Campanha arrecada donativos para idosos
10/09/2015 10:12

Doações serão entregues ao asilo São Vicente de Paulo

Ação é alusiva às comemorações do Dia do Idoso
O Judiciário continua arrecadando donativos para idosos do asilo São Vicente de Paulo até o dia 24 de
setembro. A ação é parte da programação especial "Ame e Respeite os Idosos", que foi lançada no início
de agosto, pela Coordenadoria dos Juizados Especiais do Tribunal de Justiça do Pará (TJPA), em alusão
ao Dia Internacional do idoso, celebrado no próximo dia 1º de outubro.
A campanha solidária recebe vários tipos de donativos, mas a coordenação sugere que sejam doadas,
preferencialmente, fraldas geriátricas (G, GG e Extra G) descartáveis, colchões de solteiros (padrão 0.90 x
1.90), fronhas (0.50 x 0.70), lençol (0.90x 1.90 x 0.30 com elástico e 1.60 x 2.50 sem elástico), luvas para
procedimentos, kit higiênicos, toalhas de banhos, além de alimento não perecível (confira abaixo os postos
de arrecadação) e material de construção para reforma de banheiros.
No dia 1º de outubro, das 8h30 às 12h, será realizada uma grande ação de cidadania na UFPA (antigo
restaurante do NAEA, próximo ao Juizado Especial do Idoso), onde idosos poderão usufruir de serviços de
emissão de documentos de identidade, carteira de trabalho, passe livre, cartão adesivo de estacionamento,
vacinação, cartão do SUS, além de testes rápidos de saúde, atendimento Centro de Referência de
Assistência Social (CRAS) e orientação jurídica.
Essa ação será realizada em parceria com UFPA, Governo do Pará, Prefeitura de Belém, Propaz,
Secretaria de Justiça e Direitos Humanos (SEJUDH), Defensoria Pública, Secretaria de Estado de Saúde
do Pará (SESPA), Secretaria Municipal de Saúde (SESMA), Superintendência Executiva de Mobilidade
Urbana de Belém (Semob), AMA, CRAS e Polícia Civil.
A programação comemorativa continua de 28 de setembro a 2 de outubro, com o mutirão de audiências de
conciliação, instrução e julgamento de processos das 1ª e 2ª Varas dos Juizados especiais Cíveis e

Criminais do Idoso. Já de 1 a 30 de outubro, haverá mutirão para despachos e sentenças por meio do
projeto “Gabinete Virtual”, na 1ª Vara do Idoso.
As ações comemorativas têm como base o próprio estatuto do idoso, que em seu artigo terceiro, afirma ser
obrigação da família, da comunidade, da sociedade e do Poder Público, a responsabilidade de assegurar a
pessoas da terceira idade o direito à vida, à saúde, à a 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.
Postos de arrecadação:
Prédio - sede (Cerimonial e Central de Magistrados); Fórum Cível (Secretaria do Fórum); Fórum Criminal
(Secretaria do Fórum); Edifício Desembargador Paulo Frota (Endereço: Av. Almirante Tamandaré, 873.
Esquina com travessa São Pedro); Sindojus (Endereço: Av. 16 de novembro, sala 202, em frente ao Fórum
Cível).
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