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O Dia Internacional do Idoso é comemorado anualmente no primeiro

dia de outubro. A data foi instituída pela Organização das Nações

Unidas (ONU), em 1991, com o objetivo de sensibilizar a sociedade para

as questões do envelhecimento e da necessidade de proteger e cuidar da

população idosa. A mensagem deste dia é passar mais carinho, cuidado,

respeito e atenção para essas pessoas, muitas vezes esquecidas pela

sociedade e pela própria família. Para a Organização Mundial da Saúde

(OMS), idoso é todo o indivíduo com 60 anos ou mais nos países em

desenvolvimento, ou com 65 anos ou mais em países desenvolvidos. A

data reforça os termos da Resolução 46, que objetiva sensibilizar a

sociedade mundial para as questões do envelhecimento, destacando a

necessidade de proteção e de cuidados para com essa população. 

A Agenda 2030 e os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS)

estabelecidos pela ONU reconhecem que o desenvolvimento só será

possível se for inclusivo para todas as idades. A Agenda concentra-se na

necessidade de reduzir a desigualdade dentro e entre os países; visa

garantir a igualdade de oportunidades por meio de medidas para

eliminar a discriminação, capacitar e promover a inclusão social,

econômica e política de todos, independentemente de idade, sexo,

gênero, deficiência, raça, etnia, origem, religião ou status econômico. 

O processo demográfico mundial passa por uma transição única e

irreversível, resultando em mais populações idosas em todos os lugares.

À medida em que as taxas de fertilidade diminuem, por razões

biológicas e culturais, a proporção de pessoas com 60 anos ou mais

deve triplicar, alcançando cerca de dois bilhões em 2050. Na maioria

dos países, o número de pessoas acima dos 80 anos deve quadruplicar

para quase 400 milhões. 

https://idoso.mppr.mp.br/arquivos/File/Direitos_dos_Idosos_-_Principios_das_Nacoes_Unidas_para_o_Idoso.pdf
https://nacoesunidas.org/wp-content/uploads/2015/10/agenda2030-pt-br.pdf


Importante destacar que em

2020 e 2021, com a pandemia de

Covid-19, os idosos precisaram

receber uma atenção especial, já

que fazem parte do grupo de

risco. Para eles cuidados

precisaram ser redobrados e a

necessidade de isolamento ainda

maior. Mas esses cuidados

devem ser permanentes. O Dia

Internacional do Idoso, mais do

que tudo, tem o intuito de

lembrar que os idosos merecem

todo o carinho, respeito e

atenção.  

De acordo com estimativa de 2019 do IBGE - Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o

número de idosos no Brasil já ultrapassou a marca dos 32,9 milhões de pessoas,

representando 13% da população do País. Essas pessoas estão vivendo cada vez mais, e para

que elas tenham qualidade de vida hoje e no futuro, é preciso garantir direitos no âmbito da

saúde, trabalho, assistência social, educação, cultura, esporte, habitação e meios de transporte.

No Brasil, esses direitos são regulamentados pela Política Nacional do Idoso, de 1994, e pelo

Estatuto do Idoso, estabelecido pela Lei nº 10.741/2003. Ambos devem servir de balizamento

para políticas públicas e iniciativas que promovam dignidade e qualidade de vida nesta etapa

da existência humana. 

https://www.mds.gov.br/webarquivos/publicacao/assistencia_social/Normativas/politica_idoso.pdf
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/2003/L10.741compilado.htm


Folha de SP

Em 2030, no Brasil, o número de idosos deve superar o de crianças e adolescentes de zero a

quatorze anos. Em sete décadas, a média de vida do brasileiro aumentou 30 anos, saindo de

45,4 anos em 1940, para 75,4 anos em 2015. O envelhecimento da população tem impactos

importantes na saúde, apontando para a importância da organização da rede de atenção. 

Em 40 anos, o Paraná passou de 376.813 idosos, para 1.712.479 em 2019, um número 4 vezes

e meia maior. E as projeções indicam aumento intenso e contínuo desta população. Hoje, de

cada 10 paranaenses, 1,5 tem mais de 60 anos. A previsão é que em 2050, três em cada 10

paranaenses sejam idosos.  



