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Ação coletiva do Dia Mundial de Conscientização da Violência contra a
Pessoa Idosa conta com a participação da SJDHDS
Direitos Humanos
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Evento acontece na Estação da Lapa na próxima quinta-feira (15).

Foi em 2016 que a Organização das Nações Unidas (ONU) e a Rede Internacional de Prevenção à
Violência à Pessoa Idosa instituíram o dia 15 de junho como o Dia Mundial de Conscientização da
Violência contra a Pessoa Idosa estimulando estratégias para divulgação e prevenção de abusos e
maus tratos aos mais velhos.
Neste ano uma ação coletiva contará com a participação da SJDHDS, na próxima quinta-feira (15),
das 8h30 às 16h30, na Estação Nova Lapa (em frente à entrada do metrô), onde será promovido o
diálogo com a população, distribuição de materiais informativos, exemplares do Estatuto do Idoso e
Cartilha de Direitos das pessoas idosas, além de aferição de pressão arterial e apresentações de
grupos culturais.
“Essa data é muito significativa porque é a oportunidade de massificar entre toda a população, de
forma efetiva, o combate a violência contra o idoso, em todas as suas diversas formas”, disse Célia
Ramos, coordenadora da Coordenação de Articulação da Politica para a Pessoa Idosa da Secretaria
de Justiça, Direitos Humanos e Desenvolvimento Social (SJDHDS).
Para a Organização Mundial de Saúde a violência é caracterizada pelo “uso intencional da força
física ou do poder, real ou em ameaça, contra si próprio, contra outra pessoa, ou contra um grupo
ou uma comunidade, que resulte ou tenha grande probabilidade de resultar em lesão, morte, dano
psicológico, deficiência de desenvolvimento ou privação”.
O evento é uma proposta conjunta de organizações da sociedade civil, empresas solidárias e
representações de órgãos governamentais que atuam junto ao segmento idoso no Estado da Bahia.
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