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A. APRESENTAÇÃO DA INSTITUIÇÃO 

 

Visão de Futuro: 

“Que cada comunidade acompanhe com uma compreensão amorosa todos os que envelhecem”. (São 

João Paulo II) 

 

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.  

 

 

B. METAS PARA 2014 

 
1 - Celebrar os 10 anos de caminhada da Pastoral da Pessoa Idosa; 

2 - Continuar a revisão dos materiais educativos da PPI: Guia do Líder e Manual do 

Capacitador; 

3 - Capacitar 100% dos voluntários com as oficinas de atualização dos instrumentos básicos da 

PPI; 

4 - Sistematizar cinco experiências da PPI, uma em cada macro região: Norte, Nordeste, Centro 

Oeste, Sul e Sudeste. 

 

Resultados das metas 

 
META 1 

Celebrar os 10 anos de caminhada da Pastoral da Pessoa Idosa 

Ao completar 10 anos de existência, havia uma necessidade sentida em todos os estados de celebrar 

essa história na qual milhares de voluntários se envolveram por um determinado tempo a esta causa, 
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e outros milhares perseveram desde o início da fundação da PPI.  

Esta é uma meta, podemos dizer, quase impossível de ser mensurada. O que poderemos descrever são 

as propostas assumidas conjuntamente, outras, eram sugestões de subsídios a título de apoio para as 

equipes de coordenação nos níveis paroquial (municípios) e diocesano (micro regiões). 

 

A Coordenação Nacional teve retorno de muitas notícias, mensagens, relatórios, recortes de jornal, 

revistas, fotografias, expressando o contentamento e contando como aconteceram as celebrações de 

aniversário dos 10 anos da PPI. Ao final deste relatório, mais detalhes sobre as comemorações dos 

10 anos da PPI. 

 

 

META 2 

Continuar a revisão dos materiais educativos da PPI: Guia do Líder e Manual do Capacitador 

Ao longo de vários meses de 2014, com o apoio de membros da equipe nacional ampliada, foi feita 

a revisão destes importantes materiais educativos da Pastoral da Pessoa Idosa. 

O Guia do Líder da PPI, nos primeiros anos foi sendo construído aos poucos e testado em muitas 

comunidades de todas as regiões do Brasil. E finalmente em abril de 2008 teve sua 1ª edição com 

uma tiragem de 5.000 exemplares. Ainda em 2008 foram impressos mais 30.000 exemplares. Em 

2009, com recurso maior recebido do Ministério da Saúde, foram impressos 70.000 exemplares. 

Estes foram suficientes para atender à demanda de capacitações dos 5 anos subsequentes: 2010 a 

2014. 

Portanto, com esta revisão, trata-se agora de uma nova edição, o que exigirá buscar recursos 

adicionais para a atualização de todos os voluntários neste novo material. 

O manual do capacitador é um material com tiragem menor porque é de uso dos que capacitam os 

Líderes comunitários. E esta já é sua 3ª edição, portanto, revisado já 3 vezes ao longo dos 10 

primeiros anos da PPI. 

 
META 3 

Capacitar 100% dos voluntários com as oficinas de atualização dos instrumentos básicos da PPI. 

As oficinas de atualização dos instrumentos básicos da PPI iniciaram no ano de 2013 e continuaram 

em 2014. Os instrumentos básicos a serem atualizados eram o Caderno do Líder e a FADOPI – Folha 

de Acompanhamento Domiciliar da Pessoa Idosa, que ao serem revisados aconteceram mudanças 

importantes, o que exige a atualização de todos os envolvidos na PPI, especialmente dos Líderes 

comunitários por serem eles a utilizarem os instrumentos básicos na visita domiciliar mensal às 

pessoas idosas. 

A seguir apresentaremos tabela visualizando o número de Líderes atuantes e o número de voluntários 

capacitados em 2013, em 2014 e o total, por estado. 
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Oficinas de atualização dos instrumentos básicos da PPI 

Tabela 1 

Estado Nº de Líderes 

atuantes 

Capacitados em 

2013 

Capacitados em 

2014 

Total 

Acre 209 240 108 348 

Alagoas 360 295 86 381 

Amazonas 430 142 44 186 

Bahia 1.038 81 151 232 

Ceará 1.062 201 265 466 

DF 123 56  56 

Espirito Santo 170  126 126 

Goiás 349 35 40 75 

Maranhão 536 145 111 256 

Mato Grosso 289 150 20 170 

Mato G. do Sul 261 134 39 173 

Minas Gerais 839 201 115 316 

Pará 600 22 8 30 

Paraíba 731 76 215 291 

Paraná 2.926 983 849 1.832 

Pernambuco 957 503 142 645 

Piauí 797 45 36 81 

Rio de Janeiro 98 27  27 

Rio G. do Norte 681 182  182 

Rio G. do Sul 1.706 654 656 1.310 

Rondônia 250 188 33 221 

Santa Catarina 631 90 99 189 

São Paulo 2.694 746 512 1.258 

Sergipe 371 143 73 216 

Tocantins 87 34 55 89 

 