“Art. 2º O idoso goza de todos os direitos fundamentais

inerentes à pessoa humana, sem prejuízo da proteção

integral de que trata esta Lei, assegurando-se-lhe, por

lei ou por outros meios, todas as oportunidades e

facilidades, para preservação de sua saúde física e

mental e seu aperfeiçoamento moral, intelectual,

espiritual e social, em condições de liberdade e

dignidade. 

Art. 3º 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”. 

Lei nº 10.741/2003, Estatuto do Idoso 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/2003/L10.741compilado.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/2003/L10.741compilado.htm


O Conselho Nacional de Justiça (CNJ) editou,

em 2007, a Recomendação nº 14, em que

recomenda aos Tribunais a adoção de

medidas para dar prioridade aos processos e

procedimentos em que figure como parte

interveniente pessoa com idade superior a

60 anos, em qualquer instância.  

Em 2020 e 2021, duas Recomendações do CNJ

foram publicadas - a Recomendação nº 46 e a

Recomendação nº 47 - dispondo sobre

medidas preventivas para que se evitem atos

de violência patrimonial ou financeira contra

pessoa idosa, especialmente vulnerável no

período de Emergência em Saúde Pública de

Importância Nacional (ESPIN), no âmbito das

serventias extrajudiciais e da execução dos

serviços notariais.  

https://atos.cnj.jus.br/files/recomendacao/recomendacao_14_06112007_22102012165713.pdf
https://atos.cnj.jus.br/files/original133900202006235ef205f448e4f.pdf
https://atos.cnj.jus.br/files/original2053052021031760526c312371f.pdf


O público idoso também foi protegido na garantia de acesso à justiça durante a pandemia

pela Recomendação nº 101, de 12/07/2021, uma vez que recomenda aos tribunais

brasileiros a adoção de medidas específicas para o fim de garantir o acesso à Justiça aos

excluídos digitais.  

Você sabia?

Dados divulgados em abril de 2021 pela

Agência Câmara de Notícias revelaram que,

apenas nos quatro primeiro meses do ano, o

Disque 100 recebeu 37 mil notificações de

violência contra os idosos, sendo 29 mil delas

sobre violência física. 47% dos agressores são

filhos das vítimas.

 

 

https://atos.cnj.jus.br/files/original1851022021071460ef3216bda0d.pdf
https://www.camara.leg.br/noticias/774878-pandemia-de-covid-agravou-situacao-de-violencia-contra-idosos/


Atualmente a Justiça Federal do Paraná contabiliza 265.484

ações em andamento envolvendo partes com 60 anos ou mais,

em dados de 17/09/2021. 

A JFPR conta, atualmente, com 19 Varas Federais com competência exclusiva para

processamento e julgamento de ações do Juizado Especial Federal Previdenciário, cuja

clientela é formada, em grande parte, por idosos. Em Curitiba são 6 Varas de JEF

Previdenciário, 3 em Londrina, 2 em Maringá, 2 em Cascavel, e 1 em Campo Mourão, Foz

do Iguaçu, Francisco Beltrão, Guarapuava, Ponta Grossa e Umuarama; as demais

Subseções também recebem e julgam ações deste tipo, porém de forma conjunta a

outros processos de competência da Justiça Federal -  é o caso de Apucarana, Guaíra,

Jacarezinho, Paranaguá, Paranavaí, Pato Branco, Pitanga, Telêmaco Borba, Toledo e União

da Vitória. A JFPR possui, ainda, Unidades Avançadas de Atendimento (UAAs) nos

municípios de Ibaiti, Ivaiporã e Wenceslau Braz, que também prestam jurisdição em

assuntos previdenciários. 

Em Curitiba, a 3ª Vara Federal é especializada

em causas envolvendo demandas em saúde

(sobretudo pedidos de fornecimento de

medicamentos caros, não disponibilizados

na rede pública, e tratamentos médicos não

oferecidos pelo SUS). Grande parte dos

demandantes é de idosos. 



 

A 3ª Vara Federal de

Curitiba possui um

total de 1.593

processos em

tramitação, referentes

ao assunto “demandas

em saúde”

(medicamentos e

tratamentos). Destes

processos... 

do total de 757.106

Processos em

andamento na JFPR

em 23/09/2021:  

Você Sabia?

 
(Fonte: relatórios do Núcleo de Apoio Judiciário e do Núcleo de Tecnologia da Informação/JFPR)

Envolvem
partes com
60 anos ou

mais.

(Fonte: relatório da 3ª Vara Federal de Curitiba, de 22/09//2021)

Possuem

partes com

mais de 60

anos .

