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Introdução
Vislumbrando pelo Principio dos Direitos Sociais e Administrativo em face da Terceira Idade,
norteado em um compêndio de vários direitos, o comportamento humano que se exterioriza
através de uma ação ou omissão produzindo conseqüências jurídicas,com a redução ou
subtração de um bem jurídico que afeta de uma forma (lacônica) o idoso, ou sua
personalidade honra, moral, imagem, integridade física, liberdade,etc.),este projeto tem a
incumbência de apontar no “genus vivendi” ao idoso impelido não só pela própria família, que
é a própria sociedade ,bem como o Estado,que em âmbito geral tem ocasionado uma
exclusão social do idoso pelo falha e falta da sua total assistência.
Objetivo
Funde-se neste projeto,além da integridade física,psíquica e moral,a preservação da
imagem,da identidade ,da autonomia, valores,idéias e crenças, dos espaços e dos objetos
pessoais dos idosos; como nos aponta o artigo 10,§ 2º do Estatuto do Idoso, no que é de
suma importância para o bem comum do idoso, e de seu direito e ao mesmo tempo dever do
Estado: cumprir com o seu papel usando da Coação, Coerção com quem quer que seja
promovendo a sua ficácia.
Observa-se nestes dias que: “A beleza dos jovens é a força e a dos velhos os cabelos
brancos” ..¨Prov. de Salomão¨ ( em outras palavras a vivência de longos anos que gera uma
importante experiência),
Metodologia
Leituras, visitas em órgãos de cuidados do idoso e pesquisas.
Resultados
Nenhum por estar em fase inicial.
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