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APRESENTAÇÃO DA INSTITUIÇÃO
Visão de Futuro:
“Que cada comunidade acompanhe com uma compreensão amorosa todos os que
envelhecem”. (João Paulo II, 27/01/2005)
Missão
Promover os direitos da pessoa idosa - sua saúde, segurança e participação, valorizando
os vínculos familiares e intergeracionais, por meio de acompanhamento domiciliar
fortalecendo a Rede de Solidariedade.
Valores
Vida, Fé Cristã, Esperança, Caridade, Humildade, Respeito, Partilha, Solidariedade,
Serviço.
Atividade Central
A visita domiciliar mensal sistematizada para acompanhar e promover o envelhecimento
digno.
Fundação
Fundada em 05 de novembro de 2004 como Organismo vinculado à CNBB – Conferência
Nacional dos Bispos do Brasil.
Principais Ações da Pastoral da Pessoa Idosa
1. Visita domiciliar às pessoas idosas;
2. Formação contínua dos voluntários através de reunião mensal nas comunidades.
O líder comunitário, após receber uma capacitação básica, passa a fazer visita domiciliar a
uma média de 10 pessoas idosas nas famílias vizinhas, em ações preventivas, adotando
bons hábitos na área da saúde, nutrição, educação e cidadania, estimulando a sociabilidade
intergeracional, evitando ou reduzindo o grau de isolamento e abandono.
A formação contínua dos voluntários se dá nas próprias comunidades através de reuniões
mensais para reflexão e avaliação das ações desenvolvidas na comunidade naquele mês.
Nesta reunião mensal também elabora-se a FADOPI – Folha de Acompanhamento
Domiciliar das Pessoas Idosas, a partir da base de dados que é o Caderno de cada Líder.
Com a FADOPI, uma por comunidade, por mês, alimenta-se o Sistema de Informação da
PPI.
O Líder comunitário faz a ponte entre a pessoa idosa e sua família, com os serviços
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existentes na comunidade, especialmente com os CMDPIs – Conselhos Municipais dos
Direitos das Pessoas Idosas, Conselhos de Saúde, com as UBS – Unidades Básicas de
Saúde, com os CRAS – Centros de Referência de Assistência Social, e com os CREAS –
Centro de Referência Especializado de Assistência Social. Identifica igualmente pessoas
idosas com direito ao BPC – Benefício de Prestação Continuada e que não estejam
contempladas, fazendo os devidos encaminhamentos aos serviços acima citados. Onde
tais serviços não existem, as lideranças da Pastoral mobilizam a comunidade para exigir do
poder público sua criação. Dessa maneira, vai sendo criada e fortalecida a Rede de apoio
à pessoa idosa, começando na família, na vizinhança, na comunidade, no município.
Principal foco das Ações
A Pastoral da Pessoa Idosa trabalha com indicadores de acompanhamento: estimulação
de atividades físicas, bons hábitos na alimentação e hidratação, estar em dia com as
vacinas contra gripe e contra pneumonia, prevenção de quedas, identificação de
incontinência urinária e encaminhamento às unidades de saúde, identificação das
dependências por ABVDs (Atividades Básicas da Vida Diária). Todos esses indicadores
são voltados à estimulação de hábitos saudáveis, com o propósito de favorecer a pessoa
idosa e manter por maior tempo possível sua autonomia e independência funcional,
postergando assim o aparecimento das doenças crônicas não transmissíveis e com elas o
quadro de dependência e fragilidades. A manutenção da independência funcional e da
autonomia pode ser preservada na família e na comunidade, desde que as pessoas e seus
familiares aprendam a prevenir danos e a procurar recursos disponíveis o mais
precocemente possível.
Além destes indicadores de acompanhamento, a visita domiciliar às pessoas idosas, traz
outros benefícios não mensuráveis: uma atmosfera de confiança entre o líder comunitário
e a pessoa idosa visitada e seus familiares; o ambiente doméstico vai tornando-se mais
propício a uma melhor convivência intergeracional, com mais respeito, superando situações
de negligência ou outros tipos de maus tratos.

METAS DA PPI A SEREM VIABILIZADAS EM 2013 - 2014
META 1
Revisar os Instrumentos Básicos da Pastoral da Pessoa Idosa, agregando aos mesmos o
instrumento de Avaliação dos Indicadores de Fragilidade; incluir novo indicador de
acompanhamento: Internamento por Queda.
META 2
Realizar Oficinas Regionais, Diocesanas e Paroquiais para atualizar os voluntários sobre
as alterações nos Instrumentos Básicos.

3

META 3
Criar Sistema de informação próprio da Pastoral da Pessoa Idosa.
META 4
Elaborar material para divulgação da Pastoral da Pessoa Idosa.

RESULTADOS DAS METAS
META 1
Revisar os Instrumentos Básicos da Pastoral da Pessoa Idosa, agregando aos mesmos o
instrumento de Avaliação dos Indicadores de Fragilidade; incluir novo indicador de
acompanhamento: Internamento por Queda.
Resultado:
Todos os materiais da Pastoral da Pessoa Idosa estão em processo de revisão. Entre os
meses de janeiro a abril, a equipe de revisão centrou forças nos dois instrumentos básicos
da PPI: Caderno do Líder e a Folha de Acompanhamento Domiciliar da Pessoa Idosa, que
com a revisão passou a se chamar de FADOPI. Os demais materiais: Guia do Líder, Manual
do Capacitador e Manual do Coordenador continuam em processo de revisão, devendo
seguir como meta a ser alcançada em 2014.
Ao Caderno do Líder foi agregado o instrumento de Avaliação dos Indicadores de
Fragilidade conforme previsto na meta e incluída a informação sobre Internamento por
Quedas.
Portanto, meta parcialmente alcançada porque seguiremos em 2014 com a revisão dos
demais materiais.

