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VEREADOR ADELI SELL (PT) – Comunicações e Comunicação 

de Líder:  Sra. Presidente, Ver. Mônica Leal, delegada Cristiane 

Pires Ramos, bem-vinda, excelente colocação, nossos visitantes aqui 

presentes, todos bem-vindos, nesta tarde importante, para discutir a 

temática do idoso. Infelizmente, o Brasil, e de modo especial, os 

Parlamentos, os Executivos e até mesmo, eu diria, o Judiciário não 

se prepararam para o mundo atual, o tema da longevidade e, ao 

mesmo tempo, os problemas da saúde pública para os idosos em 

geral. Ontem ainda, circulando na Feira do Livro, pude comprar um livro sobre essa 

temática, que tenho me debatido com o Ver. Alvoni Medina, nosso colega aqui, Freitas, 

Ferronato e outros vereadores, Oliboni, Cassiá, para discutir a temática do idoso. Nós 

temos um Conselho Municipal do Idoso operante, participativo. Mas, na segunda-feira, 

vamos discutir um projeto de lei que tenta mexer nos fundos municipais, o que é um 

equívoco – é um equívoco! O Fundo Municipal do Idoso em Porto Alegre, delegada, tem 

arrecadado uma quantia razoável de recursos para políticas públicas e para dois 

programas importantes do governo municipal, que não são bancados pelo Executivo; 

seria tarefa do Executivo, mas o dinheiro é do Fundo Municipal do Idoso, que 

disponibilizou uma parcela para o caixa central, para o Executivo. Isso as pessoas têm 

que saber. É preciso discutir, é preciso explanar essas questões. Hoje, no Centro 

Histórico de Porto Alegre, nós temos em torno de 40% de pessoas acima de 60 anos, nós 

temos dezenas e dezenas de pessoas que são septuagenárias. Se nós formos ao Posto 

de Saúde Santa Marta, vamos ver que o telefone que é disponibilizado para fazer as 

marcações de consulta, das 16h às 17h, para idosos acima de 85 anos, não tem jeito! É 

preciso olhar, Alvoni, para essa temática, o atendimento ao idoso. 

Isso que a delegada Cristiane trouxe acerca das clínicas é o grande problema da 

atualidade não só em Porto Alegre, mas no País, porque as famílias não estão 

devidamente preparadas para tratar e cuidar do idoso, é exatamente isso que a delegada 

Cristiane colocou. Há idosos sendo explorados por familiares. Eu conheço uma instituição 

na Zona Sul de Porto Alegre, que tenho olhado com carinho, e vejo que é um depósito de 

pessoas idosas, as pessoas que estão trabalhando lá se dedicam, mas não há condições 

para isso.  
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Tem uma outra temática, delegada, que eu peço que a delegacia, as autoridades olhem 

com carinho: a questão dos cursos de cuidadores. Eu posso citar aqui a professora 

Themis Dovera, que, junto com um grupo de pessoas, faz um trabalho maravilhoso e 

exemplar na Universidade Federal do Rio Grande do Sul, e nós temos conversado. O 

pessoal do Crefito esteve aqui, inclusive a irmã dela é vinculada ao Crefito, a Maria 

Teresa, e nós conversávamos sobre a questão da fisioterapia, da terapia ocupacional, 

para que a gente tente cuidar. Há uma tentativa, inclusive, desse grupo que eu falo de 

criar uma cooperativa de cuidadores que tenha um código de ética e postura, que tenha 

procedimentos, que tenha um verdadeiro compliance, ou seja, jeito de ser, de fazer, de 

conduzir. Ver. Aldacir Oliboni, V. Exa. tem trabalhado essas questões ao longo dos anos 

aqui na Comissão de Saúde e Meio Ambiente, tem focado muito na questão da saúde. 

Eu volto, delegada, ao tema curso de cuidadores. Nós abrimos uma discussão com a 

Secretaria Municipal de Saúde, com o pessoal da vigilância, para que esses cursos 

tenham – para serem válidos, para que tenham os cuidados adequados – um aval da 

Secretaria Municipal de Saúde, como alguns cursos de massoterapia e correlatos – 

algumas pessoas com quem eu discuto já têm esse aval. Eu conheço bem o pessoal da 

Secretaria de Saúde que trata dessa questão, são profissionais altamente qualificados, 

poderão nos dar uma garantia mínima de que um curso desses é algo controlado, feito 

por profissionais. Imaginem um curso de cuidador de algumas horas – e eu encontrei 

papeluchos pregados no Terminal Triângulo –, qual a garantia de que ali tem um 

profissional? E mais: um curso de cuidador tem que começar com uma aula de 

relacionamento humano, tem que discutir o outro, um pouquinho de filosofia clássica. Kant 

dizia que é importante olhar a alteridade, olhar o outro, porque mesmo as pessoas com 

boa vontade, às vezes, não conseguem ver o idoso como o outro, porque não conseguem 

fazer essa empatia, não conseguem se colocar em seu lugar. De fato, trabalham a 

questão da infantilização. Com o idoso, não é preciso gritar. Minha mãe tem 85 anos e 

tem a audição perfeita. Claro que tem idosos que a gente tem que ver se não é o caso de 

usar um equipamento, mas aí nós temos que ir atrás desse equipamento, não podemos 

ficar gritando. Idoso, às vezes, quer ter autonomia, nada como uma bengala; às vezes é 

mais edificante, é para sua autoestima, caminhar com uma bengala é mais importante do 

que às vezes dar o braço – e, às vezes, tem que dar o braço. Há pessoas que têm 

insegurança, que poderiam pegar um táxi e sair de casa, mas têm dificuldade de sair e 
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precisam ter alguém que cuide. Ademais, nós fizemos todo um trabalho, ultimamente, no 

Centro Histórico, sobre a questão das calçadas. Acho que, em  alguns casos de quedas 

que aconteceram, que eu presenciei, seria o caso de abrir uma ação civil pública no 

Ministério Público, Ver.ª Cláudia, que está atenta e que tem um trabalho social, poderá 

falar com conhecimento de causa, talvez, muito mais do que eu. Mas eu estou em busca 

da escuta, do conhecimento, porque nós já temos esse ponto de virada em que nós 

vamos ter mais idosos do que crianças e adolescentes. Acho que de 90 para cá nós 

caminhamos bem, temos o ECA, o Estatuto da Criança e do Adolescente, ou seja, 

enterramos o Código de Menores, evoluímos, temos delegacias há mais tempo. Agora é a 

vez do idoso. É esse o momento adequado, e nesta quinta-feira acho que nós estamos 

aproveitando bem esse tempo para que possamos dialogar e, quiçá no ano que vem, nós 

possamos ter ouvido na Comissão de Saúde, na Comissão de Direitos Humanos, porque 

tem a questão do direito, da dignidade humana estar inserida no Capítulo V da 

Constituição, mas muitas vezes está apenas inserido, tem que ter validade, tem que ter 

exigibilidade, tem que ter a prática. 

Portanto, Ver.ª Mônica, encerro, usando o tempo de Comunicações, mais a liderança do 

meu partido, o Ver. Oliboni, que é meu colega de bancada, para expor, minimamente 

essas questões que têm nos tocado na alma, e é preciso que as coisas nos toquem na 

alma para podermos entender o outro: o idoso. Muito obrigado. 

(Texto sem revisão final.) 

 

 
 

 


