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Ação para idoso começa a ganhar espaço
Caixa Econômica Federal patrocina programas de
alfabetização; CPFL, Bosch e Medley também
apoiam iniciativas destinadas ao segmento

SÃO PAULO

Ainda são tímidas as ações de res-
ponsabilidade social das empre-
sas elaboradas especificamente
para atender pessoas idosas. A
maior parte das colaborações do
empresariado nacional encon-
tra-se, atualmente, na doação de
produtos e materiais de educa-
ção para as entidades que atuam
para atender a esse público espe-
cífico.

Uma das entidades que desen-
volvem projeto com esse foco e
contam com o apoio da iniciativa
privada é o Lar dos Velhinhos de
Campinas. De acordo como dire-
tor de sede e obras do Lar, Wagner
Carvalho, mais da metade do or-
çamento dessa organização
não-governamental provém de
doações de pessoas físicas. Even-
tualmente, porém, empresas do
porte da Companhia Paulista de
Força e Luz (CPFL), da Bosch e da
Medley trabalham em parceria
comaentídade.

O projeto desenvolve um tra-
balho especialparacuidar do ido-
só e para ajudá-lo a continuar
participativo e atuante na socie-
dade. Dentro da entidade são de-
senvolvidas diversas atividades,
como fisioterapia, serviço social e
nutrição.

"A maioria dos trabalhos é rea-
lizadaporvoluntários, mas o des-

taque fica por conta da terapia
ocupacional fornecida no Lar. A
terapia visa desenvolver no idoso
uma motivação pessoal, inde-
pendênciapararealizar suas tare-
fas cotidianas e o favorecimento
de seu contato social. São desen-
volvidas atividades de culinária,
separação de material reciclado e
artesanato. Os objetos produzi-
dosporelessãovendidostodosos

sábados no Centro de Convivên-
cia deCampinas" explica.

Parte dos recursos financeiros
recebidos se destina a cobrir des-
pesas, em torno de R$ 300 mil por
mês. Cerca de 6% da verba vem
dos governos estadual e federal. A
entidade também recebe apoio
da Federação das Entidades As-
sistenciais de Campinas (Feac).
"Temos outros apoios pontuais
no Lar, como o da Viação Caprioli,
que disponibiliza meios de trans-
porte para os idosos quando va-
mos a algum evento ou passeio. A
Bosch e as Centrais de Abasteci-
mento de Campinas (Ceasa)
também colaboram", afirma.

Campanhas
Para o diretor de sede e obras do
Lar dos Velhinhos de Campinas,
Wagner Carvalho, as empresas
aindamantêmuma distanciados
projetos de apoio aos idosos devi-
do à falta de estímulos. "Vemos,
na própria televisão, diversas
campanhas para crianças, mas
nunca vimos nada em favor dos
idosos. Nós só vemos denúncias
de agressão, maus-tratos, mas
nunca divulgamotrabalho deen-
tidades que os ajudam", enfatiza o
diretor.

O Grupo de Voluntárias do Mo -
rumbi (GVM), uma ONG funda-
da por sete mulheres residentes
no bairro do Morumbi, também
mantém parcerias com a iniciati-
va privada e, além de manter em
sua sede crianças e adolescentes
da favela de Paraisópolis, apoia
diversas outras entidades, entre

as quais a Casa de Repouso Vovô
Pedro e Vovó Joana. "Quando to-
mamos conhecimento dacasade
repouso, ela estava abandonada e
semrecursos. Há três anos adota-
mos o local e mantemos contato

Alfabetização
Com um trabalho conjunto entre
a Caixa Econômica Federal e a
Lexmark, a ONG Moradia e Cida-
dania desenvolve o projeto "Alfa-
betização de Jovens e Adultos",

contínuo com eles, sempre aten- que ensina a ler e a escrever os
dendo às suas necessi-
dades" afirma Marilene
Noce, sócia fundadora e
uma das responsáveis
pela comunicação da
GVM.

Acasadeapoioficano
município de Em-
bu-Guaçu, no interior
do Estado de São Paulo,
e atende a 45 idosos da região.
Empresas como Probel, Bel Sono
e Üncx firmaram parceria com a
ONG para doar à entidade ali-
mentos, roupas, produtos de hi-
giene e limpeza e fraldas geriátri-
cas.

Mesmo com as parcerias, Ma-
rilene gostaria que a participação
da iniciativa privada fosse mais
ampla e tivesse um maior alcan-
ce. "As empresas relacionadas à
higiene deveriam se preocupar
mais com esta causa e apoiar
mais constantemente os asilos,
pois eles precisammuito das doa-
çõesdestesprodutos", completa.

A entidade se mantém por
meio de doações. E, de acordo
com a sócia fundadora da entida-
de, grande parte dos idosos conta
apenas com a pensão que recebe
do Instituto Nacional de Seguri-
dade Social (INSS) para gastar
com alimentação, moradia e, às
vezes, sustentar afamflia.

Marco Gonçalves

adultos e idosos que não
tiveram a oportunidade
de estudar. A ONG pos-
suimaisdeoito mil asso-
ciados que contribuem
mensalmente. "Por
mês, cada um pode doar
um vale-refeição no va-
lor de R$ 13,00. Assim,
todos colaboram sem

que a doação pese no bolso", diz
Marco Antônio Gonçalves, coor-
denador estadual da entidade.

Voltado especificamente para
os idosos, o programa surgiu em
Campo Grande (MS), numa par-
ceria da ONG com o Clube dos
Idosos Santa Terezinha dos An-
des, montando uma sala de aula
para alfabetização de pessoas da
meia-idade que já atendeu, des-
de 2003, mais de 50 idosos. Em
São Paulo, as aulas acontecem
nos prédios da CaixaEconômica.

De acordo com Gonçalves, o
País possui mais de 24 milhões
analfabetos, dos quais grande
parcelatem mais de 60 anos.
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Terceira idade
engloba 15 mi
debrasileiros

A população de idosos no Bra-

sil hoje representa um contin-

gente de quase 15 milhões de

pessoas com 60 anos ou mais.

Este universo corresponde a

8,6% da população brasileira,

segundo dados do Instituto

Brasileiro de Geografia e Es-

tatística (IBGE).

Em uma década, o número
de idosos no Brasil cresceu

17%. Em 1991, ele correspon-

dia a 7,3% da população. Es-

tima-se que em 2020 a popu-

lação com mais de 60 anos no

País deva chegar a 30 milhões

de pessoas, ou 13% do total de

habitantes.

Mesmo assim, são poucas as

ações voltadas para idosos que

tenham apoio de empresas, se-

gundo as ONGs que trabalham

com a terceira idade. O levan-

tamento feito pelo DCI ouviu

18 entidades que atuam com

idosos em todo País.

A maior parte das colabo-

rações do empresariado se en-

contra enfocada na doação de

produtos e materiais para en-

tidades que cuidam de idosos e

investem em projetos de ampla

abrangência, como a alfabeti-

zação. Segundo os dirigentes

das ONGs que participaram do

estudo, há no Pais um grande

número de pessoas idosas não

alfabetizadas.

ARTIÍGO TERCEIROSETOR

Text Box
Fonte: DCI, São Paulo, 30 jun. 2006, Carreiras & Gestão, p. B3.

Text Box
Anúncio




