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Partido/UF Parlamentar indicante 
Alexandre Padilha PT/SP 

Indicado(a) 
Professor Alexandre Kalache 

Atividade que exerce 
Presidente do Centro Internacional do Envelhecimento Brasil (ILC-Brazil), ex-diretor do 
Departamento de Envelhecimento e Saúde da OMS 

Cidade/UF 
Rio de Janeiro/RJ 

Por que o(a) indicado(a) deve receber o Prêmio Zilda Arns? 
O médico-gerontólogo Alexandre Kalache dedica-se ao estudo do envelhecimento populacional desde 
1975. Foi uma das primeiras vozes a articular taxativamente que a mais importante tendência 
demográfica das seguintes décadas viria a ser o envelhecimento não só dos países desenvolvidos mas 
sobretudo, e de forma ainda mais rápida, dos países em desenvolvimento. Articulou também que esse 
se tornaria um tema fundamental para o desenvolvimento socio-economico de tais países. De 1975 até 
1995 sua atividade profissional preponderante foi nas universidades de Londres e Oxford, onde obteve 
os títulos de Mestre e Doutor em Filosofia. Sua carreira acadêmica foi, ao longo desses anos, voltada 
para pesquisas, desenvolvimento de políticas públicas e ensino não só no Reino Unido mas em 
universidades de todos os continentes. Em 1995 foi recrutado pela OMS como diretor do Departamento 
de Envelhecimento e Saúde, cargo que exerceu até 2008. Usou-o para lançar o Marco Político do 
Envelhecimento Ativo, firmemente embasado em uma perspectiva de Direitos. Ali também concebeu e 
lançou o programa ‘Cidades Amigas das Pessoas Idosas” hoje adotado por mais de 3000 cidades e 
comunidades em mais de 100 países. O ponto central do enfoque “Amigo das Pessoas Idosas” é o 
protagonismo das mesmas: nada para nós, sem nós. Desde 2008 ocupou vários cargos acadêmicos, 
como o de Consultor Senior da Academia de Medicina de Nova York assim como na Espanha, 
Argentina, Chile, Portugal, Australia, Nova Zelândia, Líbano, Arábia Saudita, Cingapura, entre outros 
países. Foi co-autor, em 2010, junto a seu predecessor como Presidente da Aliança Global de ILCs, 
Professor Bob Butler, do primeiro esboço para a adoção de uma Convenção da ONU sobre os Direitos 
das Pessoas idosas. Desde então participa ativamente, em Nova York e Genebra, das discussões que 
possam culminar com a adoção da mesma. Em 2009 voltou a fixar residência no Brasil (embora continue 
a atuar como consultor de governos, organizações da sociedade civil e acadêmicas mundo afora) 
refletindo seu comprometimento com seu país natal do qual nunca esteve afastado emocionalmente 
apesar de mais de três décadas fora. Nos últimos anos tornou-se mais e mais um ativista contra o 
idadismo, pela defesa dos direitos e combatendo a inequidade da qual pessoas idosas são grandes 
vítimas. Em 2021, deveu-se fundamentalmente a ele a liderança do movimento ‘Velhice Não É Doença’ 
que resultou na retirada, pela OMS, do código ‘velhice’ da Classificação Internacional de Doenças – o 
que, segundo Kalache, teria sido um retrocesso sem precedente na consolidação dos direitos das 
pesssoas idosas. 

Documento assinado por: Dep. ALEXANDRE PADILHA
Selo digital de segurança: 2022-OQMQ-EZQS-PERI-EDNT.
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Parlamentar indicante   Partido/UF 
Bosco Costa PL/SE 

Indicado(a) 
Fundação Pedro Paes Mendonça 

Atividade que exerce 
Acolhimento a idosos, com toda estrutura e atendimento necessários. 
Atendimento de duas mil pessoas com projetos de Educação, Saúde, Cultura, Juventude, 
Cidadania e Sustentabilidade.  

Cidade/UF 
Povoado Serra do Machado, Ribeirópolis/SE 

Por que o(a) indicado(a) deve receber o Prêmio Zilda Arns? 
A FPPM foi criada formalmente em 1989, com o objetivo principal de melhorar a qualidade de vida da 
população da Serra do Machado e vizinhança. Sua primeira obra foi a pupila do seu idealizador: o Lar 
Dona Conceição. Nele, vários amigos da infância do Seu Pedro passaram a viver, tendo uma 
infraestrutura que eles jamais sonharam. Alimentação, medicação, fisioterapia, atividades lúdicas, 
motivacionais e integrativas, são alguns dos benefícios recebidos pelos internos e pelos idosos de toda a 
comunidade. Dignidade, esperança, vida com qualidade, afeto, acolhimento, gratidão, são exemplos 
vivos, contemplados por todos que conhecem esta magnífica obra que mudou para sempre não só a 
existência dos idosos, mas de todos os seus familiares e de toda a comunidade. Centenas de idosos já 
foram contemplados, com ações estendidas para toda a comunidade e projetos na área de educação, 
saúde, cultura, cidadania, juventude e sustentabilidade. 
Estas ações são possíveis por causa do compromisso assumido pelo Presidente da Fundação, João 
Carlos Paes Mendonça e de toda a sua família. O sonho ganhou asas mais abrangentes e os idosos 
hoje podem ver seus netos estudando em escola integral e gratuita; toda a sua família sendo atendida 
pela clinica médica da instituição; seus jovens com curso superior, com mestrado, com doutorado; 
muitos destes trabalhando onde nasceram. Em suma, a partir de um Lar para idosos, esta Fundação 
resgatou a esperança das pessoas, mostrou mundos novos e possíveis e transformou para muitas vidas, 
possibilitando novas histórias. Premiá-la com o Zilda Arns não é somente coroar um sonho, um exemplo, 
várias comunidades. É mostrar para todos que quando se quer mudar o mundo, pode-se começar 
plantando uma pequena semente e, para isto, a morte não serve de desculpas 

Documento assinado por: Dep. BOSCO COSTA
Selo digital de segurança: 2022-FGJX-XMFY-TJSS-NWFP.
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Parlamentar indicante 
Carla Dickson 

Partido/UF 
União/RN 

Indicado(a) 
Centro Integrado de Assistência Social da Igreja Evangélica Assembleia de Deus no RN - CIADE

Atividade que exerce 
Atendimento socio assistencial e acolhimento à pessoa Idosa em situação de vulnerabilidade 
social.  

