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COMPROMISSO COM VOCÊ!
Conhecido como o deputado amigo do idoso, Marcus Vinícius
Neskau está no 3º mandato na Assembleia Legislativa e foi
responsável pela implantação das academias da terceira idade no
estado que chegaram a atender mais de 13 mil idosos no interior. O
deputado foi secretário estadual de Envelhecimento Saudável e
criou projetos que formaram 800 idosos em informática e fizeram 22
mil atendimentos em oftalmologia e odontologia.
“Infelizmente, não retornamos à Secretaria após as eleições pois
a pasta foi entregue a outro partido e com a crise os projetos logo
foram encerrados, mas muitas são as lutas que precisamos abraçar
pela terceira idade e sempre estarei nelas”, afirma Marcus,
lembrando que, mesmo com o menor orçamento, a pasta atendeu
na época mais de 90 mil idosos.
“Só no Rio, o estado que mais envelhece no mundo, o número de
idosos ultrapassa 2,4 milhões. Cresce também a expectativa de
vida. Em 1994, era 68 anos. Em 2011, já passou para 74. Além de
oferecer qualidade de vida, precisamos trabalhar o respeito aos
idosos, que sofrem tanta violência, de todos os tipos”, ressalta o
deputado, que é também presidente estadual do Partido
Trabalhista Brasileiro (PTB).
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LEI GARANTE ASSENTOS PARA
IDOSOS NAS RODOVIÁRIAS
Os terminais rodoviários de todo o
Estado estão obrigados a destinar 10% de
seus assentos para idosos, pessoas com
deficiência, gestantes, lactantes e usuários
com crianças de colo. É o que determina a Lei
6.969/15, do deputado Marcus Vinícius (PTB).
“Precisamos pensar nas políticas de atenção
que proporcionem mais qualidade de vida. O
Estado precisa criar condições de conforto e
dignidade para que a terceira idade esteja
incluída socialmente”, afirmou o deputado.

CAPACITAÇÃO PARA ATENDIMENTO AO IDOSO
Com o objetivo de melhorar a
qualidade do atendimento da pessoa idosa
em todos os órgãos da administração
pública estadual, o deputado Marcus
Vinícius apresentou uma proposta para
criar a Política de Capacitação para
Atendimento ao Idoso no Estado, através de
treinamento anual, com cursos, para todos

os profissionais que prestam serviços à
terceira idade. “Não é raro ver idosos
deixarem de ter acesso a um serviço público
por não ter a devida atenção. A ideia é
alertar os servidores sobre a necessidade de
um atendimento diferenciado focado nas
peculiaridades do idoso”.

É LEI: UNIDADES DA PM DIVULGAM

ATENDIMENTO PRIORITÁRIO A IDOSOS

As unidades de atendimento ao
público da Polícia Militar são obrigadas a
afixar cartazes informando a prioridade
no atendimento a idosos. A determinação
é da Lei 6.891/14, do deputado Marcus
Vinícius Neskau (PTB). De acordo com a
norma, o aviso deve conter a seguinte
frase: “Pessoa idosa, gestante, lactantes e
pessoa com deficiência serão atendidas
com prioridade”. O parlamentar destaca
que a Lei Federal 10.048/00, já garante a
prioridade. Entretanto, o Marcus Vinícius
recebe inúmeras reclamações sobre

falhas nesses atendimentos: “A divulgação
ajuda no acesso dessas pessoas que por
vezes possuem
tantas dificuldades e
já contribuíram tanto
para o nosso País e
nossa sociedade, no
exercício de seus
direitos”, afirmou o
deputado, referindose especialmente à
terceira idade.

mandatoaberto@deputadomarcusvinicius.com.br
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LEI GARANTE ENSINO DO
ESTATUTO DO IDOSO NAS ESCOLAS ESTADUAIS

As escolas da rede estadual de ensino
podem incluir em sua grade curricular o
Estatuto do Idoso e temas voltados ao
processo de envelhecimento, respeito e
valorização da terceira idade. O acréscimo do
assunto ao currículo escolar é tratado na Lei
6.820/14, de autoria do deputado Marcus
Vinícius (PTB). “Eu sou de um tempo em
que os idosos eram respeitados. A
gente cedia o lugar, dava importância
aos conselhos e experiências. Nossa
população cresce em um ritmo
acelerado e precisamos resgatar esses
valores, com urgência”, afirmou o
deputado Marcus Vinícius.

