
ATA DO V ENCONTRO NACIONAL DE 16 A 19/11/ 2013 
EIXO: A PESSOA IDOSA NA LUTA PELA CIDADANIA 

DIA  18  ÀS  9HS   GRUPO DE DANÇA SENIOR MASTER PENHA, e no final encerramos com  

 O CORAL DO BANESTADO 

 NÃO ESQUECAMOS DA FALA DE ACOLHIDA,  PELO  PADRE  JOSÉ  APARECIDO 

 16/11 – REUNIÃO DA COORDENAÇÃO NACIONAL- 

O V ENCONTRO iniciou-se no dia 16 de novembro com a reunião da Coordenação 
Nacional às 16 horas no Asilo São Vicente de Paulo, Rua São Vicente nº 100, Curitiba 
- Paraná, com a presença dos seguintes membros da Coordenação Nacional: representando 

a REGIÃO NORDESTE (CEARÁ): Marjorie Albuquerque e Maria Aila de Souza; representando 
o Fórum Permanente em Defesa da Pessoa Idosa – BA (FPDPI-BA) da REGIÃO NORDESTE 
(BAHIA): Maria Emília Rodrigues e Valdete Francisca da Silva; representando o Fórum 
Permanente da Política Nacional e Estadual do Idoso no Estado do Rio de Janeiro da REGIÃO 
SUDESTE (RIO DE JANEIRO): Maria Jose Ponciano, Jailton Thulher, Delfina Maria Carvalho 
Simões e Rosely Reis Lorenzato; representando o Fórum Paranaense da Pessoa Idosa da 
REGIÃO SUL (PARANÁ): José Araujo da Silva, Leila Maria Esper, Claudia Hernandez e 
Patricia Novo. 
 
Foi feita uma avaliação dos pontos que haviam sido propostos de serem discutidos 
pela rede.  O ponto da moção nº 8 do IV Encontro Nacional foi remetido para a reunião 
de março. A referida capacitação tem origem na moção do IV Encontro a partir da 
palestra de Inês Bravo que recomenda que “a capacitação dos conselhos tem que ter 
viés político e não técnico e tecnicista”.  
É preciso uma capacitação com todos os conselhos conselheiros da sociedade civil, 
formando uma educação de base.  Os fóruns são às vezes desarticulados e temos 
que nos preparar para estar constantemente rearticulando-os”. 
Terezinha Torres intervém considerando que esta capacitação deveria ser um curso 
de formação política, o que também foi remetido para discussão em março. 
Com relação à solicitação de espaço no Encontro de Conselheiros, o CNDI respondeu 
negativamente por motivo de estar realizando seu encontro no Fórum Mundial de 
Direitos Humanos.  Foi avaliado que, dentro das possibilidades, seria feita uma 
divulgação nas atividades autogestionadas do Fórum Nacional pelos membros que 
estarão presente no referido evento Araujo, Leila, Patrícia, Claudia e Rosely. 
Sobre o Encontro-Ibero Americano, foi feito informe por Araujo sobre as 
apresentações oficiais e sobre decisões na reunião do Conselho. 
A seguir, foi lida e feita uma revisão na proposta da Carta de Curitiba, leitura da 
Programação e da Moção de Repúdio ao documento de Ana Amélia Camarano, sendo 
esta ultima apresentada na reunião da CN no dia seguinte. 
 

DIA 17/11 – SEMINÁRIO 

Com a chegada das delegações dos Estados iniciou-se o credenciamento. O V 
ENCONTRO iniciou-se com a fala do Cerimonial seguida da Banda Lyra Paranaense.  
A seguir, ouvimos a saudação do Padre José Aparecido.  Formou-se a Mesa de 
Abertura com a representação dos Fóruns integrantes da Coordenação Nacional.  
Ouvimos o Hino Nacional.  Iniciou-se o tradicional Desfile de Bandeiras e foi lido o 
discurso de Abertura, elaborado pela CN, pela representante do FOCEPI, Marjorie 
Albuquerque.  Seguiu-se a Palestra Magna, proferida por Cecília Minayo, da 
FIOCRUZ, que salientou a história das pessoas idosas no Brasil, chamando atenção 
para o que precisa ser feito.  Foi aberto 10 minutos para perguntas do plenário.   
Após o almoço, houve a apresentação da Atividade Cultural – Os Velhos Guris.  Foi 

composta a mesa da tarde, coordenada pelo Fórum do CEARÁ, Antonio Pompeu, com 

a reprodução da mesa da Audiência Pública ocorrida em 27 de maio passado: 



FórumPNEIRJ – Maria José Ponciano sobre Previdência Social, FPPI – José Araujo – 

Copa, Olimpíada e Artigo 23 do Estatuto; Fórum BELÉM – Terezinha Torres discorreu 

sobre restrições de direitos da Pessoa Idosa; sobre BPC, na ausência de Roberto 

Loyola, José Araujo fez a explanação sobre o BPC – Beneficio de Prestação 

Continuada. breve explanação. 

