
 
 

 

SUGESTÃO DE PAUTA  

 

UFPA PROMOVE EVENTO SOBRE VIOLÊNCIA CONTRA PESSOAS IDOSAS 

Denúncias feitas pelo disque 100 indicam que pessoas próximas são os principais agressores. 

INFORMAÇÕES 

De acordo com a Delegacia de Proteção ao Idoso (DPI) da Polícia Civil, em Belém, nos seis primeiros meses de 

2014 foram recebidas 642 denúncias de violência contra pessoas idosas. Número superior ao total de denúncias 

de 2013, quando cerca de 500 ocorrências forma registradas. Estas situações são foco de debate do “I Seminário 

de Combate a Violência contra a pessoa idosa” realizado pela Universidade Federal do Pará (UFPA). O evento 

acontece das 8h30 às 11h, no Auditório Setorial do Campus Profissional, no dia 29 de setembro, e faz alusão ao 

Dia Internacional do Idoso, celebrado no dia 1º de outubro. 

 

A programação é organizada pelo Programa de Extensão Universidade da Terceira Idade (UNITERCI), em 

parceria com parceria com o Projeto Direitos Humanos e Tecnologia e com o Projeto Observatório de Violência 

Contra a Pessoa Idosa.  

 

Segundo a coordenadora do UNITERCI, Maria Leonice de Alencar, “diariamente os idosos são acometidos de 

algum tipo de violência, seja ela física ou psicológica. E com o intuito de combater esta violência, que está sendo 

promovido o I Seminário de Combate à Violência Contra a Pessoa Idosa”.  

 

Entre os objetivos do seminário está a conscientização das pessoas em relação à violência praticada contra o 

idoso, identificar o que é e como é feita esta violência, orientar a onde o idoso pode procurar o apoio devido 

junto aos órgãos públicos que prestam o auxílio de proteção ao idoso, e ainda como trabalhar o auxílio a estes 

idosos que sofreram algum ato de violência no âmbito físico e psicológico. A programação conta com a presença 

de Patrícia Araújo, da Promotoria de Defesa da Pessoa Idoso do Ministério Público. 

 

Números – De acordo com o Censo 2010 do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), há mais de 

20,6 milhões de pessoas idosas no país. Segundo a Secretaria de Direitos Humanos da Presidência da República 

(SDH), o número de denúncias de violências cometidas contra pessoas idosas pelo disque 100 aumentou 65,7% 

no ano passado. Dos mais de 71 mil suspeitos de agressão denunciados, 51,5% eram filhos e outros 8,25% eram 

netos das vítimas. 

 

UNITERCI - O Programa de Extensão Universidade da Terceira Idade (Uniterci) foi fundado há mais de 20 

anos atrás pelo professor Luís Otávio Brito Ferreira, com objetivo de ressignificar a velhice, valorizar e 

empoderar o idoso para o exercício de sua cidadania e ainda facilitar as relações intergeracionais. O programa é 

vinculado à Faculdade de Serviço Social do Instituto de Ciências Sociais Aplicadas (ICSA-UFPA). A 

UNITERCI já beneficiou mais de 900 idosos com várias atividades, desde eventos de orientação até oficinas de 

arte, cultura e bem-estar. 

 
Serviço:  

I Seminário de Combate a Violência contra a pessoa idosa (UNITERCI) 

Data: 29 de setembro de 2014. 

Hora: das 8h30 às 11h 

Local: Auditório Setorial do Campus Profissional - UFPA. 

Para participar basta se dirigir ao local do evento. 

 

Sugestão de Entrevistados:  

● Maria Leonice de Alencar – Coordenadora do UNITERCI 

 

Contatos:  

● Coordenadoria de Imprensa e Informação – Assessoria de Comunicação da UFPA 

Fone: 3201.7463 / 8272.1100 // E-mail: ascom.ufpa@gmail.com 
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