Para Marcus Vinícius, a inclusão dos
temas no dia-a-dia dos adolescentes trará
uma nova postura em relação aos mais
velhos, influenciando a maneira de lidar com
os próprios familiares e a sociedade, em geral.
“Todos queremos a graça de viver bem e mais,
mas queremos um envelhecimento digno.
Infelizmente, sabemos que muitas vezes a
realidade não é essa e a falta de respeito
costuma brotar dentro do próprio círculo
familiar. Conscientizar as pessoas sobre as
limitações, as dificuldades e as necessidades
dessa faixa etária de cuidados, paciência e
socialização, pode ter resultados muito
positivos”, aposta.

GRATUIDADE NO TRANSPORTE PARA
MAIORES DE 60 ANOS
Reduzir de 65 para 60 anos de idade
o acesso à gratuidade no transporte
coletivo intermunicipal será uma grande
conquista para nossos idosos e atenderia
os preceitos do Estatuto do Idoso, que
considera idosa toda pessoa com idade
igual ou superior a 60 anos. Pensando
nisso, o deputado apresentou um projeto
de lei, que tramita na Assembleia
Legislativa, pedindo a redução da idade na
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concessão da gratuidade. “Considerando
que também compete ao estado legislar
sobre transporte público intermunicipal, a
presente medida representaria um avanço
nas políticas públicas voltadas à pessoa
idosa. Muitos idosos seriam beneficiados,
inclusive muitos que precisam se locomover
até para realizar tratamentos, ou mesmo
trabalhar”, reforçou o deputado.

www.deputadomarcusvinicius.com.br
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MARCUS VINÍCIUS ASSINA
DOCUMENTO PELO PAGAMENTO DOS APOSENTADOS
Quarto vice-presidente da Alerj, o
deputado Marcus Vinícius Neskau assinou
um manifesto de apoio à liminar da
Defensoria Pública para obrigar o Estado e o
Rioprevidência a efetuar o pagamento dos
proventos e pensões dos inativos e
pensionistas, sob pena de arresto.
No estado de calamidade do Rio, o deputado
"...não pagar o salário aposentado e
do pensionista que nem o direito à
greve, a parar de trabalhar para
cobrar do governo tem. Imagina um
senhor de 65 anos nessa situação?",
afirmou Marcus Vinícius.

votou a favor de todos os projetos que
permitissem ao estado assinar com a União
um acordo de Recuperação Fiscal para
regularizar a situação dos aposentados. “Já
é uma covardia não pagar o salário de quem
trabalha e, pra piorar, não pagar o salário
aposentado e do pensionista que nem o
direito à greve, a parar de trabalhar para
cobrar do governo tem. Imagina um senhor
de 65 anos nessa situação? Fui secretário de
Estado de Envelhecimento Saudável e não
posso aceitar uma situação dessa. O
Parlamento Fluminense não pode se calar!”,
frisou Marcus Vinícius durante um discurso
na Alerj.

DEPUTADO PEDE ALA PARA IDOSOS NOS
HOSPITAIS ESTADUAIS
Para que os idosos possam ter um serviço de atendimento médico mais humanizado e
especializado, o deputado Marcus Vinícius pediu através de uma indicação que Governo crie
uma ala específica para a terceira idade nos hospitais estaduais. A instalação das alas aos
idosos compatível com as necessidades daqueles que têm mais 60 anos, representa avanço
na assistência hospitalar contribuindo para melhorar sua a qualidade de vida. A proposta
reflete o compromisso de amenizar os sentimentos negativos que os idosos e seus
acompanhantes possam ter, oferecendo conforto, segurança e bem-estar aos envolvidos,
acolhendo o idoso como uma pessoa que traz hábitos e um jeito próprio no momento de sua
internação.
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