Cidade/UF 
Natal/RN 

Por que o(a) indicado(a) deve receber o Prêmio Zilda Arns? 
A Instituição indicada presta relevantes serviços a Pessoa Idosa e a sua família; como também a 
Comunidade de modo geral. Tendo como finalidade a prestação de assessoramento aos beneficiários da 
Lei Orgânica de Assistência Social – LOAS, defendendo e protegendo as garantias e os direitos destes 
beneficiários, protegendo de igual modo à família, a maternidade, a infância, terceira e quarta idade, 
mediante: a) A promoção da assistência social gratuita às pessoas carentes e necessitadas; b) A 
realização de programas sociais que objetivem o regate da dignidade da pessoa humana e da cidadania; 
c) A realização de ações e mutirões que facilitem o acesso à saúde e a assistência jurídica gratuita; d) A
manutenção de uma Instituição de Longa Permanência para Idosos – ILPI, normatizada por regimento
interno; e) a manutenção de uma unidade que atenda crianças e adolescentes na modalidade centro dia
e/ou em tempo integral; f) A distribuição de alimentos a grupos de pessoas carentes; g) A realização de
cursos e campanhas educativas que objetivem a segurança do menor, da mulher e do idoso; h) A
realização de cursos de capacitação profissional. Deste modo, o CIADE é merecedor deste prêmio por se
destacar no acolhimento à 20 idosas, e brevemente, também ao acolhimento da criança e adolescente
em situação de abandono e vulnerabilidade social. O Ciade possui uma área de 2.000m2, sendo
1.133,90m2 de área construída do complexo, composta de 10 apartamentos que acolhe 2 idosas em
cada unidade.

Documento assinado por: Dep. Carla Dickson
Selo digital de segurança: 2022-NHNL-LUFL-XLAL-AMKM.

3



Parlamentar indicante   Partido/UF 
PSB/PA  Cássio Andrade 

Indicado(a) 
Walquiria Cristina Batista Alves Barbosa 

Atividade que exerce 
Conselheira Titular do Conselho Nacional de Saúde (CNS)  
Representante da Associação Brasileira de Alzheimer (ABRAZ - Nacional) 
Ouvidora da Secretaria de Estado de Justiça e Direitos Humanos do Pará 
Coordenadora do GT de Politicas Públicas e Controle Social da ABRAZ Nacional 
Membro  da  Sociedade Brasileira de Geriatria e Gerontologia - SBGG/ Pará  
Voluntária da Associação Brasileira de Alzheimer (ABRAZ - Regional Pará) 
Profª efetiva da Secretaria de Estado de Educação do Pará - Núcleo de Esporte e Lazer

Cidade/UF 
Belém/PA 

Por que o(a) indicado(a) deve receber o Prêmio Zilda Arns? 
Pessoa com grande comprometimento na área social e na implementação de políticas públicas voltadas 
a pessoa idosa. Seu mérito e sua trajetória pessoal   confundem-se com a história do avanço da 
Gerontologia no Estado do Pará. A referida professora tem mais de 20 anos de atuação na área do 
envelhecimento humano, com experiência em órgãos públicos e Organizações não governamentais, foi 
presidente do Conselho Estadual dos Direitos da Pessoa Idosa do Pará em dois mandatos (Gestão 
2009-2011 e 2016-2018). Durante o seu mandato criou o Fundo Estadual do Idoso e propôs na IV 
Conferencia Municipal, Estadual e Nacional dos Direitos da Pessoa Idosa a criação do curso Técnico de 
cuidador de Idoso, a proposta foi aprovada por unamidade e hoje o  curso consta no Catalogo Nacional 
do MEC, sendo ofertado em todas as escolas profissionalizantes do País. 
Coordenou o XIV Fórum permanente da pessoa idosa da Região Norte realizado em 2007 em Belém-
Pará, criou em 1999 e coordenou o Programa Estadual Vida Ativa na Terceira Idade na Secretaria de 
Estado de Esporte e Lazer do Pará durante 08 anos atingindo mais de 15 municípios e trouxe pela 
primeira vez  o VI Seminário Internacional sobre Atividades Físicas para a terceira idade realizado em 
Belém –Pará  em 2003. Organizou os I Jogos de Integração de Idosos  realizado em 2002 em Belém-
Pará. Idealizou e coordenou o Programa Educação e Envelhecimento na Secretaria de Estado de 
Educação do Pará .  

Documento assinado por: Dep. Cassio Andrade
Selo digital de segurança: 2022-WJCF-EZFO-VAZM-AMEB.
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  Partido/UF Parlamentar indicante 
David Bezerra Ribeiro Soares União/SP 

Indicado(a) 
Residencial Geriátrico Aconchego ILPI 

Atividade que exerce 
Cuidado e assitência de idosos, tendo na equipe da instituição enfermeiro, auxiliar de 
emfermagem e outros.  

Cidade/UF 
Itapecerica da Serra/SP 

Por que o(a) indicado(a) deve receber o Prêmio Zilda Arns? 
A entidade tem um amplo conhecimento/expertise no colhimento de idosos em Itapecerica da Serra, 
contando com uma avançada estrutura de suporte que garantem uma qualidade de vida bem alta para 
os idosos que ali moram. Dentre as estruturas físicas vale ressaltar:  
Sistema de Refrigeração: Geladeiras e freezers, dormitórios: Possui 3 dormitórios sendo que são 3 
suítes com closet cada uma com 3 Leitos. Banheiros: Possui 5 banheiros; sendo 3 completos e 2 
lavabos com bacia sanitários e pias adaptados com barras e feita antiderrapante. Nas atividades 
desenvolvidas pela instituição vale frisar:  pintura, jogo de memória, 
dominó, etc,  alguns hóspedes fazem sessão de fisioterapia outros assistem TV. A enfermagem 
composta por 1 enfermeiro, 4 auxiliares de enfermagem 2 cuidadores, administram as medicações 
conforme prescrição médica específica de cada hóspede. 
Diante de toda a dedicação e cuidado na proteção do direito e qualidade de vida da pessoa Idosa que 
faço a indicação da Casa De Repouso Geriátrica Aconchego para o Prêmio Zilda Arns.  

Documento assinado por: Dep. DAVID SOARES
Selo digital de segurança: 2022-IOVP-VQXC-MFVS-TVOV.
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Parlamentar indicante   Partido/UF 
Denis Bezerra PSB/CE 

Indicado(a) 
Lar Torres de Melo 

Atividade que exerce 
Instituição de Longa Permanência para Idosos (ILPI) acolhe 200 pessoas idosas, prestando-
lhes assistência integral.  

