
OAB-MT propõe estudo para criação 
de varas especiais para idosos

CARTA DE TERESINA

RELEITURA

Univag promove 
oficinas de linguagens

Supera  Ginástica para o Cérebro 
realiza palestras sobre  Alzheimer

DIA MUNDIAL DA CoNSCIENTIzAção

A proposta faz 
parte da Carta 

de Teresina, que 
reúne os principais 
apontamentos que 
visam fomentar os 

direitos das pessoas 
idosas

O presidente da Co-
missão de Direito do 
Idoso da Ordem dos 
Advogados do Brasil – 
Seccional Mato Gros-
so (OAB-MT), Isandir 
Rezende participou 
do I Colégio Nacional 
de Presidentes de Co-
missões dos Direitos 
do Idoso da OAB, pro-
movido pela seccional 
Piauí.

Durante o encontro, 
realizado entre os dias 
14 e 15 de setembro, 
o representante mato-
grossense propôs que 
cada seccional realize 
um levantamento da 
quantidade de proces-
sos judiciais em trami-
tação no Poder Judiciá-
rio envolvendo como 
parte a pessoa idosa 
com o fim da realiza-
ção do estudo para a 
criação de Varas Espe-
cializadas.

A proposta faz parte 
da Carta de Teresina, 
que reúne os princi-
pais apontamentos que 
visam fomentar os di-
reitos das pessoas ido-
sas, e será apresentada 
ao Conselho Federal da 
OAB e ao Congresso 
Nacional.

Em sua primeira edi-

ção, o encontro contou 
com a participação de 
24 seccionais e a pales-
tra do vice-presidente 
do Conselho Nacional 
dos Direitos do Idoso, 
vinculado à Secretaria 
Especial de Direitos 
Humanos, Amin Bahij 
Aur, pontuando sobre 
os direitos fundamen-
tais, assegurados pela 
Constituição Federal; 
Lei Orgânica de As-
sistência Social; Lei 
que instituiu a Política 
Nacional do Idoso; Es-
tatuto do Idoso; dentre 
outros temas.

O próximo Colégio 
Nacional de Presiden-
tes de Comissões dos 
Direitos do Idoso da 
OAB está previsto para 
o mês de março do ano 
que vem na seccional 
de Santa Catarina.

>> Assessoria de Imprensa
 OABMT

As palestras serão realizadas no auditório da Univida, às 8 horas da manhã

Uma das doenças que 
mais avança no mundo, 
a Doença de Alzheimer 
comemora hoje, 21 de 
setembro o  Dia Mun-
dial da Conscientização 
sobre a Doença. Esse 
dia tem por objetivo 
promover a conscienti-
zação da população so-
bre o problema.

A doença degenera-
tiva atinge um número 
cada vez maior de ido-
sos, já que a expectativa 
de vida vem aumentan-
do. Da mesma forma, 
os estudos e as estatís-
ticas relativas à doença 
também aumentam e 

preocupam. O mal de 
Alzheimer é uma das 
principais causas da 
demência, doença que 
atinge 47,5 milhões de 
pessoas, segundo a Or-
ganização Mundial da 
Saúde, e que tem 7,7 
milhões de novos casos 
a cada ano

Para chamar a aten-
ção da população sobre 
o tema,  o Supera  Gi-
nástica para o Cérebro, 
realiza hoje, duas pales-
tras, uma com o Neuro-
logista, André Nogueira 
e outra com   a Terapeu-
ta Ocupacional, Jaqueli-
ne Caldeira de Queiróz, 
ambas,  voltadas para 
o tema, como informa 
a proprietária do Supe-
ra, Rosana Vaccari. “A 

finalidade destra pales-
tra é  de conscientizar e 
incentivar a população 
tangaraense e da região 
a cuidar do cérebro pra-
ticando exercícios que 
retardem o declínio cog-
nitivo comum ao avan-
ça da idade”, ressalta, 
ao salientar que como 
a escola é inteiramen-
te dedicada a ginástica 
cerebral e a tudo que 
envolve a saúde do cé-
rebro, o mês do Alzhei-
mer  é a oportunidade 
das pessoas buscarem 
exercitar os neurônios. 
“A ginástica cerebral 
além de melhorar a per-
formance do cérebro, os 
exercícios são impor-
tantes para a aprendi-
zagem  e o adiamento 

do declínio cognitivo. 
Como a expectativa de 
vida, vem aumentando 
no mundo, você ficar 
mentalmente afiado e 
enfrentar esse declínio 
tem se tornado uma 
prioridade máxima na 
vida de todo mundo”, 
destaca Rosana.

As palestras serão 
realizadas no auditório 
da Univida, às 8 horas 
da manhã e serão aber-
tas a toda a população. 
Na oportunidade o Su-
pera terá no local mate-
riais utilizados em suas 
aulas para que os pre-
sentes possam conhecer 
um pouco mais do mé-
todo. Haverá ainda sor-
teio de prêmios entre os 
participantes.

>> Rosi Oliveira
Redação DS

Evento foi  realizado entre os dias 14 e 15 de setembro

O Univag Centro Uni-
versitário está em conta-
gem regressiva para a 6° 
edição do Univag Solidá-
rio, que acontece no dia 23 
de setembro no Campus 
da instituição, das 8h às 
12h.  Ciências Humanas, 
através do Curso de Letras, 
traz oficinas de linguagem, 
com releituras de grandes 
obras de Vanguarda Euro-
peia. Já Pedagogia também 
traz oficinas de Contação 
de História e ainda uma 
brinquedoteca para as 
crianças.

O Curso de Direito e 
o Núcleo de Práticas Ju-
rídicas do Univag (NPJ) 
traz um dos serviços mais 
procurados na ação social: 
a orientação jurídica nas 
varas civil, penal e traba-
lhista. Os serviços serão 
prestados por acadêmicos 
do 9° e 10° semestre e su-
pervisionados por profes-
sores.

De acordo com a asses-
soria, o evento irá oferecer 
gratuitamente à população 
mais de 50 tipos de servi-
ços. diferentes em diversas 

áreas do conhecimento, 
como saúde, educação, 
orientação jurídica, cida-
dania, empreendedorismo 
e cultura. O Univag Solidá-
rio irá reunir ainda diver-
sas instituições, públicas 
e privadas, parceiras, que 
juntas vem transformando 
a vida da comunidade.

Inspirados pelo Univag 
Solidário, colaboradores, 
coordenadores, profes-
sores, diretores de áreas, 
gestores e acadêmicos de 
todos os cursos ofertados 
pela instituição partici-
pam da ação. Os Cursos 
de Ciências Sociais Apli-
cadas (CSA) e Ciências 
Humanas (CH) desenvol-
veram diversas ativida-
des especiais, através dos 
Diretores de Área, Coor-
denadores, Professores e 
Alunos.

Ciências Contábeis 
traz orientação à comu-
nidade sobre o desenvol-
vimento sustentável na 
produção dos produtos 
com material reciclável 
para revenda, envolvendo 
questão ambiental como 
valor do negócio. E ainda 
exposição e sorteios de 
produtos recicláveis, por 
meio de patrocinadores.

>> Olhar Direto

O evento irá oferecer gratuitamente à população mais de 50 tipos de serviços
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