Somados os dois anos – 2013 e 2014, aconteceram 572 Oficinas de atualização dos instrumentos 

básicos, totalizando 9.156 participantes. Conforme os dados do 3º trimestre de 2014, os Líderes 

atuantes em todo o Brasil somam 18.194. Portanto, a meta foi atingida em 50% apenas. 

Outro detalhe a ser levado em conta é que a Oficina de atualização destinava-se a todos os voluntários: 

coordenadores, multiplicadores, capacitadores e líderes comunitários. Por este motivo, entende-se 

que alguns estados como o Acre e Alagoas capacitaram mais pessoas do que o número de Líderes 

atuantes. 

 

Não resta dúvida de que a grande maioria dos estados não atingiu a meta de capacitar todos os 
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voluntários em função da falta de recursos financeiros para a execução destas capacitações. 

 

META 4 

Sistematizar cinco experiências da PPI, uma em cada macro região: Norte, Nordeste, Centro Oeste, 

Sul e Sudeste. 

Com esta meta, quisemos também marcar os 10 anos de missão da PPI, mostrando um pouco da 

realidade do que acontece nas bases. Para essa amostra, convidamos 5 locais, um de cada região do 

Brasil: 

 

Nordeste – Arquidiocese de Maceió – mostrar como vivem as pessoas idosas nas periferias das 

grandes cidades. 

 

Norte – Prelazia de Lábrea (interior do Amazonas) – mostrar como é a vida das pessoas idosas que 

vivem à beira de grandes rios, os ribeirinhos. 

  

Centro Oeste – Diocese de Coxim/Mato Grosso do Sul – mostrar como é a vida das pessoas idosas 

em zonas rurais. 

  

Sudeste – Arquidiocese de São Paulo – mostrar como é a vida das pessoas idosas que residem em 

edifícios nos grandes centros. 

 

Sul – Diocese de Caxias do Sul – mostrar como é a vida das pessoas idosas descendentes de 

imigrantes europeus. 

 

Para desenvolver essas sistematizações, houve uma capacitação específica para os envolvidos de cada 

região, que aconteceu no mês de julho/2014 em São Paulo capital. A partir dessa capacitação, cada 

região foi a campo para empreender esse novo desafio.  

A descrição das 5 experiências está em fase de conclusão e será apresentada em outra publicação. 
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C. AÇÕES DE ROTINA DA PASTORAL DA PESSOA IDOSA 

 
DEMONSTRAÇÃO DOS RESULTADOS DAS AÇÕES DA PPI 

 
Extrato Comparando os Trimestres 2014 / 3º Tri e 2013 / 3º Tri 

 

Tabela 2 

Total 2014 3º Tri 2013 3º Tri 

Enviadas Válidas Enviadas Válidas 

FADOPIs 11.933 11.933 11.584 11.584 

Comunidades que enviaram FADOPIs 4.724 4.724 4.549 4.549 

 
 

Indicadores 2014 3 Tri 2013 3 Tri % Cresc. 

Numero de Líderes Atuantes 18.333 18.091 1,3 

Idosos Acompanhados 142.263 141.817 0,3 

Famílias Acompanhadas 113.166 113.493 -0,3 

% Fazem Atividades Físicas 69,2 73,1 -5,4 

% Idosos que bebem liquido 74,3 76,7 -3,1 

% Idosos com vacina - Pneumonia 9,2 10,3 -10,5 

% Idosos com Vacina - Gripe 78,6 80,6 -2,4 

% Idosos que caíram últimos 30 dias  2,4 2,8 -12,8 

% Idosos com urina solta 11,3 12,0 -5,4 

% Idosos em tratamento - Urina Solta 46,8 48,2 -2,8 

% Idosos Dependentes 12,5 12,4 0,9 

% Idosos que morreram 0,5 0,5 0,0 

Idosos - óbitos 644 644 0,0 

Nº Ramos 1.353 1.296 4,4 

Nº Paróquias 1.329 1.274 4,3 

Nº Setores 189 189 0 

Nº Dioceses  185 185 0 

Nº Municípios com Past. da Pessoa Idosa  849 825 2,9 

Nº Estados 25 25 0 
 

Fonte: Sistema de Informação da Pastoral da Pessoa Idosa – FADOPIs de julho, agosto e setembro/2014. 