Cidade/UF 
Fortaleza/CE 

Por que o(a) indicado(a) deve receber o Prêmio Zilda Arns? 
Porque presta um imprescindível serviço à sociedade, acolhendo pessoas idosas em situação de risco 
e de vulnerabilidade social. É a maior ILPI da Região Nordeste. Criada em 1905, como o Asilo de 
Mendicidade do Ceará, configurou-se na forma atual em 1979.  
Seus objetivos estão de acordo com as determinações da Resolução nº109 de 11/11/2009 – Tipificação 
Nacional de Serviços Socioassistenciais:  
 Acolher e garantir proteção integral;
 Contribuir para a prevenção do agravamento de situações de negligência, violência e ruptura de
vínculos;
 Contribuir, quando possível, para o restabelecimento de vínculos familiares e/ou sociais;
 Promover acesso à rede socioassistencial, aos demais órgãos do sistema de garantia de direitos e às
demais políticas públicas setoriais;
 Favorecer o surgimento e o desenvolvimento de aptidões, capacidades e oportunidades para que os
indivíduos façam escolhas com autonomia;
 Promover o acesso a programações culturais, de lazer, de esporte e ocupacionais internas e
externas, relacionando-as a interesses, vivências, desejos e possibilidade do público;
 Incentivar o desenvolvimento do protagonismo e de capacidades para a realização de atividades da
vida diária;
 Desenvolver condições para a independência e o autocuidado;
 Promover a convivência mista entre os residentes de diversos graus de dependência.
Possui equipe multidisciplinar para abranger todos os serviços – assistentes sociais, médicos,
enfermeiras, nutricionistas, terapeuta ocupacional, fisioterapeutas – além de técnicos de enfermagem e
cuidadores de idosos. São 130 funcionários contratados em regime de CLT.
Seu formato de atuação é mediante Colegiado proporcionando maior nível de governança.
Para maiores informações: www.lartorresdemelo.org.br

Documento assinado por: Dep. DENIS BEZERRA
Selo digital de segurança: 2022-MQCB-ZFHG-KYSY-XLXR.
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Parlamentar indicante   Partido/UF 
Dr. Luiz Antonio Teixeira Jr. PP/RJ 

Indicado(a) 
Dr. Ronaldo Damião 

Atividade que exerce 
Professor da Faculdade de Ciências Médicas (FCM/UERG), Coordenador do Serviço 
de Urologia do HUPe, membro titular da Academia Nacional de Medicina e chefe da 14ª 
Enfermaria do Hospital Geral da Santa Casa de Misericórdia do Rio de Janeiro.  

Cidade/UF 
Rio de Janeiro/RJ 

Por que o(a) indicado(a) deve receber o Prêmio Zilda Arns? 
O Professor Doutor Ronaldo Damião  é merecedor do Prêmio Zilda Arns porque contribui 
ativamente na defesa dos direitos das pessoas idosas com sua atuação na área de Cirurgia 
Urológica, com ênfase nos seguintes temas: câncer de próstata, uretra, estereologia e 
hipospádia. Ao longo dos anos vem participando de inúmeros protocolos nacionais e 
internacionais nas diversas áreas, tais como disfunção erétil, hiperplasia prostática benigna, 
dentre outros. 

Documento assinado por: Dep. Dr. Luiz Antonio Teixeira Jr.
Selo digital de segurança: 2022-JTXP-HJKJ-IOPJ-GZID.
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Parlamentar indicante   Partido/UF 
Dulce Miranda MDB/TO 

Indicado(a) 
Aurea Almeida dos Santos

Atividade que exerce 
Como mãe de família e dona de casa dedicada, a indicada sempre trabalhou em defesa dos 
direitos da pessoa idosa. Sempre buscou apoio para a manutenção do Parque Municipal da 
Pessoa Idosa. 

Cidade/UF 
Palmas/TO 

Por que o(a) indicado(a) deve receber o Prêmio Zilda Arns? 
A indicada foi idealizadora e responsável pela abertura do Parque Municipal da Pessoa Idosa “Francisco 
Xavier de Oliveira”, em Palmas/TO. O Parque oferece serviços de atividade física, psicólogo, 
nutricionista, médico da saúde da família, acupuntura, artesanato, massagista e equipamentos de 
ginástica. O público alvo é a pessoa idosa, com a finalidade de proporcionar melhores condições de 
vida. A indicada sempre lutou em prol da pessoa idosa para que sejam respeitados seus direitos. É 
muito querida na comunidade, sobretudo por sua luta em busca de uma melhor qualidade de vida aos 
idosos. Graças a sua perseverança, os frequentadores do Parque têm um local onde possam se divertir, 
se entreter e serem tratados por equipe médica profissional. 

Documento assinado por: Dep. DULCE MIRANDA
Selo digital de segurança: 2022-TZCI-TAEB-DQIH-LJJD.
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  Partido/UF 
PSD/MS 

Parlamentar indicante 
 Fábio Trad 

Indicado(a) 
Nelson Passos Alfonso 

Atividade que exerce 

Advogado. Presidente da Comissão dos Direitos da Pessoa Idosa da Ordem dos Advogados do 
Brasil, Seccional de Mato Grosso do Sul; Diretor Jurídico da Associação Brasileira de 
Alzheimer-Regional do Estado de Mato Grosso do Sul, Vice-Presidente do Conselho Municipal 
dos Direitos da Pessoa Idosa de Campo Grande(MS); Vice-Presidente do Conselho Estadual 
de Direitos da Pessoa Idosa do Estado de Mato Grosso do Sul e Diretor Jurídico da Associação Nacional 
dos Veteranos da Força Expedicionária Brasileira – Regional do Estado de Mato 
Grosso do Sul.  

Cidade/UF 
Campo Grande/MS 

Por que o(a) indicado(a) deve receber o Prêmio Zilda Arns? 
O indicado deve receber o Prêmio Zilda Arns, pois foi pioneiro na criação de espaços institucionais de 
promoção e defesa de direitos da pessoas idosas em Campo Grande/MS e no estado de Mato Groso do 
Sul, onde tornou-se uma referência local e estadual.  
O trabalho do indicado possui grande relevância para sua comunidade, uma vez que promove a 
ampliação de acesso às informações de direitos dos Idosos, além de ser fundamental no registro de 
denúncias. Cumpre ressaltar que o trabalho do indicado é fundamental, ao possibilitar  aos Idosos serem 
acolhidos em rede de atendimento em Campo Grande /MS. 
O indicado merece receber este prêmio, uma vez que seu trabalho é realizado em favor do 
desenvolvimento de ações que fortaleçam vínculos das pessoas idosas e suas famílias, com 
informações sobre direitos, saúde e qualidade de vida. 
O Prêmio Zilda Arns deve ser entregue ao indicado , porque o seu trabalho esta pautado  na 
transversalidade e intersetorialidade das ações que visam a implementação e efetivação de políticas 
públicas para as pessoas idosas sul-mato-grossenses. 
O indicado , por ser um empreendendor e protagonista de boas práticas sociais e institucionais que 
efetivem o direito às pessoas idosas, deve receber o Prêmio Zilda Arns. Além do mais, trabalha 
incansavelmente para apresentar soluções práticas para os problemas cotidianos vivenciados pelas 
pessoas idosas. E o mais importante é  que o indicado faz seu trabalho para  defender e promover 
direitos sem quaisquer financiamentos e contrapartidas. Fazendo tudo por amor à causa.  

