
 
 

ATA DA REUNIÃO DO XII ENCONTRO NACIONAL - 2020 
Plataforma ZOOM 

 

17/11/2020 
 

Foi transmitida a live do XII ENCONTRO NACIONAL através da plataforma Zoom, 
transmitida pelo Facebook, no endereço www.facebook.com/forum.nacional.10. 
Teve início às 16 horas, com o vídeo do Desfile de Bandeiras ocorrido no VI 
Encontro de 2014, no Ceará e no X Encontro Nacional de 2018, em Brasília. O 
Discurso de Abertura foi lido por Valcylene, representante do Fórum do Amazonas, 
que sediou o último Encontro Nacional.  A Palestra de Abertura foi proferida pelo 
Professor Vicente Faleiros, com o tema: Resistir para envelhecer! Direitos para viver, 
em que destacou 7 pontos principais de conquistas na história do século XX e as 
ameaças atuais, os riscos que corremos de perdê-los e que com a participação 
poderemos garantir e avançar: regulamentação pelo estado da seguridade social e 
as ameaças vindas das forças do mercado;  a conquista da longevidade, trazendo o 
acesso ao SUS, ameaçado de privatização; participação do protagonismo, 
possibilitando o exercício da cidadania, possibilitando a criação de instâncias 
participativas, ameaçadas de desmonte; instâncias de diálogo, para que seja ouvida; 
a qualidade de vida, possibilitando a satisfação com a vida propiciando a 
criatividade; acessibilidade e mobilidade fundamentais para uma vida plena; a 
garantia de uma morte digna, trazendo a efetivação dos cuidados paliativos.  A 
seguir, os representantes dos Fóruns de cada Região fizeram uma fala de 5 
minutos. Região Norte, representada por  Valcylene Souza, do Fórum do Amazonas 
e Maria Helena Araújo, do fórum do Acre; Região Nordeste,  representada por  
William Ferreira, do fórum do Ceará e Lucia Guedes do Fórum da Bahia; Região 
Centro-Oeste, representada por Jairo Junior e Adenilce, ambos do Fórum do Distrito 
Federal;  Região Sudeste representada por  Rosely Reis e Carlos Castilho, ambos 
do Fórum do Rio de Janeiro e  Região Sul, representada por Maria Adelaide e José 
Araújo, ambos do Fórum do Paraná.   A seguir, foi aberto para perguntas dos 
participantes que acompanhavam através do Facebook.  Encerrou-se com o vídeo 
de uma atividade cultural do VI Encontro Nacional de 2014, o Coral da Pastoral da 
Pessoa Idosa.  O XII Encontro Nacional encerrou-se às 18 horas. 

O evento contou com a participação de 40 pessoas no Facebook. 
 

19/11/2020 
 

O ATO PÚBLICO VIRTUAL iniciou-se às 10 horas, com inscrição antecipada pelo 
Zoom, sendo transmitido também pelo Facebook, no endereço 
www.facebook.com/forum.nacional.10.  Foi aberto com o vídeo do Ato Público no 
Acre, em 2015, feita por José Araújo. A seguir ocorreu a fala do Fórum Nacional, a 
fala de cada Fórum estadual, precedido por vídeo das apresentações culturais dos 
Atos Públicos presenciais de anos anteriores.  Destacamos a presença da Deputada 
Lídice da Mata e da gravação especial para o Encontro Nacional do Senador Paulo 
Paim. Estava presente Lucio Diaz, representando o CORV - Coordinación Regional 
de Organismos de la Sociedad Civil de America Latina y el Caribe sobre 
Envejecimiento y Vejez, conexão internacional do Fórum Nacional. A seguir, foram 
feitas inscrições através do zoom para a fala dos participantes.  O Encontro 
encerrou-se às 12.20 com a apresentação do vídeo do Retiro dos Artistas, localizado 
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em Jacarepaguá-RJ e a leitura da Carta do XII ENCONTRO NACIONAL feita por 
Angélica do Fórum da Bahia.  
 

O evento contou com a presença de 50 pessoas no Zoom e 17 pessoas no 
Facebook. 
 

REUNIÃO COORDENAÇÃO NACIONAL – 12:30 

Iniciou-se após o Ato Virtual.  Participaram:  Amazonas:  Valcylene e Rosilene, 
Bahia: Lucia Guedes, Rio de Janeiro: Maria Jose, Rosely e Carlinhos, Paraná: José 
Araújo e Maria Adelaide. 
Foram discutidos os seguintes pontos: 
Avaliação; 
Nova Coordenação; 
Reunião de março. 
 

NOVA COORDENAÇÃO 
Seria solicitado aos Fóruns Estaduais o envio dos novos componentes da 
Coordenação Nacional, uma vez que o mandato se encerra este ano. 
São dois nomes, titular e suplente por Região.  Lembrando que esses componentes 
podem ser trocados a qualquer tempo pelo Fórum, tanto provisória quanto 
temporariamente. 
O prazo para o envio é a primeira quinzena de janeiro de 2021. 
 

REUNIÃO DE MARÇO 
A reunião de março tem um indicativo de ser virtual, podendo ser presencial, caso 
haja condições. Será reavaliado durante o período. 
Na ocasião será discutido o local e o formado do XIII Encontro Nacional e eleitos 
novos componentes da Secretaria Geral e Tesouraria.  Lembrando que a tarefa da 
Tesouraria é ser guardião das finanças do Fórum Nacional, organizar e receber as 
inscrições e da Secretaria Geral é de executar as decisões coletivas.  Não temos 
presidente por sermos uma estrutura horizontal. 
 

O saldo atual do Fórum Nacional é de R$ 10.654,00, em 24/10/2020.  
 

AVALIAÇÃO DO XII ENCONTRO NACIONAL 
Foi avaliado, pelos presentes, que foi um Encontro positivo, emocionante, todos 
estamos de parabéns. A palestra do Faleiros foi ponto alto, como também a 
presença de Lucio Diaz, do CORV, a presença da Deputada Lídice da Mata e o 
Senador Paulo Paim.  Também a apresentação do Retiro dos Artistas foi bem 
colocada.  As falas foram bem colocadas.  Nota dez. Tivemos ganho político. 
Perdemos por um lado, mas ganhamos por outro.  Demos um salto qualitativo.  
Pontos negativos apontados foram a ausência de entidades parceiras, a ausência de 
São Paulo mais uma vez.  O Encontro virtual foi magnífico, embora não substitua o 
presencial.  Foi sugerido encaminhar a Carta do XII ENCONTRO NACIONAL para 
as entidades e divulgar a gravação no Facebook.    

 
PARA DISCUTIR EM MARÇO, COM A NOVA COORDENAÇÃO: 
Local e organização do XIII ENCONTRO NACIONAL 
Eleição dos novos componentes da Secretaria Geral e Tesouraria 

Rio de Janeiro, 19 de novembro de 2020 
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