Relatório Extrato de Indicadores, Abrangência por níveis, Brasil. 

 

 
Análise dos Resultados: 

 
Através do sistema de informação, a Pastoral da Pessoa Idosa tem a possibilidade de gerar relatórios 

javascript:verIndicadores('N','I5','1');
javascript:verIndicadores('N','CZ','1');
javascript:verIndicadores('N','CM','1');
javascript:verIndicadores('N','CY','1');
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por comunidade, por município, por estado ou abrangência geral comtemplando todo o trabalho 

realizado no Brasil. 

Possibilita ainda, visualizar abrangência anual, mensal ou trimestral, comparando um trimestre com 

outro. 

No caso da tabela acima, foi tomado por base o 3º trimestre de 2014, comparado ao mesmo trimestre 

do ano anterior. 

Este demostra que no período analisado, houve o aumento de 175 comunidades, passando de 4.549 

para 4.724 comunidades com a presença da Pastoral da Pessoa Idosa; 

Líderes atuantes, que são as pessoas que fazem as visitas domiciliares mensalmente às pessoas idosas, 

também houve um aumento de 1,3%, passando de 18.091 para 18.333 Líderes, ou seja, foram 242 

líderes a mais no trimestre em questão. 

 

A PPI teve sua atuação em 24 municípios a mais, na comparação dos trimestres em questão, passando 

de 825 para 849, um aumento de 2,9%. 

 

Nos preocupa esse avanço lento no número de pessoas idosas acompanhadas e não temos dúvidas 

sobre os motivos. Com grande possibilidade de acerto, justifica-se em função da falta de recursos 

financeiros para fazer frente às despesas inerentes à execução das ações.  

 

Para fazer frente a todas as necessidades da Pastoral da Pessoa Idosa como: elaboração, impressão e 

transporte dos materiais educativos de uso nas capacitações: 

- Guia do Líder – no qual constam os temas a serem trabalhados na formação; 

- Caderno do Líder – no qual são registradas as pessoas idosas acompanhadas a cada mês no 

domicílio; 

- FADOPI – Folha de Acompanhamento Domiciliar da Pessoa Idosa – preenchida uma por 

comunidade por mês, cuja base de dados são os Cadernos dos Líderes de cada comunidade. Esta 

implica em gastos com correio, pois são enviadas mensalmente das comunidades para a Coordenação 

nacional em Curitiba; 

- Manual do Capacitador – este manual está nas mãos dos facilitadores da formação que deve ser 

permanente. 

 

Além dos gastos com os materiais, que são os instrumentos básicos, sem os quais não se consegue ter 

um trabalho organizado e de qualidade, há um gasto ainda maior que são as capacitações de novos 

líderes, os encontros de formação contínua aos já atuantes, encontros estes necessários para manter o 

voluntário estimulado e perseverante; há ainda os gastos com as assembleias das quais participam os 

coordenadores cuja missão deve estar muito clara para que possam garantir toda a dinamização do 

trabalho na base. 

 

De fato, os maiores gastos são para fazer essa “animação da caminhada” dos voluntários. E todos 

esses eventos são de extrema necessidade para manter a qualidade, a organização, a uniformidade das 

ações.  
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Com pouco a PPI faz muito 

 
Para desenvolver todas as ações acima descritas, a Pastoral da Pessoa Idosa necessitaria de pouco 

mais de R$ 1,00 (um real/idoso/mês). Em torno de R$ 1,15 idoso/mês. 

Durante o percurso do ano de 2014, somados os recursos de todos os projetos, desenvolvemos todas 

as ações aqui descritas com R$ 0,69 (sessenta e nove centavos/idoso/mês), ou seja, um déficit de R$ 

0,46.    

 

Ao analisar os resultados – neste caso, do 3º trimestre de 2014 comparado ao mesmo período do ano 

anterior, concluímos que a explicação para o resultado pouco expressivo no que diz respeito ao 

número de pessoas idosas acompanhadas é resultado de que o voluntário, além de dar o seu tempo 

graciosamente, sente-se ainda na obrigação de arcar com os gastos que resultam de seu trabalho 

voluntário. E este é o grande desmotivador de todo um trabalho voluntário que é sério, organizado, 

eficiente, com resultados extremamente positivos em termos de melhora da qualidade de vida das 

pessoas acompanhadas, isto sem dizer da economia que a PPI consegue gerar aos próprios cofres 

públicos. 