Documento assinado por: Dep. Fabio Trad
Selo digital de segurança: 2022-EQMR-RUTX-HGDO-ARGR.
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Parlamentar indicante   Partido/UF 
General Peternelli União/SP 

Indicado(a) 
Casa São Francisco de Idosos de Taubaté/SP

Atividade que exerce 
A Casa São Francisco de Idosos de Taubaté acolhe pessoas com idade superior a 60 anos, oferecendo 
ações de interação social, integração e valorização humana  .

Cidade/UF 
Taubaté/SP 

Por que o(a) indicado(a) deve receber o Prêmio Zilda Arns? 
A Casa São Francisco de Idosos de Taubaté acolhe pessoas com idade superior a 60 anos, oferecendo 
ações de interação social, integração e valorização humana. Para isso, a instituição filantrópica utiliza 
oficinas de atividade física, beleza, canto, cinema, passeios e viagens, horticultura, artes e artesanato. 
O lar está devidamente registrado no Conselho Municipal de Assistência Social, Conselho do Idoso, 
regular no Cadastro de Entidades, além de possuir utilidade pública municipal, estadual e federal. 
A Casa São Francisco de Idosos de Taubaté oferece diversos serviços aos idosos, como cuidados 
médicos, de enfermagem, de fisioterapia, aulas de educação física, alimentação acompanhada por 
nutricionista, apoio psicológico, assistência social, dentre outros para que o interno tenha plena 
qualidade de vida. 
Com capacidade para atender até 100 pessoas, atualmente recebe 96 idosos (50 homens e 46 
mulheres), sendo 51 cadeirantes e 61 que utilizam fraldas geriátricas. 
Os recursos quem a provém são de origem pública municipal, estadual e federal, parte dos benefícios do 
INSS ou outras fontes oficiais de renda dos residentes, ações de arrecadação como festas e eventos, 
além de doações. 
Por isso, merece a indicação para tão relevante prêmio, tendo em vista que contribui ativamente na 
defesa dos direitos das pessoas idosas.

Documento assinado por: Dep. GENERAL PETERNELLI
Selo digital de segurança: 2022-KLJE-WQFI-YWGM-KFEQ.
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Parlamentar indicante   Partido/UF 
União/SP Geninho Zuliani 

Indicado(a) 
Associação Espírita Rancho de Luz Paulino Garcia 

Atividade que exerce 
Atendimento filantrópico à população senil da comunidade a criança, ambos em vulnerabilidade 
social.   

Cidade/UF 
São José do Rio Preto/SP  

Por que o(a) indicado(a) deve receber o Prêmio Zilda Arns? 
O conteúdo Rancho de Luz Paulino Garcia, é uma instituição filantrópica espírita sem fins lucrativo, 
mantendo um projeto junto ao poder público com várias atividades, assistidas por monitores, 
formados em pedagogia, educação física, informática e assistência social. 
Atende diariamente crianças e aos finais de semana e feriados realiza atividades voltadas para o 
público senil da comunidade em vulnerabilidade social, com apresentação de manifestações 
culturais, refeições balanceadas produzidas por cozinheiras competentes e assistidas por 
nutricionista, realizando escuta e acolhida, levando diginidade e carinho à população idosa que que 
foi abandona pela família. 

Documento assinado por: Dep. GENINHO ZULIANI
Selo digital de segurança: 2022-GSLP-EVCO-ZPAX-ZAAF.
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Parlamentar indicante Partido/UF 
PSDB/SC Geovania de Sá 

Indicado(a) 
Associação Feminina de Assistência Social de Criciúma - AFASC. 

 Atividade que exerce 
A AFASC é uma entidade de utilidade pública sem fins lucrativos, que presta serviços sociais e 
educacionais às  famílias criciumenses desde 1973. 

Cidade/UF 
Criciúma/SC 

Por que o(a) indicado(a) deve receber o Prêmio Zilda Arns? 
A Afasc em sua atuação nos centros de convivência promove o convívio e interação dos idosos, 
proporciona a construção de novas identidades sociais, sobretudo elenca repercussões positivas aos 
idosos após o ingresso no Centro de Convivência. Há também o aprendizado de novas 
habilidades, mudança de hábitos e comportamentos, prevenção do surgimento de condições crônicas 
e suas complicações, melhora o desempenho cognitivo e funcional. Todas as atividades desempenhadas 
visam o bem-estar dos idosos. Pensando nesse bem-estar a Afasc iniciou seu atendimento a pessoa 
idosa em 1997, por meio dos Grupos de Idosos, em alguns bairros da cidade. Os encontros, assim 
como hoje, aconteciam em Centros Comunitários, Salões de Igrejas e até mesmo na casa de participantes, 
com duração de aproximadamente 3 horas. Durante esses encontros, os idosos faziam artesanatos, 
jogavam jogos de mesa e jogos de memória, e principalmente, interagiam, sendo um dos fatores mais 
importantes para manter a qualidade de vida na Terceira Idade. Todo trabalho realizado nos grupos, conta 
com a participação de uma monitora, que orienta o desenvolvimento das atividades. Hoje, além dos 1.800 
idosos atendidos em 58 grupos distribuídos nos bairros do município, a Afasc também atende mais 1.100 
idosos através do Centro de Convivência da Terceira Idade (CCTI) Zulma Naspolini Manique Barreto, que 
está instalado no Parque das Nações Cincinato Naspolini. O espaço disponibiliza oficinas de danças, 
artesanato, treinamento funcional, informática, coral, violão, jogos de mesa, entre outros 
atendimentos, que fortalecem os vínculos comunitários, previne o isolamento social e favorece a 
autonomia. O atendimento é realizado por uma equipe multidisciplinar que conta com profissionais de 
educação física, músicos, psicólogos, assistente sociais, professores de dança, artesãos, entre 
outros, que contribuem para que os idosos se sintam acolhidos, estimulados e desafiados a buscar 
qualidade de vida. Prestes a completar 49 anos, a AFASC vem aperfeiçoando seu trabalho dia após dia, e 
atualmente a instituição atende mais de 15 mil pessoas por mês, por meio de seus programas de educação 
infantil e assistência social, que auxilia as famílias em atividades como: clubes de mães, grupos de 
idosos, oficinas no Centro de Convivência da Terceira Idade, educação infantil, Serviço de 
Convivência e Fortalecimento de Vínculos para crianças e adolescentes (de zero a 17 anos), e ainda conta 
com o programa Ritmo e Saúde. As ações realizadas pela Afasc, colaboradores e voluntários são 
embasadas no amor, carinho e dedicação, que visam melhorar a vida da população criciumense, 
contribuindo com a formação da cidadania e promovendo a transformação social das pessoas, como 
acontece nos clubes de mães, esses que recentemente foram transformados e estão com novos serviços, 
conhecidos como Grupos de Inclusão Produtiva. A meta é fazer com que as mulheres ajudem na renda 
familiar, através da venda daquilo que é produzido nos clubes, sendo 137 grupos que atendem 3.195 
mães do município.

