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Indicante

1

Partido-UF

Indicado (nome – sigla, quando houver)

Cidade / UF

Atividade que exerce

Por que o indicado deve receber o prêmio

ZILDA ARNS
P R Ê M I O

São Paulo / SP

 

 

 

 

 

 

 
Indicante       Partido/UF 
ALEXANDRE PADILHA  PT/SP 
 
Indicado (nome – sigla, quando houver) 
PADRE JÚLIO LANCELLOTTI  
 
Cidade/UF 
SÃO PAULO - SP  
 
Atividade que exerce (até 25 palavras) 
VIGÁRIO EPISCOPAL DA POPULAÇÃO EM SITUAÇÃO DE RUA, VIGÁRIO DA 
PARÓQUIA SÃO MIGUEL ARCANJO E ATIVISTA DE DIREITOS HUMANOS.   
 
Por que o indicado deve receber o prêmio (Todo o conteúdo deste formulário não 
pode ultrapassar esta página) 
ELE TEM 72 ANOS E SE CONSIDERA UMA PESSOA IDOSA, MAS QUE CONTINUA 
EXERCENDO AS ATIVIDADES NA DEFESA E DA DIGNIDADE HUMANA, TANTO 
DE JOVENS COMO TAMBÉM DE IDOSOS, CRIANÇAS,  ADOLESCENTES, DA 
POPULAÇÃO EM SITUAÇÃO DE RUA E NA ATIVIDADE PAROQUIAL DE IDOSOS 
ONDE O NÚMERO É MUITO GRANDE.  

Documento assinado por: Dep. ALEXANDRE PADILHA
Selo digital de segurança: 2021-FDLG-YPSR-ZEVZ-IZDN.

PT-SPDeputado Alexandre Padilha

Padre Júlio Lancellotti

Vigário episcopal da população em situação de rua, vigário da  
Paróquia São Miguel Arcanjo e ativista de direitos humanos.

Ele tem 72 anos e se considera uma pessoa idosa, mas que continua 
exercendo as atividades na defesa e da dignidade humana, tanto de 
jovens como também de idosos, crianças, adolescentes, da população 
em situação de rua e na atividade paroquial de idosos onde o número é 
muito grande.



Indicante

2

Partido-UF

Indicado (nome – sigla, quando houver)

Cidade / UF

Atividade que exerce

Por que o indicado deve receber o prêmio

ZILDA ARNS
P R Ê M I O

O Instituto Mãos é uma instituição sem fins lucrativos fundada em 2012, 
quando foi identificada uma mãe que alimentava seus filhos com sopa 
de papelão. O Mãos atende mais de 1.000 mil famílias em vulnerabilidade 
social por meio dos seus programas e cerca de 80 idosos em diversas 
frente de trabalho.
A instituição atua com atendimentos nas áreas: saúde e lúdica, Na saúde: 
atendimento médicos ambulatoriais voltados à saúde do idoso, além 
de fazer frente na bandeira da saúde através do núcleo de psicologia. 
Idosos passam por terapias individuais e em grupo, sabemos que o SUS 
não financia o tratamento psicoterápico sendo assim o Instituto Mãos 
abre caminho para essa pauta, notadamente porque a velhice também é 
marcada por solidão e ansiedade.
Ninguém estava preparado para a pandemia do novo Coronavírus, ela 
se espalhou pelo mundo e trouxe consequências inesperadas que exige 
muitas habilidades para serem contornadas. O medo de ser contaminado 
impôs condições que afetam a estabilidade mental de pessoas de todas 
as idades, porém, os impactos são bastante maiores na terceira idade, 
dados e evidências de 2020 não deixam dúvidas de que os problemas de 
saúde mental são considerados a nova pandemia. A ansiedade, o estresse 
e a depressão passaram a ser vistas em pessoas próximas e distantes e o 
Instituto Mãos está na frente cuidado dos idosos contribuindo para uma 
vida ativa.
O Instituto tem atuado na saúde mental e com a pandemia trouxe uma 
importância dessa pauta, as atividades da instituição potencializam a 
terceira idade dando novas possibilidades de uma velhice melhor.

Atendimento psicológico para idosos com ansiedade e depressão, 
atividades em grupo lúdicas e manuais.

Jequié / BA

Instituto Mãos

PSD-BADeputado Antonio Brito

  

  

    

 

  
Indicante              Partido/UF PSD/BA 
ANTONIO BRITO   

 
  

Indicado (nome – sigla, quando houver)  
 INSTITUTO MÃOS    

  
Cidade/UF  
  Jequié/ BA    

  
Atividade que exerce (até 25 palavras)  
Atendimento psicológico para idosos com ansiedade e depressão, atividades em grupo lúdicas e manuais. 
    
