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Art. 1q

ldade.

PROJETO DE LEI N9 6Zs 019

Autor: Deputado ROBERTO CIDADE

Dispõe sobre o programa de incentivo tecnológico
à terceira idade, e dá outras providências.

A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO AMAZONAS DECRETA

Fica criado no Estado do Amazonas o Programa de lncentivo Tecnológico à Terceira

Parágrafo único Compreende-se por terceira idade, para fins de participação no programa, a

pessoa com mais de 60 (sessenta) anos de idade.

Art. 2e Constituem objetivos do programa de que trata o caput do art. 1s desta Lei

l- lncentivar as pessoas na terceira idade ao uso da tecnologia, com instruções sobre o uso da
internet, acesso a e-mail, manuseio de smartphones e aplicativos;

ll- Contribuir com a aprendizagem de ferramentas digitais.

Art. 3s As atividades relacionadas ao Programa serão realizadas nas dependências das esco
públicas de ensino médio e serão ministradas pelos próprios alunos, a partir dos 15 (qui
anos de idade.

Art. 4s A participação dos alunos será sempre voluntária, mediante cadastro na direto
ensino da respectiva escola.

Art.5s As atividades do programa serão ministradas de forma extracurricular e em horário
não conflitante com o das aulas, com no mínimo 60 (sessenta) minutos de duração.
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Art. 6e Ao término da qualificação serão fornecidos aos alunos voluntários certificado com
menção aos relevantes serviços prestados a sociedade e ao Estado do Amazonas que
informarão o local de trabalho e o período de capacitação.

Art. 7s As despesas decorrentes da execução desta lei correrão por conta das dotações
orçamentárias próprias consignadas no orçamento, suplementadas se necessário.

Art. 8s

oficìal.
Esta Lei entra em vigor após decorridos 60 (sessenta) dias da data de sua publicação

Paço das Seções da Assembleia Legisla

outubro de 2019.
do Es do Amazonas, em Manaus, 0L de

ROBERTO _PV
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JUSTIFICATIVA

A finalidade desta proposição é proporcionar que no Estado Amazonas com o advento
das novas tecnologias as pessoas da terceira idade possam ser inseridas nestas novas
formas de comunicação e acesso à informação, de forma que não pairem dúvidas
sobre o impacto positivo que o mundo digital pode trazer para os idosos.

Seguramente aqueles que fazem uso de plataformas digitais podem melhorar seu
raciocínio e adquirir estratégias de retenção de memória de eventos.

Atualmente a sociedade tem a necessidade de ingressar no mundo tecnológico. lsto
significa que a tecnologia vem para abrir novos horizontes a todas às gerações, que
também relaciona a inclusão do idoso no mundo virtual, fazendo com que ele não se
torne excluído de tamanhos avanços.

Estas novidades nominadas de tecnologias da informação chegaram para ficar, e com
isso os homens estão em constante processo de aprendizagem para se adaptar as
possíveis mudanças.

Em adição, observa-se, na sociedade contemporânea, uma valorização da informação,
que se difunde de forma rápida e intensa por meio de diversas tecnologias de
comunicação e de informação.

Em virtude dos benefícios que a informática oferece, tem-se testemunhado um
número crescente, tanto em nível mundial quanto em nível nacional, de idosos que
interessam de forma mais acentuada pelo mundo cibernético.

A tecnologia amplia o acesso à informação, a qualidade de veiculação e a recepção e
diferentes níveis de mídia. A facilidade e a rapidez que esse recurso proporciona
informações relativiza a questão do tempo e do espaço, bem como interfere
relações e nos comportamentos de seus usuários.

Segundo um estudo do lnstituto de Pesquisa Locomotiva, cerca de 5,2 milhões
brasileiros acima de 60 anos têm acesso à internet no País, o que representa um total
de 2t% da população que está na terceira idade. Desse grupo, a maioria é usuária
assídua das redes sociais.

Sendo que a tecnologia não é início, nem fim, e sim um caminho para ajudar, para
facilitar as coisas.

E este é o intuito legislativo, que vai ao encontro dos nossos cidadãos amazonenses
que se enquadram na terceira idade, e ao envelhecer irão se deparar com diferentes
situações e precisarão buscar aprimoramento e adaptação.
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Para isto, é possível conciliar os exercícios de compartilhamento de conhecimento,
valores e altruísmo, a partir dos alunos voluntários das escolas públicas que de forma
acolhedora estarão inserindo nas novas tecnologias os interessados no Programa de
lncentivo Tecnológico à Terceira ldade, colaborando com a inclusão social e digital na
melhor idade.

Neste sentido, ressaltamos que a tecnologia pode e deve ser utilizada para abertura de
novos horizontes a todas as gerações, relacionando também a inclusão da melhor
idade neste "novo mundo", o virtual.

A ideia legislativa ora apresentada permite que a terceira idade não se torne excluída
dos avanços tecnológicos. Até porque, essas novidades estarão sendo sempre
atualizadas no nosso dia a dia, e por isso a terceira idade necessita estar em constante
processo de aprendizagem, para se adaptar às mudanças diárias e estarem aptas a ter
autonomia para gerenciar suas vidas e dados pessoais diante das demandas
tecnológicas.

Ademais, na sociedade contemporânea existe uma ampla valorização da informação,
que se difunde de forma acelerada e intensa por meio de diversas tecnologias de
comunicação e de informação.

lgualmente, os jovens e adolescentes das escolas públicas do nosso Estado podem
ajudar a melhor idade a vencer o medo da informática e, com isso, aumentar a rede de
relacionamentos, garantindo melhora em relação à qualidade de vida de nossos
cidadãos.

Com efeito, o projeto pretende valorizar a qualida
inclusão no universo tecnológico em estrita sintoni
vigente, que garante a tais pessoas proteção especial.

de de vida dos idosos, com a

a com o ordenamento juríd

seja para ajudar ao próximo, participar de eventos importantes ou, até mesmo,
ocupar o tempo livre, conhecer novas pessoas e se engajar em alguma causa
razões para praticar o voluntariado não faltam, ademais a prática vem se to
tendência entre muitos jovens.

Cumpre salientar que o voluntariado aumentar as chances na hora de conseg
emprego, enriquecendo o currículo profissional.

De fato, a Constituição Federal, em seu art. 230, expressamente dispõe acerca do
dever do Estado, da família e da sociedade de colaborarem para o amparo aos idosos.

Art. 230. A família, a sociedade e o Estado têm o dever de amparar as pessoas idosas,
assegurando sua participação na comunidade, defendendo sua dignidade e bem-estar
e garantindo-lhes o direito à vida.
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Assim, por todo exposto, apresentamos a referida proposição acreditando contar com
a contribuição dos demais Membros deste Parlamento para sua regular tramitação e
consequente beneplácito, dado seu relevante interesse público e social em favor dos
cidadãos amazonenses que se enquadrem na terceira idade.

Paço das Seções da Assembleia Legislat st Amazonas, em Manaus,01- de
outubro de 20L9
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