Documento assinado por: Dep. GEOVANIA DE SÁ

Selo digital de segurança: 2022-JJOD-GJSL-OXQG-WXDS.
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Parlamentar indicante   Partido/UF 
Republicanos/MG Gilberto Abramo 

Indicado(a) 
Associação Cruz de Malta 

Atividade que exerce 
Assistencia a pessoa idosa 

Cidade/UF 
Belo Horizonte/MG 

Por que o(a) indicado(a) deve receber o Prêmio Zilda Arns? 
A Associação Cruz de Malta vem há 20 anos prestando assistência a 200 crianças e adolescentes, bem 
como a 100 jovens adultos e 100 idosos necessitados na área de abrangência de sua atuação.  
Esta Entidade visa possibilitar junto aos beneficiários da Terceira Idade (à partir de 60 anos) em parceria 
com o Conselho municipal do Idoso, programas sociais, inclusão, promoção e o protagonismo da pessoa 
idosa em situação de risco pessoal e social. Para tanto, desenvolve ações educativas, de lazer, culturais 
e reflexivas com foco na inserção e reintegração do idoso na família e na sociedade, através de uma 
política solidária, propiciando aos idosos da região oeste de BH a oportunidade de refletir, planejar e se 
preparar para o bem viver futuro. 
A Entidade busca atender a uma comunidade carente da região do Morro das Pedras (Vila Antena, Vila 
Leonina, Vila São Jorge, Vila Pantanal, Conjunto Santa Maria, Nova Granada e Cidade Jardim) sendo 
este um polo indiscutível de violência na capital mineira, onde seus moradores enfrentam sérios 
problemas com as drogas e diversas formas de violência. 
Outra realidade vivenciada pela Associação Cruz de Malta são as consequências advindas das 
estruturas familiares num contexto disfuncional, em que a maioria dos problemas que se apresenta são 
decorrentes de um núcleo familiar vulnerável, desestruturado, sendo que se faz necessário realizar um 
trabalho multidisciplinar com apoio da Psicologia e do Serviço Social, fortalecendo as ações junto as 
parcerias como a do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS) da PBH, por exemplo. 
A Associação Cruz de Malta, como a maioria das organizações do terceiro setor busca a 
sustentabilidade institucional por meio de diversas fontes de recursos como convênios com a 
administração municipal (através da Secretaria de Educação e Assistência Social), eventuais 
colaborações espontâneas, doações diversas, apoio do empresariado local e receitas eventuais de 
eventos beneficentes.  
Partindo deste contexto, visando sempre o bem estar e a melhoria no atendimento, a reestruturação da 
Instituição, a organização dos espaços e o necessário material de trabalho nas oficinas é fundamental 
para o desenvolvimento integral e seguro, das crianças,  adolescentes e idosos, ao tempo em que 
desenvolvem suas potencialidades, propondo novas habilidades sejam elas motoras, cognitivas ou 
afetivas, possibilitando-as a vivenciarem emoções que farão expressar a maneira de pensar, bem como 
a de como melhor viver numa relação consigo mesmos e com o mundo. 

Documento assinado por: Dep. GILBERTO ABRAMO
Selo digital de segurança: 2022-XOLC-ZNPR-UQUJ-ZHME.
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Parlamentar indicante   Partido/UF 
José Mário Schreiner MDB/GO 

Indicado(a) 
Associação Beneficente Auta de Souza - ABAS 

Atividade que exerce 
Promover o envelhecimento ativo e saudável à pessoa idosa, por meio de parcerias, 
capacitação e mobilização social. 

Cidade/UF 
Rio Verde/GO 

Por que o(a) indicado(a) deve receber o Prêmio Zilda Arns? 
A Associação Beneficente Auta de Souza – ABAS, foi instituída na década de 60 por um grupo de 
voluntários que se mobilizaram para reconstruir a antiga, Vila dos Idosos, que não oferecia condições 
adequadas de moradia. E com um longo período de esforço e trabalho duro, foi então que finalmente no 
dia 9 de setembro de 2003, nascia a ABAS, o início de uma paixão. 
Ao longo desses anos abraçamos a missão de acolher e oferecer atendimento integral buscando a 
garantia de seus direitos, aos mais de 130 idosos que aqui são tratados com respeito e dignidade. O 
desafio ao qual nos propomos é de possuir estrutura que possa oferecer serviços para os idosos, 
abrindo as portas para a comunidade, oportunizando assim a disseminação de valores éticos e morais.
Como uma das poucas alternativas de atendimento da pessoa idosa no município, promovemos a 
socialização, convivência comunitária e familiar, através de ações como passeios, comemorações em 
datas festivas, aniversariantes do mês, dia da beleza, etc. Oferecemos em nosso espaço, serviço social, 
atendimento médico, educação física, enfermagem, farmácia, fisioterapia aquática, hidroginástica, 
psicologia, terapia ocupacional, lavanderia entre outras atividades em forma de oficinas. 
Segundo a Organização Mundial de Saúde (OMS) até o ano de 2025, 15% da população do Brasil será 
composta de pessoas com mais de 65 anos, o que impõe intervenções urgentes, por parte da 
sociedade, do setor público e de organizações não-governamentais. Por esses dados, dentre outros, 
buscamos oferecer tais serviços a sociedade na busca do envelhecimento ativo e saudável à pessoa 
idosa, por meio de parcerias de capacitação e mobilização social. 