Explicando esta última frase - “gerar economia aos cofres públicos”: 

À medida que os voluntários da PPI fazem de maneira sistemática e permanente as visitas 

domiciliares, estimulando a prática de bons hábitos como: atividades físicas, ingesta de líquidos, estar 

em dia com as vacinas, a prevenção de quedas etc, com certeza isto resulta em manter a pessoa idosa 

por um maior tempo sem agravos para a sua saúde, resultando em maior independência funcional. 

E para exemplificar, tomamos aqui apenas o resultado de um dos indicadores: pessoas idosas 

acompanhadas e que caíram nos últimos 30 dias (como as visitas são mensais, a verificação de quedas 

refere-se sempre desde a última visita do líder comunitário, se houve episódio de queda ou não). 

Resultado: uma redução de 12,8% de quedas nas pessoas idosas acompanhadas no comparativo 3º 

trimestre de 2014 com o 3º trimestre de 2013.  

Deixamos para os estudiosos no assunto fazer os cálculos de quanto isto significa na redução dos 

gastos aos cofres públicos: menos internações, menos cirurgias, menos próteses, menos órteses, 

menos demanda nos serviços de reabilitação... 

 
 

Indicadores de fragilidade 
 

Ao revisar o material educativo da PPI e seus instrumentos básicos, uma das inovações foi o de incluir 

um novo instrumento que possibilite saber mais dados sobre as pessoas idosas acompanhadas. Trata-

se de um instrumento a ser preenchido anualmente em cada comunidade, a partir dos Cadernos de 

cada Líder comunitário. No Caderno do Líder constam muitas informações sobre cada pessoa 

acompanhada. Tentamos neste instrumento, cruzar algumas das informações constantes nos 

Cadernos, como: faixa etária, gênero, se mora só, se caiu no ano anterior, se foi necessário 

internamento em consequência da queda, se tem incontinência urinária e se é dependente segundo a 

escala de Katz adaptada para a PPI. 

 

Estas informações tem por objetivo traçar o perfil de fragilidade das pessoas idosas acompanhadas 

pela Pastoral da Pessoa Idosa. 
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Tabela 3 

Gênero e 

faixa 

etária 

Total Mora só 

na casa 

Caiu no 

ano 

anterior 

Internamento 

hospitalar 

por queda 

Incontinência 

urinária 

Dependente 

M 60 a 69 8.205 1.187 845 132 706 605 

H 60 a 69 4.216 368 268 44 253 306 

M 70 a 79 11.364 1.492 1117 184 1.136 916 

H 70 a 79 5.862 495 458 75 588 606 

M 80 a 89 7.888 1.155 1.065 241 1.345 1.519 

H 80 a 89 3.674 287 392 98 511 646 

M 90 a 99 1.899 184 257 70 442 671 

H 90 a 99 827 59 104 25 173 292 

M+ de 

100 

102 9 14 5 30 58 

H + de 

100 

45 2 1 1 7 20 

Total 44.082 5.238 4.521 875 5.191 5.639 

 

Uma breve análise sobre alguns itens da Tabela acima: 

Da média mensal de pessoas idosas acompanhadas - 142.263 (conforme dados do 3º trimestre/2014), 

apenas de 44.082 chegaram informações detalhadas como mostra a tabela 3. Concluímos que por se 

tratar de um instrumento novo utilizado pelos voluntários da PPI, ainda não foi suficientemente 

assimilado. Outra hipótese, mas quase uma certeza, é consequência de que muitos dos voluntários da 

PPI ainda não passaram pela oficina de atualização dos instrumentos básicos nos quais consta esse 

novo instrumento, como ficou demonstrado na tabela 01. 

 

Mesmo tratando-se apenas de uma amostra das pessoas idosas acompanhadas, podemos tirar algumas 

conclusões: as brasileiras e os brasileiros estão ficando cada vez mais longevos; mesmo centenárias, 

algumas pessoas desta faixa etária ainda moram sozinhas; analisando a questão da dependência, 

vemos que 43,2% das mulheres centenárias são independentes; e dos homens centenários, 55,6% são 

independentes. E assim concluir que temos motivos para comemorar os avanços na área do 

envelhecimento. 
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Capacitação de novos Coordenadores Diocesanos/Setores e Estaduais 

Tabela 4 

Data Dioceses/Setores Nº pessoas 

26 a 29 Março 

Estadual do PI; Oeiras/PI; Caxias/MA; Bacabal/MA; 

Campo Grande/MS; Olinda e Recife/PE; Governador 

Valadares/MG; Santarém/PA; Belém/PA; 

Marabá/PA; Tianguá/CE; Propriá/SE; Tubarão/SC; 

