes, atividades socioeducativas,
esportivas, dança, teatro, artesanato, oficinas de memória e lazer, hidroginástica,
capoeiraterapia, exercício físico funcional e fisioterapia preventiva. Cerca de 3.000
idosos são atendidos nas diversas atividades. 

Centros Sociais Urbanos - CSU's

O lançamento do Projeto aconteceu em 2015, desde então já foram atendidas cerca de 300 pessoas.
Projeto Mais Natação, realizado pelo Governo do Estado em parceria com a Associação Amigos da
Natação do Mar, tem como objetivo oferecer a prática da natação no mar aberto para pessoas idosas e
pessoas com deficiência. Este projeto visa oferecer qualidade de vida a esse público, incentivando a
prática de atividades físicas, a inclusão social, fortalecimento de vínculos comunitários. 

Unidade Pública Estatal de referência para os serviços de proteção especializado à famílias e indivíduos
em situação de risco pessoal e social, com direitos violados. São 26 CREAS Regionais que dão cobertura a
145 municípios do Estado. Cofinanciamento de 78 CREAS Municipais, para aprimoramento das gestões
municipais.

O governo vem empreendendo esforços para enfrentar os desafios de combater a desproteção social, avançando na
criação e desenvolvimento de legislações, políticas e programas para melhorar as condições de vida da população idosa no
Estado. Os dados de violação de direitos são acompanhados por registros de atendimentos nos CREAS e denuncias
realizadas no canal de denuncias disque 123. Veja abaixo:

Gráfico 1 - Tipos de violações de direitos contra pessoa idosa
 (janeiro a julho/2021)

Secretaria de Estado de Desenvolvimento Humano
Diretoria do Sistema Único de Assistência Social

Gerência Executiva de Vigilância Socioassistencial
Gerência Executiva de Proteção Social Especial
Gerência Executiva de Proteção Social Básica

Fonte: RMA Estadual/julho 2021

De acordo com os dados extraídos do Registro Mensal de Atendimento Estadual, contra pessoa idosa foram
identificadas 1.822 (um mil e oitocentos e vinte e dois) violações de direito no período de janeiro a julho de 2021.
No disque 123 foram registradas 244 denúncias contra idosos no período de janeiro a julho de 2021, evidenciando
496 violações de direito.

Gráfico 2 - Denúncias ao disque 123 contra pessoa idosa
(janeiro a julho/2021)
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