META 2
Realizar Oficinas Regionais, Diocesanas e Paroquiais para atualizar os voluntários sobre as
alterações nos Instrumentos Básicos.
Durante a XI Assembleia Geral ocorrida na data de 07 a 10 de maio/2013, foi realizada a
Oficina piloto com os participantes da mesma assembleia. Desta maneira os próprios
coordenadores estaduais e parte da equipe nacional ampliada foram os protagonistas da
realização das demais Oficinas ocorridas em todas as Regiões.
As Oficinas de atualização dos Instrumentos Básicos da Pastoral da Pessoa Idosa
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tiveram os seguintes objetivos:
Objetivo Geral - Animar e recapacitar todos os voluntários da Pastoral da Pessoa Idosa,
no domínio dos instrumentos básicos da PPI, revisados em 2013: Caderno do Líder e
FADOPI – Folha de Acompanhamento Domiciliar da Pessoa Idosa.
Objetivos Específicos:
a) Inserir novos indicadores de fragilidade nos materiais educativos da PPI, dando
visibilidade das condições de fragilidade em que vivem milhares de pessoas idosas
no domicílio;
b) Orientar os líderes comunitários da PPI sobre o preenchimento correto dos
instrumentos básicos para a melhoria de desempenho das visitas domiciliares e
das reuniões mensais de reflexão e avaliação;
c) Encorajar os líderes comunitários a participar na condução das políticas públicas
voltadas ao envelhecimento na comunidade.
O público alvo das Oficinas são todos os voluntários da Pastoral da Pessoa Idosa:
Multiplicadores, Capacitadores, Coordenadores estaduais, diocesanos, paroquiais e
Líderes comunitários.
Conteúdo trabalhado nas Oficinas:
Fazer memória da minha caminhada na Pastoral da Pessoa Idosa e da caminhada da
própria PPI; Caderno do Líder comunitário e FADOPI, com suas novas inclusões;
Fortalecimento da caminhada dos voluntários através do exercício da Leitura Orante, que
serve como combustível para movimentar o motor do voluntariado; Dificuldades no
atendimento pelos Serviços de Apoio – Articulação com as Redes locais: UBS/ CRAS/
CREAS/ Conselhos; Registro correto das causas de morte das pessoas idosas
acompanhadas; Indicadores de Fragilidade; Planejamento das Oficinas diocesanas;
Avaliação das Oficinas.
A seguir, tabela com as 12 Oficinas Regionais planejadas durante a XI Assembleia e
realizadas nos meses de junho a agosto de 2013.

Oficinas Regionais de Atualização dos Instrumentos Básicos da Pastoral da Pessoa
Idosa
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Tabela 01
Data
07 a 09 de junho

Local
Manaus/AM

Estados participantes
Rondônia / Acre / Amazonas /
Roraima
20 a 22 de junho Caruaru/PE
Rio Grande do Norte / Paraíba /
Alagoas / Pernambuco
28 a 30 de junho Campo Grande/MS Mato Grosso / Mato Grosso do
Sul / Distrito Federal
28 a 30 de junho Maringá/PR
Paraná
9 a 11 de julho
Caxias do Sul/RS
Rio Grande do Sul / Santa
Catarina
26 a 28 de julho
São
Luís
do Maranhão / Pará
Maranhão
26 a 28 de julho
Trindade/GO
Goiás / Tocantins
02 a 04 de agosto Campinas/SP
São Paulo (1)
09 a 11 de agosto Salvador/BA
16 a 18 de agosto Aparecida/SP
23 a 25 de agosto Bauru/SP
30/08 a 01/09
Tianguá/CE

Nº Participantes
37 pessoas
31 pessoas
30 pessoas
30 pessoas
31 pessoas
36 pessoas
25 pessoas
35 pessoas

Bahia / Sergipe
37 pessoas
São Paulo, Rio de Janeiro, e 35 pessoas
Minas Gerais (2)
São Paulo (3)
30 pessoas
Ceará/ Piauí
41 pessoas

Conforme mostrado na Tabela 01, participaram 398 pessoas nestas 12 Oficinas, uma
média de 33 pessoas por Oficina.
A carga horária mínima para trabalhar estes conteúdos foi de 16 horas, a maioria se
estendeu até 18 a 20 horas.
Pelas avaliações feitas ao final de cada Oficina, ficou comprovada a necessidade de
contínuos momentos presenciais com os voluntários, para manterem-se motivados e
perseverantes no trabalho voluntário.
Em cada Oficina mostrada na Tabela acima, foi elaborado um planejamento para a
continuidade das mesmas a nível diocesano.
A seguir tabela contemplando estes planejamentos que resultaram em outras 164 Oficinas
que aconteceram a nível diocesano, cujo público alvo foram os coordenadores paroquiais
e os capacitadores.
Foi estimado a participação de uma média de 20 pessoas por Oficina, que é normalmente
o tamanho das turmas para as capacitações da PPI. Desta maneira, foi planejado
capacitar 3.280 pessoas.

