
ASSEMBLÉIA GERAL
2O DE MAIO  - 2011

BAIRRO ALTO - CURITIBA
14:00 – Apresentação do Fórum

14:30 – Atividade Cultural
14:30 – Palestra: Massoterapia

Fisioterapeuta e Esp. em Gerontologia Angela M. Brandini

15:30 – Assembléia Geral
16:30 – Coffee Break

Email:  forumidoso@gmail.com

Email:  forumpopularpessoaidosa@hotmail.com

http://twitter.com/forumdoidoso 

http://forumpessoa-idosa.blogspot.com/

forumdoidoso@groups.facebook.com



RESUMO DA ASSEMBLÉIA GERAL DO FORUM POPULAR PERMANENTE DA 

PESSOA IDOSA DE CURITIBA E REGIÃO METROPOLITANA (FPPPI) 

Data: 20/05/2011 

Local: Associação de Proteção a Pessoa Idosa Ana Rosa 

Av Integração, 2762 – Bairro Alto – Curitiba – Fone: 3367-2485/ 9125-9601 

Palestrante: Esp. Angela de Moura Brandini 

Palestra: Massoterapia – Auto-massagem 

 Mariana agradece a acolhida ao Fórum pela presidente da Associação de 

Proteção aos Idosos Ana Rosa, Sra. Marlene, e a presença de todos, 

dando início as atividades do dia.  

 

 Edilmere apresenta um pouco da história do Fórum. Mencionou as 

caminhadas que o Fórum organiza em parceria com outras entidades. 

Comentou das próximas mobilizações similares que acontecerão no dia 15 

de junho – Dia Mundial de Conscientização da Violência contra a Pessoa 

Idosa e no dia 1º de outubro – Dia Internacional do Idoso. 

 Gilson e Mariana informam que a Delegacia do Idoso, recém criada,  foi 

fechada. A notícia foi destaque no  jornal Metrô de Curitiba, matéria do dia - 

20/05, criando uma certa polêmica entre os presentes. 

 Fórum Paranaense do Idoso convida a todos para participar do V 

Seminário sobre Envelhecimento e VIII Assembléia do Fórum Paranaense 

do Idoso, a ser realizado no dia 27/05/2011 das 8h às 16h, na Câmara 



Municipal de Maringá, cujo tema será: Políticas Públicas e o Protagonismo 

do Idoso.  

 

 Em seguida foi dado início a palestra, com a Fisioterapeuta e Especialista 

em Gerontologia, Esp. Angela de Moura Brandini, que destacou muito a 

respeito do toque no ser humano, sobre a importância do olhar, do abraço, 

do aperto de mão, do beijo no rosto, do sorriso, da fala, da demonstração 

de amor ao próximo. Falou que as pessoas devem sair da zona de conforto 

e não se acomodarem, devem estar sempre buscando o que é necessário 

para ela. Foi feito também uma dinâmica sobre o toque entre os presentes. 

 

    

 

 Foi apresentado por membros da Associação de Proteção aos Idosos Ana 

Rosa um canto por duas participantes, o que encantou a todos os 

presentes, assim como a declamação de algumas poesias pelos 

participantes. 



          

   

2ª parte da Reunião 

 Mariana deu continuidade, iniciando com a Assembléia Geral do Fórum. 

Comunicou que toda a Secretaria Executiva foi convocada para esta 

Assembléia e as entidades que não estavam demonstrando mais 

comprometimento com o Fórum, apresentando três faltas consecutivas não 

justificadas, foram contatadas, as que nada responderam, ficam 

automaticamente destituídas do cargo.  

  

 Estavam presentes nesta Assembléia os representantes do Recanto do 

Tarumã - Socorro dos Necessitados, e do IDQVE, que disseram que as 

entidades irão continuar na Secretaria Executiva do Fórum. 



 Foi informado a Edilmere, por Ana Paula Christaks, que o CBES – Colégio 

Brasileiro de Estudos Sistêmicos, não tem mais como participar e se 

comprometer em continuar na Diretoria Executiva do Fórum como 1ª 

Secretaria de Comunicação, abrindo uma vaga, a qual foi oferecida ao 

SINDAFEP – Sindicatos dos Auditores Fiscais da Receita do Estado do 

Paraná, que já faz parte na Comissão de Trabalho de Comunicação e 

Divulgação; posto em votação pelos presentes, foi aprovado por 

unanimidade. Ficando o SINDAFEP, fazendo parte a partir desta data da 

Secretaria Executiva do Fórum, como 1ª Secretaria de Comunicação. 

 

 Mariana leu o oficio que São Jose dos Pinhais mandou, fazendo uma 

avaliação do Fórum realizado no dia 28/04/11 lá, elogiou a atitude deles, e 

pediu que todas as reuniões do Fórum fossem avaliadas, pelos anfitriões 

para que possa estar corrigindo, e crescendo cada vez mais. 