Possuem partes com mais

de 70 anos .

Possuem litigantes

com mais de 75 anos .

47,4%

19,3%

28%

5,3%

Não envolvem idosos.

35,1%

64,9%

Não envolvem

idosos.



A Justiça Federal do Paraná instalou, no dia 17 de março de 2005, a

primeira Vara Federal especializada em Idosos do Brasil, como  previsto

Isto é História… 

pela Resolução TRF4 nº 24/2005, resultante da especialização da já existente 3ª Vara

Federal do Município. Maringá havia sido a Subseção escolhida por conta da grande

quantidade de processos impetrados por idosos. A ideia era prestar atendimento mais

ágil e personalizado a esta população, conforme ditames do então recente Estatuto do

Idoso (Lei nº10.741/2003). O Presidente do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, à época,

era o Desembargador Federal Vladimir Passos de Freitas. O Juiz Federal Nicolau Konkel Jr.

era o Diretor do Foro da JFPR e o Juiz Federal José Jácomo Gimenes era o Diretor da

Subseção de Maringá. A Vara Federal do Idoso (que também atendia as causas do SFH -

Sistema Financeiro da Habitação) foi titularizada pelo Juiz Federal Erivaldo Ribeiro dos

Santos, e estava localizada em prédio exclusivo, chamado de Fórum Social, na Av. Cerro

Azul, 544, esquina com Rua Dr. Arion R. Campos, na Zona 02. Na mesma cerimônia

instalou-se uma Vara especializada em Execuções Fiscais e JEF Adjunto da Subseção. 

A Vara funcionou com esta exclusividade até 27 de outubro de 2006, quando a Resolução

TRF4 nº 54/2006, assinada pela Presidente do TRF4, Desembargadora Federal Maria Lúcia

Leiria, transformou-a em Vara de Juizado Especial Federal Cível, por entender que a

prioridade aos idosos, prevista no art. 71 do Estatuto do Idoso (Lei nº10.741/2003) “é

validamente exigível em qualquer Vara Federal, portanto, sem prejuízo, mantendo-se

obrigatória independentemente da existência de vara especializada”. 

https://biblioteca.trf4.jus.br/diap/legis/RESOL2005024r.pdf
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/2003/L10.741compilado.htm
https://biblioteca.trf4.jus.br/diap/legis/RESOL2006054.PDF
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/2003/L10.741compilado.htm


“Evidentemente era preciso dar

todo apoio ao Estatuto, e fazer com

que os idosos fossem bem

tratados na Justiça, tivessem

preferência, como a Lei mandava.

Veio daí a ideia de haver uma Vara

exclusiva ao idoso. Não foi algo

simples porque a maioria dos

processos era da Previdência

Social e era preciso separá-los e

dar preferência aos dos idosos. Era

um trabalho de formiguinha. Mas 

 o Tribunal aprovou a criação da Vara sem nenhum problema. A Subseção

de Maringá providenciou tudo para que a instalação ocorresse -  um prédio

separado, com local confortável para espera, algo espetacular e inédito para

a época. A inauguração foi muito prestigiada. A Vara foi muito importante

para a imagem do Poder Judiciário, em especial da Justiça Federal da 4ª

Região, pois demonstrou a preocupação com esta população.” 

 
Desembargador Federal Vladimir Passos de Freitas, aposentado, e Presidente do

TRF4 à época da instalação da Vara inédita no país. 

 acervo TRF4 



“Eu visitei asilos, casas de repouso, condomínio de idosos na época.

Queria entender suas necessidades.... fomos destinatários de

reclamações de maus tratos contra idosos, etc. Eu sei que muito

daquilo que fizemos, ou que recebíamos como reclamação, não era

competência nossa, mas no mínimo estávamos servindo como um

canal de diálogo e encaminhamento de reclamações. Isso hoje seria

muito atual, dentro do tal sistema multiportas, onde o que menos

interessa é a preocupação se somos ou não competentes para isso ou

aquilo”. 

 

Editora JC 

Juiz Federal Erivaldo

Ribeiro dos Santos,

titular da Primeira Vara

Federal do Idoso do

Brasil, hoje atuando na

3ª Turma Recursal dos

JEFs do Paraná

https://www.migalhas.com.br/coluna/cpc-marcado/330271/o-sistema-de-justica-multiportas-no-novo-cpc


Acervo JFPR 

A revista da Justiça
Federal abordou a
instalação da Vara
inédita em 2005.