Tabela 02 – Oficinas planejadas
Estado

Nº de
Oficinas

Período
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Nº previsto de
Participantes

Acre
Amazonas
Alagoas
Bahia
Ceará
Distrito Federal
Goiás
Maranhão
Mato Grosso
Mato Grosso do Sul
Minas Gerais
Pará
Paraíba
Paraná
Pernambuco
Piauí
Rio de Janeiro
Rio Grande do Norte
Rio Grande do Sul
Rondônia
Roraima
Santa Catarina
São Paulo
Sergipe
Tocantins

planejadas
9
7
3
13
8
1
6
10
6
4
14
7
3
13
6
6
6
4
9
4
3
3
12
3
4

Julho a novembro/2013
Agosto a dezembro/2013
Julho e agosto/2013
Setembro a novembro/2013
Setembro a novembro/2013
Agosto/2013
Agosto a outubro/2013
Agosto a novembro/2013
Julho a outubro/2013
Agosto e setembro/2013
Setembro a dezembro/2013
Agosto a outubro/2013
Agosto e setembro/2013
Julho a novembro/2013
Agosto a outubro/2013
Outubro e novembro/2013
Outubro a dezembro/2013
Julho a setembro/2013
Agosto a novembro/2013
Agosto e setembro/2013
Julho a setembro/2013
Agosto e setembro/2013
Setembro a novembro/2013
Setembro e outubro/2013
Setembro e outubro/2013

180
140
60
260
160
20
120
200
120
80
280
140
60
260
120
120
120
80
180
80
60
60
240
60
80

Na Tabela acima está faltando o Estado do Espírito Santo por não ter participado das 12
primeiras Oficinas, desta maneira não foram planejadas as Oficinas a serem realizadas nas
dioceses. No início de 2014 será realizada uma específica para este Estado.
Em cada uma das 164 Oficinas planejadas, constantes na tabela 02 também ocorreram os
planejamentos para a realização das Oficinas a nível paroquial, cujo público alvo serão os
Líderes comunitários.
Algumas dioceses, principalmente as que tiveram oportunidade de participar das primeiras
Oficinas, já iniciaram a 3ª fase, ou seja, as Oficinas do nível paroquial para os Líderes
comunitários. Contudo, a maioria acontecerá no início de 2014 e continuará até todos os
voluntários passarem pela mesma formação.
Ao ser concluído o processo, esperamos que todos os cerca de 22 mil voluntários passem
pelas Oficinas de atualização dos instrumentos básicos da Pastoral da Pessoa Idosa.
A seguir, na tabela 03 apresentamos as Oficinas realizadas em cada Estado entre os meses
de julho a dezembro de 2013. Como dito acima, muitas dioceses que participaram das
primeiras Oficinas, tiveram tempo de realizar as planejadas no nível diocesano e já
iniciaram as da 3ª fase, ou seja, as do nível paroquial. Por este motivo algumas apresentam
um número superior de Oficinas realizadas com relação ao que havia sido planejado. Nesta
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tabela não separamos as que foram dadas no nível diocesano das que aconteceram a nível
paroquial por tratar-se do mesmo conteúdo e carga horária para todos os voluntários.

Tabela 03 – Oficinas realizadas
Estado

Acre
Amazonas
Alagoas
Bahia
Ceará
Distrito Federal
Goiás
Maranhão
Mato Grosso
Mato Grosso do Sul
Minas Gerais
Pará
Paraíba
Paraná
Pernambuco
Piauí
Rio de Janeiro
Rio Grande do Norte
Rio Grande do Sul
Rondônia
Roraima
Santa Catarina
São Paulo
Sergipe
Tocantins

Nº de
Oficinas
realizadas
9
4
13
4
9
3
3
8
7
6
9
5
3
31
16
1
1
3
31
4
0
5
39
8
3

Nº Participantes

174
76
161
53
179
58
54
152
212
110
159
82
48
732
409
18
27
109
566
58
0
90
663
118
27

No 2º semestre de 2013 foram realizadas 225 Oficinas, ou seja, 61 Oficinas a mais do que
havia sido planejado; e foram capacitadas 4.454 pessoas, ou seja, 1.174 pessoas a mais
do planejado.

META 3
Criar Sistema de Informação próprio da Pastoral da Pessoa Idosa.
A Pastoral da Pessoa Idosa por ter sido desmembrada da Pastoral da Criança, ainda possui
o seu Sistema de Informação sob o domínio da primeira. Está em andamento esta meta e
deverá ficar pronto o Sistema de Informação próprio da PPI, no decorrer de 2014.
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META 4
Elaborar material para divulgação da Pastoral da Pessoa Idosa.
O principal veículo de comunicação e divulgação das ações da PPI, por ser o menos
oneroso, é via internet, através do site e do facebook:
http://www.pastoraldapessoaidosa.org.br/
https://www.facebook.com/pages/Pastoral-da-Pessoa-Idosa-Oficial/431186070225449
Como material impresso foram elaborados dois flayers: um no sentido de divulgar a pastoral
e estimular doações espontâneas para as ações da PPI.
E outro para um público alvo específico – os Líderes da Pastoral da Pessoa Idosa. Este,
um pequeno cartão com a imagem do Papa Francisco abençoando uma pessoa idosa e no
verso a oração comum dos agentes da PPI. Tem o sentido de agradecer e animar os
Líderes comunitários em sua missão no trabalho voluntário.

AÇÕES DE ROTINA DA PASTORAL DA PESSOA IDOSA
Além das 4 metas definidas para 2013, a PPI mantém as atividades permanentes como:
1.
2.
3.
4.

Capacitação de novos voluntários;
Formação contínua dos voluntários já capacitados e que estão na ativa;
Capacitação a nível nacional para os novos coordenadores diocesanos e estaduais;
Acompanhamento mensal das pessoas idosas através de visita domiciliar feita pelos Líderes
comunitários e que resulta na avaliação permanente dos indicadores conforme mostrado na
Tabela 06.
5. Elaboração dos programas de rádio “Envelhecer de Bem com a Vida” que são veiculados
semanalmente em emissoras de rádio de todo o Brasil;
6. Contatos permanentes entre os vários níveis de coordenação, através de ofícios, correio
eletrônico, telefonemas;
7. Envio dos materiais básicos da PPI para as bases, controle de estoque deste material, envio
de recursos e controle das prestações de contas;
8. Elaboração e acompanhamento de projetos;
9. Participação no controle social através dos representantes da PPI nos diversos conselhos a
nível nacional, estadual e municipal;
10. Organização e participação em eventos como o Dia Internacional de conscientização da
violência contra a pessoa idosa, Dia Internacional da pessoa idosa, Dia dos Avós, entre
outros.