Por que o indicado deve receber o prêmio (Todo o conteúdo deste formulário não pode ultrapassar esta 
página) 

  
O Instituto Mãos é uma instituição sem fins lucrativos fundada em 2012, quando foi identificada uma mãe que 
alimentava seus filhos com sopa de papelão. O Mãos atende mais de 1.000 mil famílias em vulnerabilidade social por 
meio dos seus programas e cerca de 80 idosos em diversas frente de trabalho.  

A instituição atua com atendimentos nas áreas: saúde e lúdica, Na saúde: atendimento médicos ambulatoriais voltados 
à saúde do idoso, além de fazer frente na bandeira da saúde através do núcleo de psicologia. Idosos passam por terapias 
individuais e em grupo, sabemos que o SUS não financia o tratamento psicoterápico sendo assim o Instituto Mãos abre 
caminho para essa pauta, notadamente porque a velhice também é marcada por solidão e ansiedade.  

Ninguém estava preparado para a pandemia do novo Coronavírus, ela se espalhou pelo mundo e trouxe consequências 
inesperadas que exige muitas habilidades para serem contornadas. O medo de ser contaminado impôs condições que 
afetam a estabilidade mental de pessoas de todas as idades, porém, os impactos são bastante maiores na terceira 
idade, dados e evidências de 2020 não deixam dúvidas de que os problemas de saúde mental são considerados a nova 
pandemia. A ansiedade, o estresse e a depressão passaram a ser vistas em pessoas próximas e distantes e o Instituto 
Mãos está na frente cuidado dos idosos contribuindo para uma vida ativa. 

O Instituto tem atuado na saúde mental e com a pandemia trouxe uma importância dessa pauta, as atividades da 
instituição potencializam a terceira idade dando novas possibilidades de uma velhice melhor. 

Documento assinado por: Dep. ANTONIO BRITO
Selo digital de segurança: 2021-HYLG-FADB-EIHN-KYWM.



Indicante

3

Partido-UF

Indicado (nome – sigla, quando houver)

Cidade / UF

Atividade que exerce

ZILDA ARNS
P R Ê M I O

Com título de Homem da Floresta e Cidadão do Mundo, Dr. Euler Ribeiro 
é uma figura de destaque no cenário amazônico, por todo o serviço 
prestado a sociedade amazonense para a melhoria da qualidade de vida. 
Médico há mais de 50 anos, especialista em anestesia e pneumologia, 
atuou como professor na Universidade Federal do Amazonas e viu sua 
vida transformar na carreira política onde atuou por 12 anos na saúde 
pública do estado do Amazonas, recebendo destaques nas ações de 
combate a tuberculose, construções de hospitais nos municípios e 
atuação eficiente com o programa médicos de pés descalços. Conhecido 
como visionário, decidiu abandonar a carreira política para investir 
nos estudos científicos do envelhecimento do homem da floresta e 
fundou há 14 anos a Fundação Universidade Aberta da Terceira Idade 
(FUnATI) hoje um centro de referência de ensino, pesquisa, extensão e 
assistência à saúde voltado as questões inerentes do envelhecimento. 
Ao longo da sua vida tem publicado livros e artigos científicos na área da 
gerontologia e saúde do idoso, além de reitor da FUnATI é conferencista 
internacional o qual tornou público a pesquisa “Dieta Amazônica” 
premiada e reconhecida nas melhores universidades do mundo. Trata-
se de um grande embaixador da promoção da qualidade de vida para o 
envelhecimento saudável da sociedade amazonense. 

Por que o indicado deve receber o prêmio

Médico com ênfase Geriatria/Gerontologia, atuando: envelhecimento, 
qualidade de vida, seguridade social, pneumologia. Reitor da FUNATI. 
Coordenador Curso de Pósgraduação em Gerontologia/Saúde do Idoso 
na UEA.

Manaus / AM

Euler Esteves Ribeiro

Republicanos-AMDeputado Capitão Alberto Neto

 

 

 

 

 

 

 
Indicante       Partido/UF 
CAPITÃO ALBERTO NETO  REPUBLICANOS/

AM 
 
Indicado (nome – sigla, quando houver) 
EULER ESTEVES RIBEIRO  
 
Cidade/UF 
MANAUS/AM  
 
Atividade que exerce (até 25 palavras) 
Médico com ênfase Geriatria/Gerontologia, atuando: envelhecimento, qualidade de 
vida, seguridade social, pneumologia. Reitor da FUNATI. Coordenador Curso de 
Pósgraduação em Gerontologia/Saúde do Idoso na UEA.   
 