Notícia da inauguração da primeira Vara Federal do Idoso da Justiça Federal

brasileira – O Diário do Norte do Paraná 



                               Artigo:  A Judicialização do Direito à Saúde do Idoso 

A autora busca mostrar como “o Poder Judiciário se tornou imprescindível na busca da

efetivação do direito à saúde do idoso nos últimos anos, sendo este fato decorrente da

limitação dos recursos financeiros do Estado, da precariedade dos serviços públicos de

saúde e da ausência de políticas públicas garantidoras a efetivação da saúde integral do

idoso”. 

    Canais de denúncias de violência contra idosos chegam a cartórios e tribunais 

Para saber mais

https://ambitojuridico.com.br/cadernos/direitos-humanos/a-judicializacao-do-direito-a-saude-do-idoso/
https://www.cnj.jus.br/canais-de-denuncias-de-violencia-contra-idosos-chegam-a-cartorios-e-tribunais/
https://www.cnj.jus.br/canais-de-denuncias-de-violencia-contra-idosos-chegam-a-cartorios-e-tribunais/




Filmes 

Antes de partir 
2008 

 

Carter Chambers (Morgan Freeman), mecânico há

46 anos trabalha, é submetido a um tratamento

experimental contra o câncer, e é internado em um

hospital. Logo passa a ter como companheiro de

quarto Edward Cole (Jack Nicholson), um rico

empresário que é dono do próprio hospital. Edward

deseja ter um quarto só para si mas, como sempre

pregou que em seus hospitais todo quarto precisa ter

dois leitos para que seja viável financeiramente, não

pode ter seu desejo atendido. Edward também está

com câncer e, após ser operado, descobre que tem

poucos meses de vida. O mesmo acontece com

Carter, que decide escrever a "lista da bota", algo que

seu professor de filosofia na faculdade passou como

trabalho muitas décadas atrás. A lista  consiste em

Disponível no Google Play e na Vivo Play. 

Veja o trailer. 

desejos que Carter deseja realizar antes de morrer. Ao tomar conhecimento dela, Edward propõe

que eles a realizem juntos, o que faz com que viagem pelo mundo para aproveitar seus últimos

meses de vida. Uma sensível reflexão sobre o envelhecer e a finitude da vida. 

https://www.youtube.com/watch?v=EkBG5e0XX9o


E se vivêssemos todos juntos? 
2011 

 

 

Neste filme francês, dois casais e um solteirão convicto:

Annie, Jean, Claude, Albert e Jeanne são amigos há mais

de 40 anos. Quando a saúde de um deles é afetada e ir

para um asilo parece ser o único caminho, todos eles

decidem viver juntos em uma mesma casa, criando

uma espécie de república para quem tem mais de 75

anos. Esse novo estilo de vida do grupo chama a

atenção de um estudante de antropologia que resolve

escrever uma tese sobre o cotidiano do grupo. O

excelente elenco conta com Jane Fonda e Geraldine

Chaplin, entre outros. O enredo permite ao idoso

perceber que a idade não é um limite para novas

descobertas e a adoção de um novo estilo de vida. Disponível no Google Play.

Veja o trailer. 

Rugas 
 

2011 

“Rugas” é uma animação espanhola
dirigida por Ignacio Ferrera e que, além de
lágrimas, arrancou elogios de críticos e
espectadores. O filme tem como tema
central a terceira idade e o Alzheimer, mas
vai muito além disso. Venceu o Prêmio
Goya de Melhor Animação em 2011. 

Disponível o Filmow. Veja o trailer

https://play.google.com/store/movies/details?id=qoKg6f05fQA
https://www.youtube.com/watch?v=WOjDm71QXXE
https://filmow.com/rugas-t61394/
https://www.youtube.com/watch?v=Nn9R2YU6HWU


Elsa & Fred 
 

2014 

Elsa (Shirley MacLaine) é uma mulher de
idade que vive sozinha. Um dia, ela comete
uma barbeiragem ao sair com o carro e
quebra os faróis do carro de Lydia (Marcia
Gay Harden), a filha de seu novo vizinho,
Fred (Christopher Plummer). Revoltada com
o ocorrido, Lydia exige que Elsa pague o
conserto. O filho de Elsa (Scott Bakula) aceita
cobrir os danos mas, ao entregar o cheque a
Fred, Elsa lhe conta uma história triste que
acaba convencendo-o a recusar o valor.
Com o tempo, Elsa e Fred se aproximam
cada vez mais, apesar do temperamento
bastante diferente. Enquanto ela é cheia de
vida, ele é rabugento e mal quer sair de casa.