Programa Envelhecer de Bem com a Vida
Esse programa que trata de conteúdos na área do envelhecimento está disponibilizado no
site da PPI e pode ser utilizado na formação contínua e na motivação de novos agentes
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voluntários; pode também ser veiculado por rádios mesmo que não estejam cadastradas
na PPI.
Em cada programa é tratado um conteúdo com duração de 15 minutos cada programa, com
a proposta de que sejam veiculados um programa por semana. A seguir, os programas
disponibilizados no site da PPI nos últimos 12 meses.
Tabela 04
Temas dos programas de rádio “Envelhecer de Bem com a Vida” produzidos em 2013
1. Mitos na Velhice
2. Crise de Asma
3. Plantas Tóxicas
4. Câncer de Boca e Garganta
5. Prevenção da Sífilis
6. Saber Envelhecer
7. Osteoporose
8. Acidente Vascular Cerebral
9. Varizes
10. Saúde Mental da Pessoa Idosa
11. Depressão
12. Crise Hipertensiva
13. Envelhecimento Saudável
14. Comunicação e a Pessoa Idosa
15. Realidade da Pessoa Idosa no
Brasil
16. Doenças Crônicas da Pessoa Idosa
17. Desafios do Envelhecimento
18. O Idoso no Mundo de Hoje
19. Colesterol
20. Longevidade e Cidadania
21. Exames Preventivos
22. Animais Peçonhentos
23. Envelhecer com Saúde
24. Voluntariado na PPI
25. Os Males do Alcoolismo
26. Caderneta da Pessoa Idosa 01

27. Caderneta da Pessoa Idosa 02
28. Caderneta da Pessoa Idosa 03
29. Caderneta da Pessoa Idosa 04
30. Dengue
31. Gripe A
32. Saúde do Homem 01
33. Saúde do Homem 02
34. Andropausa
35. Incontinência Urinaria
36. Atividade Física
37. Espiritualidade
38. Problemas do Envelhecimento 1
39. Problemas do Envelhecimento 2
40. Envelhecer com Saúde
41. Fatores do Envelhecimento
42. Alzheimer 1
43. Alzheimer 2
44. Alzheimer 3
45. Alzheimer 4
46. Qual a Melhor Idade
47. Envelhecer com Saúde
48. Dor nas Costas
49. Como Cuidar de Idosos Acamados
50. Riscos da Automedicação
51. Alimentos sem Agrotóxicos
52. Descarte dos Medicamentos

Capacitação de novos Coordenadores Diocesanos/Setores e Estatuais
Tabela 05
Data

Dioceses/Setores
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Nº pessoas

04 a 08 de Março

08 a 12 de Julho

04 a 08 de Novembro

Guarulhos/SP; Estancia/SE; Sinop/MT;
Eunápolis/GO; Salvador/BA; Jacarezinho/PR;
Paranavaí/PR; Apucarana/PR; Estadual do PR.
Bragança/PA; Belém/PA; Ponta de Pedras/PA;
Cametá/PA; Fortaleza/CE; S. Raimundo Nonato/PI;
Afogados da Ingazeira/PE; Caxias do Sul/RS;
Bagé/RS; Osório/RS; Feira de Santana/BA;
Serrinha/BA; Caçador/SC; Lages/SC;
Itumbiara/GO; Cuiabá/MT; São Carlos/SP;
Itapetininga/SP; Aparecida/SP; Botucatu/SP.
Tefé/AM; Manaus/AM; Ipiranga/SP; Sorocaba/SP;
Presidente Prudente/SP; Palmas/Francisco
Beltrão/PR; Caicó/RN; Porto Alegre/RS;
Mariana/MG; Belo Horizonte/MG; Florianópolis/SC;
Barra/BA; Vitoria da Conquista/BA.

01 Estadual
08 Diocesanos

20 Diocesanos

13 Diocesanos

A Tabela 05 mostra a procedência dos novos coordenadores diocesanos/setor e os novos
coordenadores estaduais, sendo 41 coordenadores diocesanos e 1 coordenador estadual.
Os Coordenadores da Pastoral da Pessoa Idosa dos níveis estadual, diocesano/setor e
paroquial/ramo, assumem um mandato de 3 anos, podendo ser reconduzidos por mais um
mandato de igual tempo. Os de nível estadual e diocesano/setor, quando substituídos por
terem vencido seus mandatos, os novos eleitos recebem uma capacitação específica em
missão e gestão, diretamente da coordenação nacional. Por estar a Sede Nacional em
Curitiba, esta capacitação se dá nesta cidade. São realizadas de 3 a 4 capacitações por
ano, a depender de quantos novos coordenadores são nomeados.
Esta capacitação faz-se necessária para a segurança no desenvolvimento da missão de
coordenador. Entre os temas trabalhados, além das atribuições que lhe compete, são feitas
oficinas práticas sobre prestação de contas. O Coordenador, tanto o estadual como o
diocesano, é preparado para ser um multiplicador, ou seja, além de poder capacitar novos
líderes comunitários, também passa a capacitar novos capacitadores que são os
responsáveis por capacitar os líderes comunitários que desenvolvem as visitas domiciliares
às pessoas idosas.