Joaçaba/SC; União da Vitória/PR; Piracicaba/SP; 

Santo André/SP; 

 

 

17 

25 a 28 Agosto 

Goiânia/GO; Itaituba/PA; Castanhal/PA; 

Guarabira/PB; Porto Nacional/TO; Passo Fundo/RS; 

Picos/PI; Palmeira dos Índios/AL; Lábrea/AM; 

Londrina/PR; Paranavaí/PR; Lapa/SP; Jundiaí/SP 

13 

11 a 14 Novembro 

Macapá/AP; Marajó/PA Caratinga/MG; Amparo/SP; 

Ji-Paraná/RO; Itabira-Coronel Fabriciano/MG; 

Pinheiro/MA; Coroatá/MA; Blumenau/SC; Santa 

Maria/RS 

10 

 
 
 
 

D. ATOS DA COORDENAÇÃO NACIONAL 

A Pastoral da Pessoa Idosa, através de seus coordenadores, mantem-se sempre articulada com outras 

organizações de defesa de direitos das pessoas idosas. Procura ainda fazer-se presente em eventos 

onde possa apresentar as ações da PPI, dando-lhe assim a visibilidade necessária. 

Além de fazer-se presente nos espaços de controle democrático através da participação em diversos 

Conselhos, principalmente no de direitos da pessoa idosa, de saúde e de assistência social. 

Uma amostra dessa participação, apresentamos a tabela abaixo, através da qual mostramos os eventos 

dos quais participou a coordenadora nacional. 

 

Tabela 5 

DATA DESTINO EVENTO 

10 e 12 de fevereiro 
Brasília 

 

Reunião no CNDI – Conselho Nacional dos Direitos 

do Idoso 

20 a 22 de março Belém do Pará Assembleia estadual da PPI 

31/03 a 01/04 Rio de Janeiro Apresentação da PPI no CEPE – Centro de Estudo e 

Pesquisa do Envelhecimento a convite do ILC – Centro 

Internacional de Longevidade - Brasil 

01 de maio São Paulo 
Participação no programa Tribuna Independente da 

Rede vida 

26 a 28 maio Brasília Reunião no CNDI 
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22 a 24 julho Porto Alegre Reunião descentralizada do CNDI 

25 a 27 julho São Paulo Capacitação sobre Sistematização de experiências 

17 de agosto Limeira/SP Participação dos 10 anos da PPI 

18 de agosto Valinhos/SP Participação no programa “Você pode ser feliz” da TV 

Século 21 

19 a 21 de agosto Brasília Encontro das coordenações das Pastorais Sociais - CNBB 

05 a 15 setembro Rondônia 
Visita às 3 dioceses: Porto Velho, Ji-Paraná e Guajará 

Mirim 

19 a 21 setembro Belo Horizonte Encontro estadual da PPI de MG 

25 de setembro a 

02 de outubro 
Itália 

I Jornada Mundial da Pessoa Idosa no Vaticano; 

apresentação da PPI na Rádio Vaticano 

08 de outubro Brasília Assembleia de eleição do CNDI 

25 de outubro Aparecida/SP Celebração dos 10 da PPI na Basílica Nacional de 

Aparecida 

29 a 31 outubro Brasília Reunião no CNDI 

09 de novembro 
Valinhos/SP 

Participação no programa Louvemos o Senhor da TV 

Século 21, em comemoração aos 10 anos da PPI 

23 a 29 novembro 

 

Chile 

Primeiro Encontro da Rede Latinoamericana e 

Caribenha de Instituições que atuam na área do 

envelhecimento, ligadas à Igreja Católica 

07 a 11 dezembro Brasília V Forum Interconselhos e reunião do CNDI 

 
 

E. ELABORAÇÃO DE PROJETOS PARA CAPTAÇÃO DE RECURSOS  

 
Tabela 6  

 PROJETOS EM EXECUÇÃO 

 Nome Financiador Objetivo Geral  Valor e recursos 

aprovados 

Implementação e 

manutenção das ações da 

Pastoral da Pessoa Idosa 

SESA – Secretaria 

Estadual de Saúde 

do Paraná 

Ampliar a cobertura ao 

acompanhamento 

domiciliar mensal às 

pessoas idosas, famílias e 

comunidades, formando 

redes comunitárias de 

solidariedade humana para 

melhorar a qualidade de 

vida das pessoas idosas nas 

famílias. 