Disponível na Claro/Now e na Apple TV. 
O trailer pode ser visto aqui.

https://www.nowonline.com.br/filme/elsa-e-fred/338838
https://tv.apple.com/br/movie/elsa--fred/umc.cmc.36xqosoqlryrztx9zcaq6t84f
https://www.youtube.com/watch?v=NMGpDDAFiTs


Documentários

  Novos Idosos, Velhos Desafios, 

TV Brasil, Caminhos da Reportagem 

Nos 10 anos do Estatuto do Idoso, o documentário revela que
população idosa ainda sofre com a falta de respeito nas ruas, no
transporte coletivo, no atendimento à saúde. As violações de direitos
também ocorrem dentro de casa. Só no ano passado, o número de
denúncias de violência contra o idoso mais do que dobrou. A equipe
de reportagem vai a Anápolis, em Goiás, e acompanha o trabalho de
uma delegacia especializada. Lá, mostra a história de idosos que
vivem em condições desumanas, em completo abandono, e ainda
sofrem agressões físicas dos próprios familiares. Dona Rosa ficou
presa num quarto fechado durante sete anos, conseguiu fugir e hoje
vive em um abrigo. Um drama parecido se repete na casa de Dona
Maria Francisca agredida pelo neto usuário de drogas. Em Brasília, a
equipe de reportagem conversa com familiares que mudaram sua
rotina para cuidar de idosos que perderam a memória. Depois de
sofrer o abandono da família, um casal de idosos redescobre o amor
em um abrigo da cidade.  

Evelhescência 

Dirigido por Gabriel Martinez e com argumento de Ruggero
Fiandanese, o longa metragem Envelhescência relata a história de
seis pessoas que vivem a vida de maneira plena e nos mostram,
através de suas próprias experiências, que os costumes e a rotina
após os 60 anos podem ser repletos de atividades e bom humor.
Intercalado com comentários de especialistas (Alexandre Kalache,
Mirian Goldenberg e Mário Sergio Cortella), o filme sugere uma nova
perspectiva sobre o significado do envelhecimento em nossas vidas. 

https://www.youtube.com/watch?v=PCgvqiuQWuQ
https://www.youtube.com/watch?v=i4cLyLdK5EA
https://www.youtube.com/watch?v=i4cLyLdK5EA


LIVROS

Velhos são os outros 
 

Andréa Pachá 

Depois de quase vinte anos à frente de uma Vara
de Família, cuidando de casos de divórcios,
pensão, guarda e convivência familiar, a juíza
Andréa Pachá se viu diante de um novo desafio:
assumir uma Vara de Sucessões, onde lidaria
com julgamentos de inventários, testamentos e
curatelas. É a partir das experiências dessas
audiências que Pachá desenvolve seu novo livro
Velhos são os outros. 

Com talento singular para transformar as
vivências no tribunal em ficção e uma
capacidade impressionante de criar personagens
muito vívidos e com desejos e motivações com os
quais todos se identificam, Pachá narra acasos do
tempo, da memória e das relações em família da
perspectiva da Justiça mas sobretudo da
perspectiva humana. Histórias delicadas, bem-
humoradas e emocionantes sobre a longevidade
pela qual tantos de nós anseiam — aquela que
trará consigo as alegrias, dores, descobertas e
perdas que só quem já caminhou bastante pode
experimentar. 