Demonstração dos resultados das ações da Pastoral da Pessoa Idosa
Tabela 06
Extrato Comparando os Trimestres 2013 / 3 e 2013 / 1
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2013 3
Enviadas
11.307
4.454

Total
FADOPIs
Comunidades que enviaram FADOPIs

2013 1
Enviadas
11.128
4.320

2013 3 †

Indicadores
Numero de Líderes Atuantes
Idosos Acompanhados
Famílias Acompanhadas
% Fazem Atividades Físicas
% Idosos que bebem liquido
% Idosos com vacina - Pneumonia
% Idosos com Vacina - Gripe
% Idosos que caíram últimos 30 dias
% Idosos com urina solta
% Idosos em tratamento - Urina Solta
% Idosos Dependentes
Idosos - óbitos
Nº Ramos
Nº Paróquias
Nº Setores
Nº Dioceses
Nº Municípios com Past. da Pessoa Idosa
Nº Estados

2013 1 ‡

% Cresc.

17.722
139.446
111.527
73,1
76,7
10,3
80,5
2,8
12,0
48,1
12,5

17.428
137.029
109.026
74,6
78,8
10,7
79,4
2,8
11,9
49,3
12,2

1,7
1,8
2,3
-2,0
-2,7
-1,0
1,4
-0,5
1,1
-2,5
2,5

630
1.267
1.248
185
181
809
25

599
1.225
1.201
183
179
790
25

5,1
3,4
3,9
1,1
1,1
2,4
0

Fonte: Sistema de Informação da Pastoral da Pessoa Idosa
http://www.pastoraldapessoaidosa.org.br/
(http://si.pastoraldacrianca.org.br/3idade-prg/)

Análise dos resultados:
Na tabela 06, fazemos o comparativo do 3º trimestre de 2013 com o 1º trimestre do mesmo
ano. Este é o resultado da digitação das FADOPIs – Folhas de Acompanhamento Domiciliar
das Pessoas Idosas no Sistema de Informação da PPI.
Através dos 17.722 Líderes comunitários atuantes, estes visitaram no 3º trimestre, a uma
média mensal de 139.446 pessoas idosas, em 111.527 famílias. Comparando os dois
trimestres em questão, um aumento de 1,8% e 2,3%, respectivamente. Em números
absolutos isto significa: 2.417 pessoas idosas e 2.501 famílias a mais visitadas
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mensalmente, em 4.454 comunidades, um aumento de 134 comunidades.
Os Líderes comunitários, cuja missão é a visita domiciliar mensal às pessoas idosas,
portanto, responsáveis por gerar o produto do sistema de informação da PPI, também
aumentaram em 1,7%, que em número absoluto significa 294 voluntários a mais.
A diminuição nos indicadores de atividade física e ingesta de líquidos, segundo nossa
avaliação, pode dever-se a duas hipóteses:
a) os Líderes comunitários estão buscando preferencialmente as pessoas idosas mais
fragilizadas e que portanto, não dão conta de executar atividades físicas e ingerir a
quantidade de líquidos, segundo os critérios estabelecidos. E esta hipótese tem uma certa
tendência de acerto, se compararmos ao aumento de 2,5% de pessoas idosas
dependentes.
b) A outra hipótese que colocamos em questão, é uma melhor avaliação feita pelos Líderes
comunitários. Sobretudo nestes dois indicadores há uma tendência a superestimar os
pequenos esforços feitos pela pessoa idosa. Portanto, a diminuição pode indicar uma
melhora na abordagem e no registro dessas informações.
Nas demais informações, podemos observar que com o aumento de voluntários, foi
possível também acompanhar a um maior número de paróquias (aumento de 3,9%); o
número de dioceses (aumento de 1.1%); e aumento de municípios (2,4%), sendo 19
municípios a mais com presença da PPI, entre o 1º e o 3º trimestres de 2013.

CONTRIBUIÇÃO DA PASTORAL DA PESSOA IDOSA NO CONTROLE SOCIAL
A PPI participou ativamente no mutirão de assinaturas com o intuito de melhorar a Saúde
Pública em nosso país. Através do Movimento Nacional em Defesa da Saúde Pública, foi
lançada a proposta de um Projeto de lei de iniciativa popular sobre o repasse de 10% das
receitas correntes brutas da União para a Saúde Publica. A Pastoral da Pessoa Idosa
contribuiu com 14.783 assinaturas que foram encaminhadas à Brasília onde se juntaram
às de todo o Brasil.
Na tabela 07 abaixo, está demonstrado a participação da PPI, através de sua Coordenadora
Nacional, os eventos, entre reuniões, encontros, fóruns, audiências etc, ocorridos em
Brasília.

Tabela 07
Data
19 e 20 de fevereiro
13 e 14 de março

Local
Brasília
Brasília

Evento
Reunião no CNDI – Conselho Nacional dos
Direitos do Idoso
Reunião no CNDI
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19 de março

Brasília

20 e 21 de março

Brasília

23 a 25 de abril

Brasília

20 a 22 de maio

Brasília

27 a 29 de maio

Brasília

24 e 25 de julho

Brasília

31 de julho

Brasília

27 de agosto

Brasília

27 e 28 de agosto

Brasília

02 de setembro

Brasília

02 a 05 de setembro

Brasília

30 de setembro a 02
de outubro

Brasília

09 e 13 de dezembro

Brasília

16 a 20 de dezembro

Brasília

Reunião com a assessoria política da CNBB,
conselheiros nacionais representantes de
pastorais sociais
Reunião dos Coordenadores nacionais das
Pastorais Sociais
Reunião no CNDI
Assembleia – definição de Entidades para
monitoramento do PNDH3 – Plano Nacional de
Direitos Humanos.
Oficina para elaboração do Plano de Ação do
CNDI.
Reunião no CNDI
Lançamento do Fórum Mundial de Direitos
Humanos.
Audiência com a Ministra Ana Arraes do TCU –
solicitar revisão/suspensão do Acórdão 810/2010.
Reunião no CNDI
4º Fórum Interconselhos – processo de
monitoramento participativo do PPA 2012-2015
5ª Semana Social Brasileira – promovida pela
Comissão 8 da CNBB – Caridade, Justiça e Paz.
III Encontro Ibero Americano sobre Direitos
Humanos das Pessoas Idosas.
1. Reunião no CNDI;
2. IX Encontro Nacional de Conselhos de
Defesa de Direitos da Pessoa Idosa;
3. Fórum Mundial de Direitos Humanos
IX Conferência Nacional de Assistência Social.