Aprovado 

 R$ 882.769,00 

 

Executado 2014 

 

R$56.888,47 

 

Recebido 1º 

parcela R$ 

259.446,60 

PPI 10 anos – 

Sistematização de 5 

experiências da PPI nas 

regiões brasileiras 

Seniorenhilfe – 

Alemanha 

Compartilhar e celebrar a 

experiência de 10 anos da 

Pastoral da Pessoa Idosa na 

promoção da qualidade de 

vida e defesa dos direitos 

Total  

R$ 29.781,34 

 

 

Executados 
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das pessoas idosas no 

Brasil. 

R$ 16.905,02 

Solicitação de doações à 

Receita Federal 

Receita Federal  Realização de bazar 

beneficente para 

manutenção das ações da 

PPI 

Recebido da RFB, 

janeiro/2014, 

container de 

produtos diversos 

no valor estimado 

de R$ 361.125,00. 

Valor arrecadado 

em bazares: 

R$ 179.537,00 

PROJETOS EM EXECUÇÃO EM FASE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS 

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. 

OPAS – 

Organização Pan-

americana de 

Saúde 

Formar redes de 

solidariedade Humana, 

fortalecendo o tecido 

social, contribuindo para 

melhorar a qualidade de 

vida da pessoa idosa na 

família. 

R$ 1.450.000,00 

 

Valorizando Gerações Fundo Diocesano 

de Solidariedade 

de Curitiba 

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. 

R$ 5.000,00 

 

PROJETOS EXECUTADOS  

PPI 10 anos – evento 

comemorativo 

Parceiros diversos 

TV Evangelizar 

SNSPS/CRAS 

TV É Paraná 

Doadores e 

voluntários 

diversos 

Realização de evento 

comemorativo aos 10 anos 

da PPI, com representantes 

de todo o Brasil 

Não houve 

repasse em 

dinheiro. Foram 

realizados 

empréstimos de 

equipamentos de 

som, doações de 

alimentos. 

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 

Promover o 

envelhecimento saudável e 

participativo a pessoas 

idosas, principalmente 

aquelas em situação de 

maior vulnerabilidade. 

R$ 8.032,00 

PROJETOS APROVADOS, EM VIAS DE FIRMATURA DE CONVÊNIO 

Porta a Porta contra a 

violência à pessoa idosa. 

SDH – Secretaria 

de Direitos 

Humanos  

Promover junto às pessoas 

idosas e suas famílias 

acompanhadas 

mensalmente pela PPI, o 

acesso a informação e 

esclarecimentos sobre a 

R$ 479.361,72 
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identificação e tipificação 

das violências contra a 

pessoa idosa, bem como as 

formas de acesso às redes 

de atendimento e proteção 

a este público.  

PROJETOS ENVIADOS, AGUARDANDO AVALIAÇÃO 

Solicitação de doações à 

Receita Federal 

Receita Federal de 

Curitiba 

Realização de bazar 

beneficente para 

manutenção das ações da 

PPI 

Valor estimado da 

carga  

R$ 350.000,00 

Núcleo de Capacitações – 

Curitiba – da Pastoral 

da Pessoa Idosa 

FMDPI – Fundo 

Municipal dos 

Direitos da Pessoa 

Idosa -Curitiba 

Promover a qualidade 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. 

R$ 32.037,76 

 

CUIDANDO E 

AMANDO A PESSOA 

IDOSA: 

Capacitação para o 

acompanhamento 

domiciliar e defesa de 

direitos 

Emenda 

Parlamentar 

Vereador Geovane 

Qualificar as ações de 

acompanhamento 

domiciliar desenvolvidas 

pelos líderes voluntários da 

Pastoral da Pessoa Idosa. 

R$ 11.000,00 

PROJETOS ENVIADOS, PORÉM NÃO APROVADOS 

Sustentabilidade 

institucional da Pastoral 

da Pessoa Idosa no 

acompanhamento 

domiciliar de pessoas 

idosas em situação de 

vulnerabilidade social. 

União Européia Promover a qualificação da 

gestão e a sustentabilidade 

institucional da Pastoral da 

Pessoa Idosa para que 

corresponda à demanda 

crescente referente a 

questão do envelhecimento 

no Brasil. 

900.000 EUR 

 

Sensibilização Nacional: 

Direitos da Pessoa Idosa 

SDH – Secretaria 

de Direitos 

Humanos  

Ampliar o conhecimento e 

divulgação de ações de 

defesa de direitos das 

pessoas idosas, para a 

sociedade brasileira, em 

852 municípios. 

R$ 235.564,67  

 

COMBATE À 

EXPLORAÇÃO 

DOMÉSTICA DA 

PESSOA IDOSA: 

desenvolvendo uma 

FDS - Curitiba Promover a qualificação da 

intervenção dos líderes da 

Pastoral da Pessoa Idosa, 

que atuam na arquidiocese 

de Curitiba, na área da 

R$ 10.000,00 
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cultura da proteção e do 

cuidado 

defesa de direitos e 

combate à exploração. 