Documento assinado por: Dep. JOSE MARIO SCHREINER
Selo digital de segurança: 2022-ZZXK-LTFY-XVAF-CSSN.
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Partido/UF 
 PSD/PR 

Parlamentar indicante 
Leandre Dal Ponte

Indicado(a) 
Antonio Fernandes Toninho Costa

Atividade que exerce 
Desenvolvimento de políticas públicas para assegurar direitos sociais, autonomia, integração e 
participação efetiva na sociedade. Ações com visão integral das pessoas idosas como detentoras de 
direitos, objetivando cumprir o Estatuto do Idoso. Inserção de políticas públicas que beneficiem os idosos na 
educação financeira, informatização, alfabetização, acesso aos financiamentos de participação nas 
Universidades. Apoiar Centros de Convivência do Idoso e sua proteção para diminuir a violência contra 
pessoas idosas. 

Cidade/UF 
Brasília/DF

Por que o(a) indicado(a) deve receber o Prêmio Zilda Arns?  
Nomeado Secretário Nacional de Promoção e Defesa dos Direitos da Pessoa Idosa e Presidente do Conselho 
Nacional dos Direitos da Pessoa Idosa do MDH, em 2019, possui formação na área da saúde, com foco em 
Odontologia e residência em cirurgia (cabeça e pescoço). Especialista em saúde indígena pela USP. Foi 
consultor da Organização das Nações Unidas para a Educação, Ciência e Cultura (UNESCO) e 
Organização Pan-Americana da Saúde (OPAS). Membro da Academia Internacional de Cultura. Em 
26/11/2019, foi instituído o Programa Viver - Envelhecimento Ativo e Saudável, cujo objetivo se 
consubstancia em proporcionar inclusão social e digital da pessoa idosa, bem como, contribuir para a 
promoção do direito ao envelhecimento ativo e saudável. Em 29/06/2020, através da Lei 14.018, que dispõe 
sobre a prestação de auxílio financeiro às Instituições de Longa Permanência para Idosos - ILPIs, no 
exercício de 2020, em razão do enfrentamento da emergência de saúde pública de importância internacional 
decorrente do coronavírus (COVID-19), foi disponibilizado o montante de 160 milhões de reais.  
Em 06/10/2020, por meio do Decreto 10.509, foi criado o Programa de Equipagem e Modernização da 
Infraestrutura dos Órgãos, das Entidades e das Instâncias Colegiadas de Promoção e Defesa dos Direitos 
Humanos, visando a doação de equipamentos essenciais ao funcionamento dos Conselhos de Direitos da 
Pessoa Idosa, de modo a garantir atendimento qualificado das demandas por proteção e promoção dos 
direitos da pessoa idosa nos municípios e nas unidades federativas.  Em 20/01/2021, foi publicado o Decreto 
10.604, que concede a operacionalização da Estratégia Brasil Amigo da Pessoa Idosa - EBAPI. Destina-se 
incentivar as comunidades e as cidades a promoverem ações de caráter intersetorial e interinstitucional para 
a efetivação da Política Nacional da Pessoa Idosa de forma a garantir o envelhecimento ativo, saudável e 
sustentável das pessoas idosas.
Em 2021, foi criado o Pacto Nacional de Promoção e Defesa dos Direitos da Pessoa Idosa - PNDPI, que 
propõem mais uma política para o fortalecimento dos Direitos da Pessoa Idosa. Principal objetivo é assumir 
um compromisso formal entre os Governos Federal, Estadual e Municipal, de implementarem as principais 
políticas públicas que visam a promoção e a defesa dos direitos das pessoas idosas, ações previstas no 
Estatuto do Idoso, tendo, especificamente, as seguintes propostas: Difundir a Política Nacional dos Direitos 
da Pessoa, em especial o Estatuto do Idoso, em território nacional; Ampliar o número de Conselhos dos 
Direitos da Pessoa Idosa; Reduzir o índice de violência contra a pessoa idosa; Criação do Fundo Estadual e 
Municipal do Idoso e Criação da Rede de Cuidados e Proteção.
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Documento assinado por: Dep. Leandre
Selo digital de segurança: 2022-NPSZ-QKLI-SLYS-IHDW.



  Partido/UF 
Cidadania/DF 

Parlamentar indicante 
Paula Belmonte 

Indicado(a) 
Professora Margô Karnikowski 

Atividade que exerce 

Fundadora e Coordenadora Geral do Programa Universidade do Envelhecer – UniSer, 
realizado na Universidade de Brasília – UnB.    

Cidade/UF 
Brasília/DF 

Por que o(a) indicado(a) deve receber o Prêmio Zilda Arns? 
Margô Karnikowski é Fundadora e Coordenadora Geral do Programa Universidade do Envelhecer – 
UniSer, realizado na Universidade de Brasília – UnB.  
O Programa Universidade do Envelhecer nasceu com o objetivo de integrar a comunidade acadêmica e 
os idosos inseridos no âmbito do programa, com a proposta de contribuir para o despertar de um “novo 
velho”, alicerçado na valorização do ser, do aprender e do ensinar, com ênfase na convivência e 
aprendizado em grupo, por meio de conteúdos relacionados ao processo de envelhecimento e de 
práticas de educação e promoção da saúde voltadas à maturidade, trabalhando assim a 
intergeracionalidade para a construção de uma sociedade mais sensível para as necessidades do outro 
e uma Universidade mais próxima das questões da comunidade.  
Além disso, Margô também é ilustre pesquisadora, com trabalhos voltados, por exemplo, para as 
estratégias interdisciplinares em promoção, prevenção e intervenção em saúde para políticas públicas e 
atenção à saúde, funcionalidade, ocupação e cuidado da pessoa idosa.  
Por fim, possui graduação em farmácia pela Universidade Federal de Santa Maria, Mestrado em Ciência 
e Tecnologia Farmacêuticas também pela Universidade Federal de Santa Maria, Doutorado pelo 
Programa de Pós Graduação em Patologia Molecular da Universidade de Brasília e, atualmente, Pós-
doutoramento em andamento na Universidade do Porto (Portugal). 
Foi Diretora de Avaliação da Educação Superior no INEP/MEC e Coordenadora de Educação à 
Distância da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES), fundação do 
Ministério da Educação (MEC). Tem experiência na área de farmácia, com ênfase em Farmacologia, 
atuando principalmente nos seguintes temas: gerontologia e envelhecimento humano, assistência 
farmacêutica, uso racional de medicamentos, farmácia clínica, promoção em saúde, educação superior 
e educação para saúde.  

Documento assinado por: Thayanne Yaskara Schappo, Dep. PAULA BELMONTE
Selo digital de segurança: 2022-JYYH-LFNI-NBDG-MXJU.

16



Partido/UF 
União/BA 

Parlamentar indicante 
Professora Dayane Pimentel 

Indicado(a) 
Instituição Lar do  Irmão Velho – LIV 

Atividade que exerce 
O Lar do Irmão Velho, atende 60 idosos  de ambos os sexos oferencendo abrigo, atendimento médico e 
psicológico. Além disso, oferece atividades comunitárias e confraternizações, com abrangência de 42 
municípios.  