Foi aberto tempo para intervenção do plenário. 

Após a apresentação da mesa, foi feita a Apresentação de 10 minutos dos Fóruns 
Estaduais credenciados (Belém, Ceará, Bahia, Rio de Janeiro e Paraná) e em 
processo de credenciamento (Acre), tendo sido a mesa coordenada por Patricia Novo 
Leila Esper do FPPI. 
 

REUNIÃO DA COORDENAÇÃO NACIONAL 

Ao final dos trabalhos, às 17:30, reuniu-se a Coordenação Nacional.  Foi deliberado 

que haveria devolução de duas inscrições da Bahia e uma do Rio de Janeiro, que 

estavam sendo solicitadas.  Discutiu-se as mudanças no Regimento Interno que 

seriam apresentadas no dia seguinte.  Sobre proposta de mudança na metodologia da 

apresentação dos Fóruns, ficou para ser discutido em março.  A avaliação do dia foi 

positiva. Discutiu-se, a seguir a Moção de Repúdio do documento do IPEA, a Proposta 

relativa ao aprofundamento do estudo do referido documento e as alterações feitas na 

proposta da Carta de Curitiba. 

DIA 18 D ENOVEMBRO – Plenária do Fórum Nacional e Oficinas 
 
No dia 18 de novembro, os trabalhos iniciaram-se com a apresentação do Grupo de 
Dança Sênior de Curitiba, coordenado por Maria da Penha, com a apresentação de 
números de danças sentadas e danças em pé e de roda. 
 
PLENÁRIA DO FÓRUM NACIONAL DE 19/11/ 2013 
Iniciou o dia com A seguir, teve início a PLENÁRIA DO FÓRUM NACIONAL, no salão 
principal, sendo a mesa composta pelo representante do Paraná José Araujo e Rio de 
Janeiro, Jailton Thulher.  Foi lida, discutida e aprovada a Carta de Curitiba, seguida 
das alterações propostas pela Coordenação Nacional no Regimento Interno.  Foram 
adiantados os temas da tarde referente à Apresentação de propostas e Eleição da 
Sede do VII ENCONTRO NACIONAL.   
 
Na parte da tarde, com a mesa composta pelo Representante do Paraná, José Araujo 
e Rio de Janeiro, Rosely Lorenzato, foi eleito o Fórum do Acre para sediar o VII 
ENCONTRO NACIONAL.  Em virtude das discussões havidas sobre a pouca vivência 
do referido Fórum, ficou deliberado que o mesmo acompanhariá as reuniões 
presenciais da Coordenação Nacional em março e agosto de 2014 e 2015, bem como 
deveria estar presente com os demais integrantes do Fórum também durante a 
realização do VI Encontro.   
Quando da aprovação da proposta nº 3, referente a realizar articulações com o 
CFESS, foi proposto uma comissão composta por Rosely Reis, Luziel Carvalho, 
Renária, Erivany e Leila para sua efetivação. 
 

OFICINAS- 

Paralelamente à Plenária do Fórum Nacional, no salão da Biblioteca, ocorreram as 
OFICINAS, destinada aos Participantes em Geral.  A primeira Oficina ocorreu de 9:30 
às 12 horas, com o tema: SAÚDE E VIOLÊNCIA CONTRA A PESSOA IDOSA, tendo 



como Palestrante o Dr. João Batista de Lima Filho – Geriatra.  A segunda Oficina 
ocorreu de 14 às 16 horas coordenada por Maria Emília Rodrigues, com a 
apresentação da OFICINA DE NOVOS FÓRUNS.   

 
PLENÁRIA FINAL DE 19/11/ 2013 
Às 16 horas teve início a Plenária Final, tendo a mesa sido composta pelos 
representantes da Coordenação Nacional e coordenada pelo Fórum do Paraná, por 
Leila Esper e pelo Fórum do Rio de Janeiro, com Rosely Reis, quando foram 
apresentadas as propostas e moções aprovadas na Plenária do Fórum Nacional e lida 
e aprovada a Carta de Curitiba. 
Foram aprovadas 3 propostas, 2 moções e 2 recomendações: 