ATOS DA COORDENAÇÃO NACIONAL
A – Realização da XI Assembleia Geral
Nos dias 07 a 10 de maio de 2013, representantes Estaduais da Pastoral da Pessoa Idosa
de todo o Brasil estiveram reunidos em Curitiba para participarem da XI Assembleia Geral
da PPI.
Além dos assuntos comuns de qualquer Assembleia, como apresentação das contas do
Exercício anterior e previsão orçamentária para o próximo ano; revisão do Estatuto Social
e do Regimento Interno; avaliação da caminhada; aprofundamento das metas para o ano
em curso, esta Assembleia foi particularmente marcada por dois pontos fortes:
1.

O exercício da leitura orante da Palavra, através de um método trabalhado pelo
Bispo Dom José Antonio Peruzzo, Presidente da PPI. O fortalecimento da vivência
da espiritualidade é garantia para a perseverança no trabalho voluntário.
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2.

A vivência/piloto da oficina que foi depois replicada em todo o Brasil, de atualização
dos instrumentos básicos da Pastoral da Pessoa Idosa: Caderno do Líder e FADOPI
– Folha de Acompanhamento Domiciliar da Pessoa Idosa. Nestes instrumentos, que
são a base de dados desta Pastoral, foram incluídos novos indicadores que trarão
um novo incremento à missão dos voluntários da Pastoral da Pessoa Idosa.

B - Apresentação da PPI em eventos/ visibilidade

Tabela 08
Data
24 de janeiro

Local
Rádio Evangelizar

25 de março

Sede da PPI

02 a 04 de abril

Curitiba – Casa
Medalha

10 de julho

Rede Evangelizar de
Comunicação

01 a 03 de
novembro

Curitiba – Casa
Medalha

06 de novembro

Sede da OAB/ PR

20 a 26 de
novembro

Havana/ Cuba

29 de novembro

Hospital Cardiológico
Costantini - Curitiba

02 de dezembro

Sede da PPI

Evento
Participação em programa de rádio
Reunião com o diretor de programação da RPC
TV.
Revisão dos Instrumentos Básicos da PPI:
FADOPI, Caderno do Líder e Manual do
Coordenador.
Participação do Programa Evangeliza Show com
o Pe. Reginaldo Manzotti.
1. Continuação revisão dos materiais
educativos da PPI;
2. Elaboração do Planejamento Estratégico
da PPI.
Exposição fotográfica “Na minha época” –
parceria entre Help-Portrait Curitiba e PPI.
X Encuentro del Programa Regional Cáritas para
el Trabajo Social a favor de las personas adultas
mayores em América Latina y el Caribe – PRAM.
Lançamento da campanha nacional “Jovens
Corações”.
Reunião para avaliação do projeto das fotos em
parceria PPI e Help-Portrait.

A partir do X Encuentro del Programa Regional Cáritas para el Trabajo Social a favor de las
personas adultas mayores em América Latina y el Caribe – PRAM, a Pastoral da Pessoa
Idosa foi aceita a fazer parte da Rede Latino Americana de Instituições ligadas às Cáritas
e afins, que se dedicam ao trabalho na área do envelhecimento.

C – Visitas da Coordenadora Nacional a Dioceses/ Encontro com Coordenadores e
Voluntários da PPI
Tabela 09
Data

Local

Evento
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16 e 17 de março
06 a 10 de junho

Diocese de Santo
Angelo/RS
Manaus/AM

20 a 23 de junho

Caruaru/PE
Campo Grande/MS

28 a 30 de junho

São Luís do Maranhão

26 a 28 de julho
02 a 04 de agosto
30 de agosto a 01 de
setembro
20 a 22 de setembro
26 a 29 de setembro

Campinas/SP
Tianguá/Ceará
Belo Horizonte/MG

Barra/Bahia
Fortaleza/CE

10 de novembro
13 e 14 de novembro

Erechim/RS

Romaria da Pessoa Idosa no Santuário de
Caaró.
Oficina de Atualização dos Instrumentos
Básicos da PPI.
Oficina de Atualização dos Instrumentos
Básicos da PPI.
Oficina de Atualização dos Instrumentos
Básicos da PPI.
Oficina de Atualização dos Instrumentos
Básicos da PPI.
Oficina de Atualização dos Instrumentos
Básicos da PPI.
Oficina de Atualização dos Instrumentos
Básicos da PPI.
Oficina de Atualização dos Instrumentos
Básicos da PPI.
Visita à Diocese – Centenário da Diocese e
Oficina de Atualização dos Instrumentos
Básicos da PPI.
Encontro com a PPI da Arquidiocese de
Fortaleza.
Oficina de Atualização dos Instrumentos
Básicos da PPI.