Cidade/UF 

Feira de Santana/BA 

Por que o(a) indicado(a) deve receber o Prêmio Zilda Arns? 
A indicação se deve pelo relevante trabalho realizado no atendimento a idosos em vulnerabilidade 
social, por todos os meios ao seu alcance sem distinção de pessoas, raça,cor,nacionalidade, posição 
social,política ou religiosa, obedecendo os preceitos constitucionais.
A Instituição Lar do Irmão Velho (LIV) foi fundada no ano de 1959, em reunião no Centro Espírita Jesus de 
Nazaré com a participação dos membros da Confraternização Espírita Feirense, do Núcleo 37 da Legião 
da Boa Vontade e diversas pessoas simpatizantes do movimento fraternal de Assistência Social. 
Na atualidade a Instituição continua assistindo idosos em vulnerabilidade social, por todos os 
meios ao seu alcance sem distinção de pessoas, raça, cor, nacionalidade, posição social, política ou 
religiosa,  obedecendo aos preceitos constitucionais e demais legislações aplicáveis à espécie. 
O LIV é uma entidade civil com personalidade jurídica com prazo de duração 
indeterminado, exerce ações de promoção, proteção e cuidados à idosos, é uma Instituição de 
Longa Permanência para Idosos (I.L.P.I.), construída em área própria, situado no Município de Feira 
de Santana, Bahia. Possui atualmente uma abrangência de atuação social para mais de 42 
municípios, totalizando uma população de aproximadamente 1.200.000 habitantes. 

Missão: Assistir com excelência e de forma humanizada as pessoas idosas 
Visão: Ser uma Instituição de referência em Feira de Santana e região em atendimento ao idoso. 
Valor: Espiritualidade; Acolhimento; Ética; Transparência; Valorização dos colaboradores; 
Reconhecimento aos parceiros; Responsabilidade Social.

Documento assinado por: Dep. PROFESSORA DAYANE PIMENTEL 
Selo digital de segurança: 2022-WFVR-FZNM-FXKU-ZNQZ.
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  Partido/UF 
PCdoB/AP 

Parlamentar indicante 
Professora Marcivania 

Indicado(a) 
Associação Casa Padre Luigi Brusadelli 

Atividade que exerce 
Abrigo para idosos para que tenham uma vida digna e humanizada 

Cidade/UF 
Santana/AP 

Por que o(a) indicado(a) deve receber o Prêmio Zilda Arns? 
Padre Luigi Brusadelli, italiano, missionário que chegou no Brasil em 1977. Desde sua
chegada, demonstrou um olhar misericordioso aos mais necessitados, abandonados e 
excluídos. E, com ações práticas e poucos recursos , conseguiu fazer “milagres” em 
vida. Não permaneceu restrito ao serviço religioso nos âmbitos das paróquias, 
desenvolveu vários projetos como a “Casa da Hospitalidade” que acolhe crianças 
especiais e em situação de risco social. Impelido pelo desejo de continuar servindo 
desenvolveu o projeto “Colônia Agrícola” para atender os adolescentes com poucas 
oportunidades, oferencendo abrigo, formação técnica e humana, estudo sistematizado, 
buscando capacitá-los para uma vida mais digma e com mais oportunidades. Mesmo 
com tantas atividades o padre Luigi Brusadelli possuía um espírito inquieto: sempre 
pensando o que mais poderia fazer para ajudar. Sua mente era cheia de ideias e o 
coração desejoso de fazer, ainda mais, o bem para com o seu próximo. Assim, com 
um olhar sensível as condições dos idosos abandonados, vítimas de abusos e de 
agressões de várias espécies, sem condições de se manterem sozinhos, fundou o 
abrigo dos idosos, visanso oferecer uma vida com dignidade e apoio espiritual. Para 
melhor se dedicar a este projeto, cedeu os projetos das crianças e dos adolescentes 
para outras instituições religiosas católicas darem continuidade aos trabalhos. Assim 
sendo, possui mais de 30 anos a frente do abrigo, onde conviveu diretamente com os 
idosos, celebrando missas diariamente e fazendo suas refeições. Atendia a 
comunidade local no confessionário e servia como diretor espiritual aos vocacionados, 
era amigos das famílias. Morreu servindo até o fim dos seus dias, partindo para a vida 
eterna no dia 14 de maio de 2021. 
Dizia sempre: “Não se canse de servir, mas se cansares, faça por fé”. Atualmente o 
abrigo tem o seu nome: Associação Casa Padre Luigi Brusadelli. 

Documento assinado por: Dep. PROFESSORA MARCIVANIA
Selo digital de segurança: 2022-GGDU-EFPV-WRCI-MDGQ.
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  Partido/UF 
PSD/MG 

Parlamentar indicante 
Stefano Aguiar dos Santos 

Indicado(a) 
Casa Margarida/Instituto 4

Atividade que exerce 
O espaço oferece às mulheres de todas as idades, em sua maioria idosas, tratamento social, 
físico, emocional e espiritual, exame de mamografia, atendimento psicológico, 
micropigmentação paramédica e eletrocardiograma. Consultas com psicólogas, grupos de 
apoio e cursos gratuitos (em projeto).  

Cidade/UF 
Belo Horizonte/MG 

Por que o(a) indicado(a) deve receber o Prêmio Zilda Arns? 
A Casa Margarida é um projeto social do Instituto 4 e da Igreja do Evangelho Quadrangular. Inaugurada 
em 13 de maio de 2017 tem como objetivo oferecer de forma gratuita exame de mamografia, 
eletrocardiograma, atendimento psicológico, micropigmentação paramédica e apoio espiritual a 
mulheres de todas as idades, em sua maioria, idosas.  
Com o aconchego de um lar e a estrutura de uma casa, seu espaço é utilizado para atividades 
multidisciplinares, com foco na saúde e no bem estar da mulher. Além dos cuidados com a saúde 
física, cada mulher tem total apoio psicológico e espiritual, para desfrutar de um tempo precioso onde 
tem liberdade para compartilhar experiências, aprender e, acima de tudo, ter comunhão com Deus. 
O principal serviço oferecido pela Casa Margarida é o exame de mamografia. A instituição é equipada 
com um mamógrafo de última geração e, além disso, conta ainda com o apoio de uma equipe de saúde 
especializada para garantir a qualidade dos exames. Tudo isso é ofertado de forma gratuita e acessível 
para qualquer mulher. 
A Casa Margarida possui o caráter filantrópico, sem fins lucrativos. Atualmente, a instituição 
disponibiliza do Quarto de Guerra, Quarto Secreto, Quarto da Intimidade, Sala da Comunhão, Sala da 
Beleza, Mamografia e Eletrocardiograma. Cada um, com um objetivo especial que irá auxiliar as 
mulheres em diversas áreas da sua vida. 