 

 Foi comunicado da próxima Reunião Ordinária do fórum que será dia 17 de 

junho no município de Campo Largo, e que este ano o objetivo do Fórum é 

fazer as reuniões cada mês em uma das cidades da Região Metropolitana. 



 A diretoria da Associação Ana Rosa do Bairro Alto, na pessoa de Elezita, 

informou que estão reivindicando uma academia ao ar livre para o bairro e 

pediu ajuda ao Fórum. O Vereador Algaci Túlio, presente na reunião, se 

mostrou interessado em ajudar, deu a sugestão de que o Município deveria 

fazer convênios com as Universidades que tem o Curso de Educação 

Física, para que estes forneçam estagiários para estarem orientando as 

pessoas nos exercícios. 

 

 Edilmere informou que estará acontecendo nos dias 23 a 25 de junho o XI 

Seminário Internacional de Atividades Físicas para a Terceira Idade no 

Parque Barigui (www.siafti.com.br) e que os interessados poderão 

participar. Também informou que estará palestrando neste evento sobre 

Ética nos estudos com os idosos.  

 Gilson cobrou sobre a resposta da Moção de Apoio feita na reunião da 

Fazenda Rio Grande ao Hospital do Idoso, que será inaugurado dia 1º de 

outubro/11. Rodrigo sugeriu que se convidasse a Sra Teresa, 

Coordenadora do projeto do Hospital do Idoso, para a próxima reunião do 

Fórum para que ela faça uma explanação de como vai funcionar o Hospital. 

 Foi informado aos presentes das próximas reuniões do Fórum: em junho/ 

Campo Largo; julho (a ser definida); agosto/ Almirante Tamandaré; 

setembro/ Pinhais. 

 Sr. Gilson, falou sobre uma propaganda que o supermercado Condor 

colocou na mídia meses atrás, aparecendo um fato constrangedor para 

uma idosa, esta propagando foi tirada da mídia em dois dias, após ter sido 

http://www.siafti.com.br/


denunciada, informou também que o mesmo foi chamado para 

testemunhar o fato. 

 Foi discutido posteriormente sobre a caminhada do dia 15 de junho - Dia 

Mundial de Conscientização da Violência contra a Pessoa Idosa. Edilmere 

apresentou os folders elaborados dentro dos modelos oficiais do INPEA 

(International Network for the Prevention of Elder Abuse) e após votação foi 

escolhido o folder  e marcado uma reunião extraordinária para o dia 30 de 

maio (segunda-feira) às 14:00h na sede do Lions Clube Gama de Curitiba, 

sito a Rua Dr. Faivre, 230 – sala 3B, Curitiba para tratarem dos detalhes do 

evento e da organização da caminhada.  

 Coffee break e encerramento. 

   

   

SECRETARIA EXECUTIVA DO FPPPI – Fórum Popular Permanente da Pessoa 

Idosa de Curitiba e Região Metropolitana: 

Secretaria Geral: Lions Clube Gama - Mariana Zilli Calabresi 



Secretaria Adjunta: ASP -Ação Social do Paraná - José Araújo Silva 

1ª Secretaria Administrativa: Instituto Casa do Idoso Deficiente - Edilmere 

Regina Sprada  

2ª Secretaria Administrativa: Socorro dos Necessitados - Jocélia Pires Lopes e 

Fabiana Espínola.  

1ª Secretaria de Comunicação: SINDAFEP – Sindicatos dos Auditores Fiscais 

da Receita do Estado do Paraná - Maria Inês Dias Chaves Pereira e Osmar de 

Araújo Gomes. 

2ª Secretaria de Comunicação: IDQVE- Instituto de Desenvolvimento de 

Qualidade de Vida e Envelhecimento Márcia Ferreira Luz e Daniela Lubianka 

Souza e Silva. 

Usuário Titular: Maria José da Silva (Fazenda Rio Grande) 

Usuário Adjunto: em aberto 

Comissões Especiais de Trabalho: 

Comissão Científica: Leila Maria Esper e Gilson Fernando Gomy de Ribeiro 

(ANG/PR- Associação Nacional de Gerontologia do Paraná)  

Comissão de Comunicação e Divulgação: Ivo Sérgio Pereira Santos e Ivan 

Carlos Balbinot (Organização Ambiental Sócio Agro Arte Cultural Brinque e 

Limpe. 

Comissão de Legislação: Alberto A G Nogueira (UNAPP- União dos 

Aposentados e Pensionistas de São José dos Pinhais), Rodrigo Freitas Barbieri e 

Altair Rodrigues Souza (IAPI- Instituto Amigos da Pessoa Idosa) 

 