D - Contatos para buscar recursos financeiros e/ou técnicos para a PPI
Tabela 10
Data/quando
21 de março
22 de abril
05 e 06 de maio
10 de maio
05 de junho

11 e 12 de
setembro

11 de outubro
30 de outubro

Local/onde

Atividade/com quem
Reunião com Dr. Rodolfo e Dr. Oscar para dar
OPAS - Brasília
retorno do andamento da Carta Acordo firmada entre
OPAS e PPI.
Ministério da Saúde Reuniões diversas para tratar de convênios
Brasília
passados e CEBAS.
Curitiba – Casa
Equipe nacional ampliada – preparação da Oficina
Medalha Milagrosa
de Atualização dos Instrumentos Básicos da PPI.
Secretário Municipal de Reunião com Secretário Municipal de Saúde, Sr.
Saúde - Curitiba
Adriano Massuda.
Reunião para tratar de parceria entre PPI e HelpSede da PPI - Curitiba
Portrait.
Equipe revisão do Guia + OPAS + MS – Visita de
membros do Ministério da Saúde e Organização
Sede da PPI - Curitiba Panamericana de Saúde para conhecer a Sede e
avaliar o andamento da Carta Acordo entre PPI e
OPAS
Reunião na FAS – Fundação de Assistência Social
FAS - Curitiba
da Prefeitura de Curitiba.
Reunião para proposta de parceria entre PPI e IBGE
IBGE – Rio de Janeiro – aprimoramento da coleta e sistematização de
dados para a produção de indicadores na área da
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saúde da pessoa idosa.

E – Elaboração de Projetos para captação de recursos
Tabela 11 – Situação dos projetos da PPI em 30 de abril de 2014
Nome

PROJETOS EM EXECUÇÃO
Financiador
Objetivo Geral

Carta Acordo entre OPAS
e PPI: Experiência
Comunitária da Pastoral
da Pessoa Idosa no
acompanhamento
domiciliar das condições
de Saúde dos Idosos e
suas famílias.
Valorizando Gerações

OPAS –
Organização Panamericana de
Saúde

Formar redes de
solidariedade Humana,
fortalecendo o tecido
social, contribuindo para
melhorar a qualidade de
vida da pessoa idosa na
família.

Fundo Diocesano
de Solidariedade
de Curitiba

Qualidade de Vida e
Defesa de Direitos da
Pessoa Idosa –
Pastoral da Pessoa Idosa
de Caxias do Sul

FMI – Fundo
Municipal do Idoso
de Caxias do
Sul/RS

Solicitação de doações à
Receita Federal

Receita Federal

Promover a integração
dos jovens da
Arquidiocese de Curitiba
que estão na faixa etária
dos 18 aos 30 anos, como
agentes da Pastoral da
Pessoa Idosa.
Promover o
envelhecimento saudável
e participativo a pessoas
idosas, principalmente
aquelas em situação de
maior vulnerabilidade.
Realização de bazar
beneficente para
manutenção das ações da
PPI

Valor e recursos
aprovados
R$ 1.450.000,00

R$ 5.000,00

Solicitado R$
27.278,59
Aprovado recurso
parcial
Recebido da
RFB,
janeiro/2014,
container de
produtos
diversos.
Valor estimado da
carga:
R$ 361.125,00
Realizado 1º
bazar nos dias 14
e 15/03/14

PROJETOS APROVADOS, EM VIAS DE FIRMATURA DE CONVÊNIO
Sensibilização
SDH – Secretaria de
Expandir em 10%, no R$ 179.527,60
Nacional: Direitos da
Direitos Humanos
período de 01 ano, as
Pessoa Idosa
ações da Pastoral da
Pessoa Idosa.
Núcleo de
FMDPI – Fundo
Promover a qualidade R$ 32.037,76
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Capacitações –
Curitiba – da Pastoral
da Pessoa Idosa

Municipal dos Direitos
da Pessoa Idosa Curitiba

de vida, saúde,
participação social e
fortalecimento de
vínculos familiares e
comunitários das
pessoas idosas
acompanhadas
mensalmente, em
domicílio, pelos
líderes voluntários da
Pastoral da Pessoa
Idosa.
Implementação e
SESA – Secretaria
Ampliar a cobertura
R$ 882.764,00
manutenção das
Estadual de Saúde do ao acompanhamento
ações da Pastoral da
Paraná
domiciliar mensal às
Pessoa Idosa
pessoas idosas,
famílias e
comunidades,
formando redes
comunitárias de
solidariedade humana
para melhorar a
qualidade de vida das
pessoas idosas nas
famílias.
Projeto Legado
Projeto Legado
Capacitação e
Projeto selecionado
Assessoria em
para ano de 2015
Gestão de Entidades
Sociais
PROJETOS/SOLICITAÇÕES ENVIADOS, AGUARDANDO AVALIAÇÃO
Sustentabilidade
União Européia
Promover a
900.000 EUR
institucional da
qualificação da gestão
Pastoral da Pessoa
e a sustentabilidade
Idosa no
institucional da
acompanhamento
Pastoral da Pessoa
domiciliar de pessoas
Idosa para que
idosas em situação de
corresponda à
vulnerabilidade social.
demanda crescente
referente a questão
do envelhecimento no
Brasil.
Sensibilização
SDH – Secretaria de
Ampliar o
R$ 235.564,67
Nacional: Direitos da
Direitos Humanos
conhecimento e
Pessoa Idosa
divulgação de ações
de defesa de direitos
das pessoas idosas,
para a sociedade
brasileira, em 852
municípios.
Dignidade e Defesa
Ministério Público do
assegurar a
Valor não
de Direitos da Pessoa Trabalho de Alagoas
continuidade e
especificado. É
Idosa
promover a ampliação definido conforme
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do trabalho já
decisões judiciais
realizado pela
para cada processo.
Pastoral da Pessoa
Idosa no estado de
Alagoas.
COMBATE À
FDS - Curitiba
Promover a
R$ 10.000,00
EXPLORAÇÃO
qualificação da
DOMÉSTICA DA
intervenção dos
PESSOA IDOSA:
líderes da Pastoral da
desenvolvendo uma
Pessoa Idosa, que
cultura da proteção e
atuam na
do cuidado
arquidiocese de
Curitiba, na área da
defesa de direitos e
combate à
exploração.
PROJETOS ENVIADOS, PORÉM NÃO APROVADOS
Prêmio Reconhecer
Fundação Vale - Pará Capacitação de novos Premiação de R$
capacitadores,
5.000,00 a R$
coordenadores e
25.000,00
líderes comunitários
da PPI, no estado do
Pará.
Valorização e Defesa Fundo Estadual dos
Promover a
R$ 871.356,00
de Direitos da Pessoa Direitos Difusos do
valorização da pessoa
Idosa
Estado de São Paulo idosa e a efetividade
Justificada não
dos direitos
aprovação por projeto
assegurados pelo
não corresponder ao
Estatuto do Idoso, em escopo definido pelo
90 municípios do
Fundo Estadual de
Estado de São Paulo. Direitos Difusos/SP
PROJETOS EM ELABORAÇÃO/ REFORMULAÇÃO
Abordagem domiciliar FAS – Fundação de
Estabelecer uma rede R$ 73.900,18
e diagnóstico social
Assistência Social da local de atendimento
das pessoas idosas
Prefeitura de Curitiba qualificado à
Projeto aguardando
residentes em
– CMDPI/Ctba
população idosa em
novo contato da FAS.
edifícios e pensões da
situação de
Informados de
região central de
vulnerabilidade e risco indisponibilidade de
Curitiba
social da região
recursos.
central de Curitiba.
PPI 10 anos – evento Parceiros diversos
Realização de evento
comemorativo
comemorativo aos 10 Em orçamentos
anos da PPI, com
representantes de
todo o Brasil
PPI 10 anos –
Seniorenhilfe –
Compartilhar e
Até 15.000,00 EUR
Sistematização de 5
Alemanha
celebrar a experiência
experiências da PPI
de 10 anos da
nas regiões
Pastoral da Pessoa
brasileiras
Idosa na promoção da
qualidade de vida e
defesa dos direitos