208 páginas, Editora Intrínseca, 
R$ 39,90 



Um novo envelhecer: tempo de
ser feliz  - Leandro Minozzo

Download gratuito oferecido pelo
autor (basta clicar no link) 

Coletânea de textos sobre a terceira idade, aborda
temas como o envelhecimento bem-sucedido,
Inteligência Emocional e saúde, Depressão e
Terceira Idade, Medicamentos e Terceira Idade,
Perda de massa muscular na Terceira Idade,
Como abordar familiares de idosos com
depressão, Doença de Alzheimer: Uma crise social
(e familiar), A desidratação em idosos, Sono: Por
onde a saúde começa, Andropausa, O que fazer
para aumentar o colesterol bom (HDL), A grande
vilã da saúde: A inflamação crônica, Viktor
Frankl e a questão do sentido da vida,
Acompanhamento médico: Como deve ser, As
“doenças ninjas”: Silenciosas e mortais, Quedas:
Ninguém está imune, O sopro da vida:
Espiritualidade e saúde, Asilo: Quando? Ou
nunca?, Vitamina D: Novas descobertas sobre
uma antiga deficiência, A famosa consulta de
“check-up”, Ajude seu médico a lhe ajudar,
Voluntariado, Universidade Aberta da Terceira
Idade: Fábrica de sorrisos,  
O humano na morte. A vida na humanidade,
Sexualidade na Terceira Idade: Pelo fim do
silêncio, Envelhecer com dignidade, As
capacidades na Terceira Idade, A dieta
mediterrânea a sua mesa, Como vencer a
depressão, etc. 

http://www.leandrominozzo.com.br/site/wp-content/uploads/2016/07/Um-novo-envelhecer-leandro-minozzo-2012.pdf
http://www.leandrominozzo.com.br/site/wp-content/uploads/2016/07/Um-novo-envelhecer-leandro-minozzo-2012.pdf


Novos velhos: Viver e envelhecer bem 
 

Léa Maria Aarão Reis 

“Nem a juventude sabe o que pode, nem a velhice
pode o que sabe”. A frase de Saramago cabe
como uma luva num mundo onde o
envelhecimento da população é uma realidade.
Juventude e velhice se interpenetram e se
interdependem, completando-se em um
movimento permanente, como uma roda de
orações budista. Em “Novos velhos”, a jornalista
Léa Maria Reis fala sobre a nova terceira idade,
com mais qualidade e cerca de vinte, trinta anos
de sobrevida. Com atividades e novos interesses.
Analisa, ainda, os problemas que tal fato
acarreta para as políticas de bem estar públicas.
Na Alemanha, por exemplo, uma em cada duas
meninas viverá até os cem anos. O governo terá
como prover verbas para uma previdência
digna? E ainda poderá continuar a investir na
educação de qualidade? Quem pagará a conta?
A autora revela os perigos do aumento de idosos
sem uma política social forte e consolidada, nos
explica o fenômeno do crescente envelhecimento
da população ocidental, o contextualiza e
disseca. Os novos velhos são ativos, sejam em
que substrato social for. Exercem a cidadania e
votam. São produtores e consomem. Atuam,
representam, circulam, decidem, participam e
agem.  
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A invençao de uma bela velhice: projetos de vida 
e a busca da felicidade  - Miriam Goldenberg 

Em edição revista e ampliada, “A invenção de uma bela
velhice” mostra que é possível envelhecer com beleza,
liberdade e felicidade. 

O livro é resultado de uma pesquisa feita com mais de
trinta nonagenários desde março de 2015, todos eles
independentes, saudáveis, alegres, curiosos e com muitos
interesses e projetos. Com os pesquisados — alguns se
tornaram amigos —, Mirian aprendeu que a velhice é
bela quando se aprende a saborear intensamente essa
fase da vida, sem tentar congelar os corpos, os
comportamentos e os propósitos. 

Em cada capítulo do livro, a antropóloga desenvolve as
ideias mais importantes para a conquista de uma “bela
velhice”: encontrar um projeto de vida, buscar o
significado da existência, valorizar a liberdade,
alimentar a felicidade, cultivar a amizade, viver
intensamente o presente, aprender a dizer não, respeitar
as próprias vontades e verdades, vencer os medos e dar
muitas risadas. 

Mirian Goldenberg mostra que a “bela velhice” não é um caminho apenas para celebridades ricas e
poderosas: qualquer um pode aprender a envelhecer de forma mais autônoma, digna e saudável. As
ideias apresentadas pelos homens e mulheres entrevistados neste livro podem contribuir para mudar o
olhar sobre a velhice e provocar uma reflexão sobre tudo o que pode ser feito para que os brasileiros
tenha o direito de envelhecer e viver com mais plenitude, beleza e felicidade. Este livro é dedicado a todos
os interessados em construir um projeto de vida para uma “bela velhice”: os velhos de hoje e os velhos de
amanhã. 

160 páginas, Editora Record,
 R$ 33,90 na Livraria da Travessa 
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