
4ª  EDIÇÃO

INFORMATIVO
IPASC
JUNHO/2022

www.ipasc.cacador.sc.gov.br

IPASC.CACADOR.3 / IPASCCACADOR/ (49 )  98405-8356



INFORMATIVO IPASC  02

"CUIDAR DE NOSSOS 
IDOSOS É PRESERVAR A 
NOSSA HISTÓRIA"
 (Cecilia Sfalsin)

DIA  MUNDIAL  DE CONSCIENTIZAÇÃO DA
VIOLÊNCIA  CONTRA A  PESSOA IDOSA.
A  INFORMAÇÃO É  NECESSÁRIA .  

15 de junho

 A ONU (Organização das Nações Unidas),
reconheceu em 2011, o dia 15 de junho como
"Dia Mundial de Conscientização da Violência
Contra a Pessoa Idosa", objetivando a
conscientização mundial a respeito do tema.
No ano de 2021, a ONU falou sobre a
consequências negativas da pandemia de COVID-
19 para a segurança e bem estar da população
mais velha, concluindo que "as medidas de
isolamento para controlar o vírus resultaram no
aumento da violência baseada no gênero, abuso e
negligência de pessoas idosas confinadas com
parentes e cuidadores" 
A violência contra a pessoa idosa, vai além da
prática de abusos físicos, como agressão,
empurrões e tapas, ela pode ser psicológica,
através de agressões verbais e atitudes que
submetam a pessoa idosa a condições de
humilhação, ofensa, ameaças etc.
Além disso, negligência, quando ocorre recusa ou
omissão de cuidados, abandono, quando existe a
ausência de amparo ou assistência e
discriminação, quando da ocorrência de
comportamento discriminatório, desrespeitoso e
ofensivo em relação à condição física de um
idoso, também são tipos de violência contra a
pessoa idosa.
Podemos citar ainda, a violência patrimonial que é
qualquer prática ilícita que comprometa o
patrimônio do idoso, e o abuso financeiro, que é
caracterizado pela exploração imprópria  ou ilegal
ou o uso não consentido pelo idoso, de seus
recursos.

Por Fernanda Fiorelli

https://frases.tube/783843_cuidar-de-nossos-idosos-e-preservar-a-nossa-historia
https://frases.tube/783843_cuidar-de-nossos-idosos-e-preservar-a-nossa-historia
https://frases.tube/783843_cuidar-de-nossos-idosos-e-preservar-a-nossa-historia
https://frases.tube/autor/cecilia-sfalsin
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CALENDÁRIO DE REUNIÕES DO IPASC

No site do Ministério da Mulher, da Família e dos
Direitos Humanos é possível encontrar diversos
dados referente a denúncias de violação de
direitos humanos, dentre eles os praticados
contra a pessoa idosa.
Segundo a fonte, somente no ano de 2022, foram
registradas através dos canais de ouvidoria, no
que diz respeito à  violência contra a pessoa
idosa, 33.177 denúncias,  que são relatos de
violação de direitos humanos envolvendo uma
vítima e um suspeito. Foram registradas ainda,
165.268 violações, que são quaisquer fatos que
atentem ou violem os direitos humanos de uma
vítima. 
Os dados demonstram que a maioria dos casos
acontecem com pessoas do sexo feminino em
todas as faixas etárias a partir dos 60 anos e em
maior número com pessoas na faixa etária de 70
a 74 anos.
Os números são assustadores e demonstram
que é necessário conscientizar a população
sobre o tema e cobrar políticas públicas que
visem diminuir os casos.  Segundo o Estatuto do
Idoso, “É obrigação da família, da comunidade, da
sociedade e do Poder Público assegurar ao
idoso, com absoluta prioridade, a efetivação do
direito à vida, à saúde, à 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” ,
assim é dever de todos, zelar pelo bem estar da
pessoa idosa e garantir que qualquer tipo de
violência seja devidamente investigada e os
responsáveis punidos.

02/06
Conselho Administrativo

22/06
Comitê de Investimentos 

22/06
Conselho Fiscal

FONTES :F ILE : / / /D : /DOWNLOADS/CARTILHACOMBATEVIOLENCIAPESSOAIDOSA-1 .PDF
HTTPS : / /BRASIL .UN.ORG/PT-BR/131518-V IOLENCIA-CONTRA- IDOSOS-AUMENTOU-DURANTE-PANDEMIA-ALERTA-ESPECIAL ISTA-DA-ONU

HTTPS : / /WWW.GOV.BR/MDH/PT-BR/ONDH/PAINEL-DE-DADOS/2022

Canais de Denúncia
DISQUE 100
A Ligação gratuita pode ser feita de todo o Brasil,
24 horas, todos os dias da semana, bastando
discar o número 100, de qualquer telefone fixo ou
móvel.
DISQUE DENÚNCIA 181
Mantido pela Polícia Civil, funciona 24 horas, todos
os dias da semana e as ligações são gratuitas de 
 qualquer telefone fixo ou móvel.
A Polícia Civil de Santa Catarina recebe denúncias
também através do WhatsApp (48) 98844-0011.
Aplicativo Direitos Humanos Brasil
Podem ser realizadas denúncias de forma
identificada ou anônima. Cada denúncia recebe
um número de protocolo para acompanhamento
em tempo real. No aplicativo é possível realizar
denúncias por vídeo chamada ou chat direto com
um atendente. https://www.gov.br/mdh/pt-
br/apps/direitos-humanos-brasil.
Qualquer pessoa que souber ou for vítima,
pode e deve denunciar.