19

das pessoas idosas
no Brasil.
Convênio com
Governo Estadual de
Alagoas
Projeto para CEDI/PR
Projeto para CNDI
Projeto para
CONANDA
Projeto Help Portrait

Em análise, para formulação de propostas.

OUTRAS PARCERIAS
Visibilidade da PPI
Realizado projeto em parceria, em que foram
realizadas fotos das pessoas idosas
acompanhadas pela PPI, bem como da
interação com os líderes. Foram entregues às
pessoas idosas fotografadas, porta-retratos
com as fotos selecionadas.
As fotos captadas nesta ação foram
disponibilizadas para a PPI, podendo ser
utilizadas sempre que possuírem Termos de
Cessão de Uso de Imagem.
Foi realizada exposição de fotos selecionadas
na sede da OAB – Ordem dos Advogados do
Brasil, de Curitiba.

IBGE

Equipamentos para
qualificar a inserção
de dados no Sistema
de Informação da PPI

Fotos da exposição estão sendo expostas em
diferentes eventos da PPI e nas paróquias da
Arquidiocese de Curitiba.
Realizada reunião junto à Diretoria de
Pesquisas do IBGE, no Rio de Janeiro, e
entregue ofício solicitando a doação de
palmtops para registro dos indicadores de
acompanhamento domiciliar da pessoa idosa.
Solicitação foi aprovada. Contrato de doação
está em trâmites e os palmtops/smartphones
deverão ser retirados na unidade do IBGE de
São Paulo/SP.

20

AGRADECIMENTO
Dando uma olhada retrospectiva após percorrer os 12 meses do ano de 2013, nos damos
conta de quantos feitos foram realizados. Tudo isso graças à força do voluntariado. Por
isso, em primeiro lugar louvo e agradeço a Deus pelas bênçãos e proteção que nos concede
a cada dia. Agradeço a Jesus Cristo e à Sua e nossa amada Mãe Maria que nos acompanha
de perto em nossa missão.
Agradeço sensibilizada a cada um/a dos voluntários da PPI: aos 17.722 Líderes
comunitários que mensalmente visitam a milhares de pessoas idosas, na sua grande
maioria fragilizadas; aos 1.267 coordenadores paroquiais; aos 185 coordenadores
diocesanos; aos 331 multiplicadores; aos 2.590 capacitadores; aos coordenadores
estaduais; à equipe nacional ampliada que nos ajuda na elaboração e revisão dos materiais
educativos e na capacitação dos multiplicadores; à equipe nacional, extremamente
reduzida mas versátil, dando conta de todas as demandas.
Ao todo, um batalhão de gente – mais de 22 mil pessoas - pensando e dando tudo de si na
construção da rede de solidariedade que dê suporte às pessoas idosas mais frágeis,
buscando para todos uma vida com maior dignidade e esperança.
Agradeço muito especialmente, à OPAS – Organização Panamericana de Saúde que
concretizou a Carta Acordo entre esta Instituição e a PPI. Graças a este recurso financeiro
foi possível a realização de todas as Oficinas de atualização dos instrumentos básicos da
PPI. E além da atualização, o mais importante foi ter possibilitado os encontros presenciais
com os voluntários, sem o qual é impossível garantir a perseverança no trabalho voluntário.
Agradeço à ASPr – Ação Social do Paraná, na pessoa do seu Diretor, Pe. José Aparecido
Pinto que nos cede o espaço para o funcionamento da Sede Nacional da PPI e nos dá todo
apoio logístico na execução dos trabalhos do dia a dia.
Agradeço aos parceiros técnico/científicos e a quantos no anonimato colaboram com a
Pastoral da Pessoa Idosa.

Ir. Terezinha Tortelli, FC
Coordenadora Nacional da Pastoral da Pessoa Idosa

21