Proposta nº 1 – O Fórum Nacional deve assumir o compromisso de 
aprofundar, de imediato, estudos sobre o documento do IPEA intitulado 
Estatuto do Idoso: avanços com contradições, para contrapor os 
argumentos utilizados e reforçar a garantia de direitos da pessoa idosa, 
posteriormente convidando para uma discussão pública o órgão responsável 
pelo referido documento; Proposta nº 2 – Que o Fórum Nacional possa 
intensificar a busca de articulações junto aos Fóruns de Defesa de Direitos 
articulados pelos mais diversos segmentos organizados da sociedade civil, a 
fim de fortalecer a luta dos movimentos de direitos humanos; Proposta nº 3 - 
Realizar articulações com o Conselho Federal de Serviço Social – CFESS e os 
Conselhos Regionais - CRESS, com vistas a marcar posição contrária a 
mudanças do Estatuto do Idoso e fortalecer a luta pela alteração de critérios 
para o acesso de idosos/as ao beneficio de prestação continuada – BPC, 
sobretudo os critérios que envolvem recorte de renda. Buscando sempre a 
efetivação e ampliação dos direitos da pessoa idosa. MOÇÕES APROVADAS 
Moção nº 1 – Moção de Reconhecimento pela aprovação e realização de 
Audiência Pública no Senado Federal, “DIREITOS DA PESSOA IDOSA: UMA 
QUESTÃO DE CIDADANIA”, realizada no dia 27 de maio de 2013, ao tempo 
em que cobra as providências e os resultados relativos às recomendações da 
Plenária da citada Audiência sob a presidência do Senador Paulo Paim. Moção 
nº 2 - Moção de Repúdio ao documento do IPEA intitulado “Estatuto do Idoso: 
avanços com contradições, elaborado por Ana Amélia Camarano, que versa 
sobre restrições de direitos à pessoa idosa, como  o direito à meia-entrada, 
gratuidade dos medicamentos, o direito a acompanhante nas internações,  do 
cômputo da renda para o BPC propondo mudança da idade que define a 
pessoa idosa de 60 para 65 anos. Os argumentos apresentados ferem os 
direitos adquiridos através de muita luta dos movimentos da pessoa idosa bem 
como da luta histórica do movimento de mulheres quando propõe o aumento 
do tempo de aposentadoria para as mulheres. Queremos a consolidação dos 
direitos já alcançados e não vê-los subtraídos. O que traz a solidariedade entre 
as gerações é a consciência e a defesa dos direitos de cada idade. 
RECOMENDAÇÕES: Recomendação nº 1 – Recomendar aos Conselhos de 
Educação (federal, estaduais e municipais), sindicatos e associações de 
professores, a inclusão nos currículos escolares o tema sobre o 
Envelhecimento, Longevidade e Intergeracionalidade, em consonância com o 
Art. 22 do Estatuto do Idoso; Recomendação nº 2. – Recomendar os 
Conselhos de Medicina (federal e regionais) e aos sindicatos de médicos a 
incentivarem esta categoria profissional e estudantes a se especializarem em 
Geriatria.   
O V ENCONTRO encerrou-se às 17 horas, dando início à reunião final da 
Coordenação Nacional. 



Estavam presentes: Maria Emília, Valdete, Marjorie, Aila, Maria José, Jailton, Delfina, 
Rosely, José Araujo, Leila Esper, Patrícia Novo, Claudia e Terezinha Torres. 
Maria Emília fez a Prestação de Contas da Tesouraria e do recebimento das 
inscrições, tendo saldo, em 14/11 o total de R$ 2.675,49.  O Fórum do Paraná 
conseguiu doação de praticamente todos os itens e não utilizou o valor das inscrições.  
Sobre o valor inicial ainda fariam um balanço para saber se iriam necessitar utilizar.  
Ocorreram 8 inscrições no local, sendo 3 devoluções. 
A data a reunião da Coordenação Nacional será fechada no mês de dezembro, o local 
permanecerá Brasília, porém a estratégia poderá ser alterada, conforme as 
discussões.   
Os membros da Coordenação Nacional fizeram suas avaliações que foram, no geral, 
positivas e o sentimento de que estamos crescendo.  Foi relatado que a Oficina de 
Novos Fóruns foi um sucesso, com grandes perspectivas de novas adesões.  
Concluímos que temos que trabalhar constantemente a divulgação.   
 
ATO PÚBLICO – 19 DE NOVEMBRO. 
No dia 19 de novembro, às 9 horas iniciou-se a concentração para o ATO PÚBLICO 
– “IDOSO ERGUE SUA BANDEIRA DE LUTA” que ocorreu na BOCA MALDITA – 
Centro –PR. 
O FÓRUM NACIONAL abriu o ATO PÚBLICO tendo sido, em seguida, aberta a 
palavra aos fóruns estaduais presentes, aos apoiadores do V ENCONTRO NACIONAL 
e às instituições presentes que se inscreveram. ) 
 ATO encerou-se às 11:30 horas, seguida de almoço por adesão no Restaurante 
Madalosso, em Santa Felicidade. 
  
 
Curitiba, 19 de novembro de 2013. 

 
FÓRUM NACIONAL PERMANENTE DA SOCIEDADE CIVIL PELOS DIREITOS DA PESSOA IDOSA 

 
 

 