Pinheiros e Memórias PETROBRAS Um projeto de valorização 

da pessoa idosa em sua 

participação no 

desenvolvimento sócio-

ambiental 

R$ 602.379,20 

Participação Cidadã é para 

a vida toda: 

Empoderamento de 

crianças e adolescentes 

para a defesa dos direitos 

humanos na perspectiva 

da intergeracionalidade 

CONANDA/SDH/ Oportunizar crianças e 

adolescentes espaços de 

formação participativa, 

construção coletiva e ação 

cidadã, na defesa de 

direitos humanos, na 

perspectiva das relações 

intergeracionais e do 

direito à convivência 

familiar e comunitária  

R$ 436.018,58 

Pastoral da Pessoa Idosa 

presente em todo o Brasil 

Banco do Brasil Aprimorar as atividades 

desenvolvidas pela Pastoral 

da Pessoa Idosa em todo 

país, sensibilizar e habilitar 

novos voluntários, 

acompanhamentos, 

promover a dignidade e 

disseminar o conhecimento 

dos direitos e o acesso à 

cidadania. 

R$ 1.000.000,00 

Capacitação de agentes 

voluntários e 

acompanhamento 

domiciliar da pessoa idosa 

PREMIO 

NACIONAL DE 

EDUCAÇÃO EM 

DIREITOS 

HUMANOS 2014 

Assegurar os direitos das 

pessoas idosas, tanto na 

efetividade daqueles já 

conquistados, quanto na 

consolidação de novos 

direitos, pretende 

disseminar informações e 

práticas entre voluntários, 

familiares e as próprias 

pessoas idosas. 

R$ 15.000,00 

PROJETOS EM ELABORAÇÃO/ REFORMULAÇÃO 

TRANSFORMANDO 

VIDAS: melhorando a 

qualidade de vida da 

pessoa idosa no Brasil. 

Banco HSBC Qualificar e fortalecer o 

acompanhamento 

domiciliar das pessoas 

idosas realizado pela 

Pastoral da Pessoa Idosa, 

na perspectiva do 

fortalecimento de vínculos, 

valorização do 

envelhecimento, 

articulação de redes e 

USD 161,944.00 
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defesa de direitos. 

Solicitação de doações à 

Receita Federal 

Receita Federal 

Cascavel 

Realização de bazar 

beneficente para aquisição 

de bens duráveis e para a 

reforma da sede da PPI 

Valor estimado da 

carga : 

R$ 400.000,00 

OUTRAS PARCERIAS 

Capacitação de 

voluntários da PPI em 

prevenção a acidentes 

domésticos e de transito 

com pessoas idosas. 

MAPFRE Capacitação de voluntários 

Sistema de Informação CELEPAR Desenvolvimento sistema de informação da PPI 

 

 
F. AGRADECIMENTO ESPECIAL AO CELEBRAR 10 ANOS DA PPI 

 
Por ter sido 2014 um ano muito especial para a PPI – 10 anos de sua fundação, queremos aqui 

complementar o relato sobre o que pudemos programar e vivenciar durante todo o ano de 1014. E 

para dar-lhe destaque, o fazemos em forma de agradecimento. Primeiramente ao Deus da vida que 

nos concede tantos dons em sua ternura de Pai amoroso. E que através destes dons, tantas pessoas de 

boa vontade se dispõem a colaborar ajudando outros a viver com mais intensidade a vida, desfrutando 

as maravilhas da criação. 

 

Assim percebemos a alegria dos milhares de voluntários da PPI que juntos tivemos a oportunidade 

de nos confraternizar, nas comunidades, nas paróquias, nas cidades, nas dioceses, nos estados e por 

fim, uma grande celebração a nível nacional. Impossível descrever tudo. Fazemos de forma resumida 

tentando abarcar e contemplar um pouco de tudo. 

Para começar 2014, foi lançada uma logomarca especial para celebrar os 10 anos de missão da PPI. 

E para iniciar a programação, algo ousado: Dom José Antonio Peruzzo, Presidente da PPI, escreveu 

uma carta ao Papa Francisco apresentando-lhe a Pastoral da Pessoa Idosa. Sim, era preciso contar ao 

Papa Francisco que no Brasil, milhares de voluntários fazem um trabalho magnífico, em forma e 

compromisso de missão, indo de casa em casa, nas mais diversas periferias geográficas e existenciais 

(como costuma se referir o Papa Francisco), para levar Vida, Dignidade e Esperança a milhares de 

pessoas idosas. 