HTTPS : / /WWW.GOV.BR/MDH/PT-BR/ONDH/PAINEL-DE-DADOS/2022

https://www.pc.sc.gov.br/servicos/disque-denuncia
https://www.gov.br/mdh/pt-br/apps


INFORMATIVO IPASC 03

NOTAS

A servidora representante do Legislativo Municipal no Comitê de
Investimentos, Sra. Dimaleicy Pereira, obteve a nova certificação para 
 membros do Comitê de Investimentos do RPPS, emitida pelo Instituto
Totum.
O art. 8º-B da Lei nº 9.717/98 prevê uma série de requisitos mínimos a
serem atendidos pelos membros do Comitê dos RPPS, entre as quais a
certificação por ela obtida. 

O IPASC parabeniza a servidora pelo esforço e dedicação.

Membro do Comitê de Investimentos obtém nova certificação.

Pagamento da 1ª parcela 
do 13º salário

Aniversariantes do mês

Informamos aos aposentados e
pensionistas do IPASC que a primeira
parcela do 13º salário estará disponível
a partir do dia 15/06/2022.

ALDA PASQUALI  BASQUEIRA
ANGELINA C IV IERO WARTHA
ANTONIA  FEL IPE  DE LARA
ANTONIO VALMIRO ALVES WEBER
BERNADETE MARIA  DA S ILVA
CARLOS PERETT I
CLAUDETE GARCIA  GODINHO
DANIEL  P IRES  DE CAMARGO
DAVID TESSER
DELMA LET IC IA  DRI  F ICAGNA
DINACIR  LUCIA  F IOREZE
DINARTE GONCALVES CORREA
DIOCLEIA  ALVES DE MOURA
ELISABET STOFFELSHAUS
EL ISETE  R IBE IRO LOBAS
ELSA BLE ICHUVEHL COLLA
ERENILDA RAMOS R IBE IRO
EUNICE APARECIDA  DOS SANTOS
GESSI  MARIA  BARZOTTO TOMAZINI
GUIDO GRAEFF
ILMO PEDRO FAUTH
IRACY APARECIDA BERT I
IVONETE ARRUDA P IERDONA
IZABEL  DE  ARAUJO
JOAO BURGER F ILHO
JOAO PEDRO  MOTA
JOSE LUIZ  CARVALHO
LEOMAR PADILHA FERNANDES
LEONY TABORDA DE L IMA

LUCIA  PEREIRA DA S ILVA
LUCIA  SPEGGIORIN

LUCIANA PEGORARO DONATTI
MARIA  ANTONIA  DOS SANTOS

MARIA  DA CONCEICAO DE OLIVE IRA
MARIA  DOS PRAZERES DE SOUZA

MARIA  ELENY OLIVE IRA
MARIA  IRACI  CRUZ DA S ILVA

MARIA  LOURDES KUHN AMANCIO
NAIR  P IRES

NATALIA  MUSSAK
OLIVA MENIN AGUSTI

ORACIDES P IRES  DE CAMARGO
OTIL IA  DE ALMEIDA ALVES

PEDRO ROMAN ROS
ROSEL I   TORTATO

ROSELY  APARECIDA GRIB INSKI
RUTTE KLAVA

SEBAST IAO CARL IN DA S ILVA
TEREZINHA MACHADO

VALTER THIBES PEREIRA
VERA LUCIA  JUSTE  DE LARA

YAN DINIS  BONETTE
ZAIRA LOURDES ROSS

ZELMIRO DE WERGENES

NÃO DEIXEM DE COMPARECER AO IPASC PARA 
REALIZAR A PROVA DE VIDA

Perícia médica dos 
aposentados por invalidez

Iniciará em julho/2022 a realização das 
 perícias médicas dos aposentados por
invalidez do IPASC.
Os segurados serão convocados por
telefone ou WhatsApp.
Lembramos que  de acordo com a Lei
Complementar nº 291/2015:
"O beneficiário em gozo de
aposentadoria por invalidez permanente
e o pensionista inválido, é obrigado, sob
pena de suspensão do benefício, a se
submeter bianualmente a exame médico
a cargo da junta médica designada pelo
IPASC, para o efeito de comprovação da
causa determinante da invalidez."


