Idosos reclamam contra Celpa e bancos
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Programação especial, nesta terça, acolheu idosos no Juizado

Desa. Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos, coordenadora dos Juizados Especiais,
durante visita ao Juizado do Idoso
Dona Benedita Nonato dos Santos foi pela primeira vez ao Juizado do Idoso, localizado
no campus da Universidade Federal do Pará (UFPA), para solucionar a pendência de uma
fatura de energia elétrica, em que foi registrado consumo muito além da média. Ao chegar
ao prédio, dona Benedita foi recebida com um café da manhã ao som de Roberto Carlos.
A acolhida, nesta terça-feira, 03, fez parte da programação em alusão ao Dia do Idoso,
comemorado em 1º de outubro. A programação foi promovida pela Coordenadoria dos
Juizados Especiais junto ao Comitê de Ação Social e Cidadania do Tribunal do Pará, além
da 1ª e 2ª Varas do Juizado Especial Cível e Criminal do Idoso.
Durante a programação, foi servido mingau, pão e café aos presentes, que ouviam o
servidor Walter Duarte cantar um repertório de músicas brasileiras.
A programação contou com a presença da juíza titular da 2ª Vara do Juizado Especial
Cível e Criminal do Idoso, Ana Selma da Silva Timóteo, que apontou as demandas que
apresentam maior volume de atendimentos realizados pelo Juizado. “A maioria das
demandas atendidas são relacionadas à concessionária de energia elétrica (CELPA),
geralmente consumo não registrado. Outras são relacionadas a bancos, que realizam
empréstimos não autorizados aos idosos e cobram taxas muito altas. Planos de saúde
também representam grande parte de nossa demanda diária, e os idosos nos procuram em

virtude do aumento da mensalidade por faixa etária”. Quanto ao Juizado Especial
Criminal, a magistrada apontou as causas familiares como mais numerosas. “Ameaças ao
idoso, injúria e pedido de medidas protetivas são nossas maiores demandas”.
Segundo a juíza, as duas Varas privativas dos idosos contabilizam aproximadamente 6
mil processos em trâmite e abrangem demandas relacionadas a idosos da Região
Metropolitana de Belém, além de algumas do interior. São realizadas 13 audiências pela
1ª Vara, e 8 a 2ª Vara, diariamente.
A desembargadora coordenadora dos Juizados Especiais, Maria de Nazaré Silva Gouveia
dos Santos, fez visita ao Juizado durante a programação, e considerou muito importante
sua realização. “O acolhimento em qualquer circunstância é sempre bom, principalmente
aos idosos, aqui neste espaço onde procuram seus direitos, essa é uma maneira de fazêlos se sentir bem, além de uma maneira de comemorar a Semana do Idoso”, finalizou.
A desembargadora também se encontrou com a juíza Ana Selma da Silva Timóteo, e com
a juíza auxiliar dos Juizados Especiais Antonieta Ferrari Miléo, e a presidente da
Comissão de idosos da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB), Letícia Bitar, junto com
membros da Comissão.
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