 

Motivados por subsídios enviados pela Coordenação Nacional da PPI a todos os voluntários, 

estendeu-se por todo o Brasil a mesma alegria, o mesmo encanto, o mesmo eco. Esses subsídios 
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tinham o objetivo de fortalecer a fé e a perseverança em todos os voluntários. Acreditar que é 

possível sim, embora tantos desafios e dificuldades, fazer a diferença nas comunidades, nas famílias 

e nas pessoas idosas visitadas com tanto carinho todos os meses, por pessoas tão dedicadas: os 

nossos Líderes comunitários. Com toda liberdade e criatividade, cada diocese, paróquia e 

comunidade celebrou do seu jeito. 

 

Agradecemos a tantos Párocos e Bispos que celebraram com nossos voluntários, animando-os na 

missão de ir ao encontro das pessoas idosas mais vulnerabilizadas, prestando esse serviço à Igreja e 

à sociedade, através da PPI. Agradecemos aos meios de comunicação que veicularam notícias, 

prestando seu serviço à PPI dando-lhe visibilidade.  

 

Aconteceram também várias homenagens pelos 10 anos da PPI, partindo de lideranças políticas a 

nível municipal, estadual e federal. Agradecemos pelo reconhecimento prestado. 

 

Para culminar os festejos e as celebrações, aconteceu no dia 15 de novembro de 2014, um evento 

nacional. Este teve como objetivos: reunir diferentes representantes que fizeram e fazem parte da 

história da PPI. Realizar momento de ação de graças, por meio de Celebração Eucarística, 

oportunizar a troca de experiências entre os participantes, ofertar momentos culturais e almoço para 

os presentes. 

O encontro ocorreu no Bosque São Cristóvão, em Santa Felicidade – Curitiba/Pr, cidade da sede 

nacional da PPI e contou com vários colaboradores e parceiros que deram sua contribuição em 

espécie, ou em serviço, ou na divulgação do evento. 

 A cerimônia contou com a participação de voluntários da PPI vindos de diversos Estados 

representando todas as regiões do Brasil, alguns de muito longe, como os estados do norte, do 

nordeste, do centro oeste. Os de mais perto como o sudeste e sul, vieram em maior número, em 

caravanas.  

Além de contar com a presença de convidados como a do Excelentíssimo Senhor Prefeito de Curitiba 

Gustavo Fruet, do Dr. Rubens Bendlin, Coordenador de Saúde da Pessoa Idosa da Secretaria 

Estadual de Saúde do Paraná, do Rogério Arns Neumann, filho da Drª Zilda Arns (idealizadora da 

Pastoral da Pessoa Idosa), entre tantos outros amigos da PPI. Ao todo, entre voluntários da PPI, 

convidados e autoridades contamos com a presença de aproximadamente 1.000 pessoas. 

 

O ponto alto foi a celebração Eucarística presidida por Dom José Antônio Peruzzo, Presidente da 

PPI, recentemente nomeado Arcebispo de Curitiba-PR. Concelebraram Dom Rafael Biernaski, 

Bispo Auxiliar e Dom Pedro Fedalto, Arcebispo Emérito, ambos de Curitiba; além de vários 

sacerdotes de diversas partes do Brasil, que vieram acompanhando as caravanas de voluntários. Em 

sua homilia, Dom Peruzzo ressaltou a importância da leitura orante da Palavra, como sustentáculo 

da perseverança do trabalho dedicado voluntariamente às pessoas idosas.  

 

Terminada a celebração e homenagens, foi servido um delicioso almoço italiano muito bem 

preparado pelo Movimento de Irmãos. E após o almoço houve uma linda apresentação do Grupo 
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Folclórico Polonês Juniak que animou a todos com sua beleza e encanto.  

E terminado este momento alegre e descontraído, o público aguardava a acalorada apresentação do 

Zé Vicente – cantor e compositor que vem fazendo de suas criações e voz, expressão de identidade 

e afirmação cultural, não só para o povo brasileiro, mas também para os povos dos lugares por onde 

tem passado; Zé Vicente entusiasmou a todos com seu carisma e suas animadas canções. 

 

A todos os que ajudaram a construir essa história de 10 anos da PPI, nossa gratidão e desejo de que 

continuemos juntos nas próximas décadas, levando Vida, Dignidade e Esperança a todas as pessoas 

idosas deste país. 

 

 
 
 

Ir. Terezinha Tortelli 

Coordenadora Nacional da Pastoral da Pessoa Idosa 