Documento assinado por: Dep. STEFANO AGUIAR
Selo digital de segurança: 2022-WPSQ-ITTZ-RBYL-OBTW.
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Parlamentar indicante   Partido/UF 
Tereza Nelma PSD/AL 

Indicado(a) 
Dr. Crismédio Vieira Costa Neto 

Atividade que exerce 
Gerontólogo e presidente do Movimento Nacional Vidas Idosas Importam 

Cidade/UF 
Maceió/AL 

Por que o(a) indicado(a) deve receber o Prêmio Zilda Arns? 
O Dr. Crismédio Vieira Costa Neto é incansável na luta pela defesa dos direitos das pessoas idosas, com 
um vasto conhecimento prático e teórico, possui um currículo extenso que comprova a sua competência 
na atividade que desempenha. Fundador do Movimento Nacional Vidas Idosas Importam, tornou-se um 
precursor do conceito ativista dos Direitos Humanos da Pessoa Idosa no Brasil. 
Em 2008, foi convidado e nomeado pela doutora Zilda Arns para ser o coordenador estadual da Pastoral 
da Pessoa Idosa de Alagoas. Dr. Crismédio é Doutor em Ciências da Longevidade Humana pela 
Universidade de Aveiro (Portugal) e desempenha um papel fundamental frente ao Movimento Nacional 
Vidas Idosas Importam que tem como finalidade, além do trabalho de políticas públicas, acolher e 
respeitar cada vida idosa. 
O trabalho realizado pelo Dr. Crismédio é nacionalmente conhecido e tem um legado de extrema 
importância na defesa das pessoas idosas, sendo um nome ideal para receber o Prêmio Zilda Arns. 

Documento assinado por: Dep. TEREZA NELMA
Selo digital de segurança: 2022-KXSH-AGYJ-GGPR-LKXH.
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Parlamentar indicante   Partido/UF 
Tiago Dimas Podemos/TO 

Indicado(a) 
Universidade da Maturidade – UMA/Universidade Federal do Tocantins 

Atividade que exerce 
Centro de formação universitária para idosos 

Cidade/UF 
Palmas/TO 

Por que o(a) indicado(a) deve receber o Prêmio Zilda Arns? 
A Universidade da Maturidade (UMA), criada em 13 de fevereiro de 2006, é o projeto de extensão com 
menor índice de evasão da Universidade Federal do Tocantins, já tendo formado, em 16 anos de 
existência, cerca de 5,5 mil idosos no curso de Educador Político Social para o Envelhecimento Humano, 
ofertando-lhes a oportunidade de especialização acadêmica e de reinserção no mercado de trabalho. 
Hoje, o projeto atende, no Tocantins, cerca de 400 idosos, como alunos e usuários dos serviços 
ofertados pela extensão. 
O programa de extensão Universidade da Maturidade (UMA) tem o objetivo de propiciar saúde, 
dignidade e oportunidades para cidadãos do último ciclo da vida - a velhice. 
A UMA foi criada pela Dra. Neila Barbosa Osório para oferecer aos idosos, qualidade de vida, dignidade 
e expansão dos conhecimentos na terceira idade - ciclo de vida em que não há grandes ofertas de 
oportunidades ou criadas expectativas para os que nele estão. Desde a sua criação, a UMA esteve 
presente em Tocantinópolis, Miracema e Região, Gurupi, Brejinho de Nazaré e Arraias, também em 
Campina Grande (PB); e já fez parte da extensão em outras universidades federais, como a do Paraná, 
de Amapá e de Brasília. Atualmente o projeto está presente somente em solo tocantinense, nas quatro 
cidades: Araguaína, Dianópolis, Palmas e Porto Nacional, atendendo em cada polo cerca de 100 idosos, 
com atividades diversas na sua programação. 
Ao longo de 15 anos, é ofertada uma metodologia diferenciada, com profissionais capacitados que têm 
atenção e respeito ao idoso. Oferecemos novas concepções e desafios aos alunos, damos oportunidade 
para essa geração que tanto contribuiu para o país. 
O projeto de extensão intitulado Universidade da Maturidade (UMA) convida a sociedade para um olhar 
distante dos estereótipos criados a respeito do envelhecer, que vai muito além do processo natural do 
ciclo da vida. 

Documento assinado por: Dep. TIAGO DIMAS
Selo digital de segurança: 2022-ACCG-NZYU-UVTD-RRJA.
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Parlamentar indicante   Partido/UF 
Vitor Hugo PL/GO 

Indicado(a) 
Conferência de Nossa Senhora do Rosário e São Vicente de Paulo 

Atividade que exerce 
Acolhimento e cuidado de pessoas idosas em situação de vulnerabilidade, buscando respeito, 
dignidade, preservação de direitos e qualidade de vida.  

Cidade/UF 
Pirenópolis/GO 

Por que o(a) indicado(a) deve receber o Prêmio Zilda Arns? 
O Lar Para Idosos Conferência Nossa Senhora do Rosário e São Vicente de Paulo merece receber o 
prêmio Zilda Arns por ser uma instituição tradicional que, há mais de cem anos, se dedica ao cuidado e 
acolhimento de pessoas idosas na cidade de Pirenópolis/GO. 
É uma instituição de “braços abertos”, que recebe e acolhe idosos independente de crença e credo. 
O Lar tem como fundamento o amor ao próximo e busca dar dignidade àqueles idosos que necessitam 
de ajuda. 
Fundado em 16 de outubro de 1887, o Lar já passou por grandes dificuldades para se manter em 
funcionamento. Atualmente, conta com o trabalho, dedicação e coordenação de uma equipe de 
voluntários e profissionais de saúde para garantir a continuidade dos seus trabalhos. Por ser uma 
entidade sem fins lucrativos, depende da colaboração da sociedade para continuar seu trabalho de 
cuidado com o próximo.  
Por tamanha resiliência demonstrada ao longo dos anos, defendo a premiação da referida instituição. 

Documento assinado por: Dep. VITOR HUGO
Selo digital de segurança: 2022-MSZJ-UAXM-WAKE-DLUG.
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Deputado XX/XX

Xxxx

Xxxxx

Xxxxx
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Partido-UF

Indicado (nome – sigla, quando houver)

Cidade / UF

Atividade que exerce

Por que o indicado deve receber o prêmio
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