Por que o indicado deve receber o prêmio (Todo o conteúdo deste formulário não 
pode ultrapassar esta página) 
Com título de Homem da Floresta e Cidadão do Mundo, Dr. Euler Ribeiro é uma figura 
de destaque no cenário amazônico, por todo o serviço prestado a sociedade 
amazonense para a melhoria da qualidade de vida. Médico há mais de 50 anos, 
especialista em anestesia e pneumologia, atuou como professor na Universidade 
Federal do Amazonas e viu sua vida transformar na carreira política onde atuou por 12 
anos na saúde pública do estado do Amazonas, recebendo destaques nas ações de 
combate a tuberculose, construções de hospitais nos municípios e atuação eficiente 
com o programa médicos de pés descalços. Conhecido como visionário, decidiu 
abandonar a carreira política para investir nos estudos científicos do envelhecimento 
do homem da floresta e fundou há 14 anos a Fundação Universidade Aberta da 
Terceira Idade (FUnATI) hoje um centro de referência de ensino, pesquisa, extensão e 
assistência à saúde voltado as questões inerentes do envelhecimento. Ao longo da 
sua vida tem publicado livros e artigos científicos na área da gerontologia e saúde do 
idoso, além de reitor da FUnATI é conferencista internacional o qual tornou público a 
pesquisa “Dieta Amazônica” premiada e reconhecida nas melhores universidades do 
mundo. Trata-se de um grande embaixador da promoção da qualidade de vida para o 
envelhecimento saudável da sociedade amazonense.  

Documento assinado por: Dep. Capitao Alberto Neto
Selo digital de segurança: 2021-MXIX-CDKE-XHBY-KZAN.



Indicante

4

Partido-UF

Indicado (nome – sigla, quando houver)

Cidade / UF

Atividade que exerce

ZILDA ARNS
P R Ê M I O

Instituição de relevancia no cuidado e acolhimento de idosos na cidade 
de Natal. Com um trabalho excelente e extramente importante para a 
sociedade potiguar.

Por que o indicado deve receber o prêmio 

O Instituto Juvino Barreto abriga idosos carentes de Natal desde 1944. 
Moradia de 50 idosos, conta com mais de 50 funcionários, como médicos, 
enfermeiros, nutricionistas, psicólogos, fisioterapeutas, arte educador, 
assistente social e cuidadores.

Natal / RN

Instituto Juvino Barreto

PROS-RNDeputada Carla Dickson

 
 
 

Indicante Partido/UF 
CARLA DICKSON PROS/RN 

 

Indicado (nome – sigla, quando houver) 
INSTITUTO JUVINO BARRETO 

 
Cidade/UF 
NATAL/R
N 

 
Atividade que exerce (até 25 palavras) 
O Instituto Juvino Barreto abriga idosos carentes de Natal desde 1944. Moradia de 50 idosos, conta com 
mais de 50 funcionários, como médicos, enfermeiros, nutricionistas, psicólogos, fisioterapeutas, arte 
educador, assistente social e cuidadores. 

 
 
 
 

Por que o indicado deve receber o prêmio (Todo o conteúdo deste formulário não pode 
ultrapassar esta página) 

 INSTITUIÇÃO DE RELEVANCIA NO CUIDADO E ACOLHIMENTO DE IDOSOS NA CIDADE DE  
 NATAL. COM UM TRABALHO EXCELENTE E EXTRAMENTE IMPORTANTE PARA A  

SOCIEDADE POTIGUAR. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Documento assinado por: Dep. Carla Dickson
Selo digital de segurança: 2021-HHZO-KQIT-DNTX-HPTG.



Indicante

5

Partido-UF

Indicado (nome – sigla, quando houver)

ZILDA ARNS
P R Ê M I O

Atividade que exerce

Cidade / UF

A entidade possui mais de 4 mil associados no Estado de Santa Catarina, 
tem como missão promover meios de proteção e apoio aos aposentados 
e pensionistas e contribuir para uma sociedade mais igualitária e 
justa. Neste sentido, entre seus objetivos está o empoderamento da 
pessoa idosa, implementa ações que visam resguardar os direitos da 
pessoa idosa e as desenvolve especialmente respeitando as vivências e 
estimulando novas perspectivas. A entidade tem um papel fundamental, 
pois promove com seus associados atividades de lazer, de inclusão 
digital, educação em saúde, assistência jurídica e psicológica, além de 
educação financeira e apoio cultural. Além de suas atividades contribuiu 
nas ações filantrópicas junto as ILPI”s, as Fundações e demais entidades 
que atuam na promoção e defesa de políticas públicas voltadas para os 
idosos . Temos como exemplos : a fabricação de fraldas na Asaprev de 
Balneário Camboriú e a distribuição de máscaras, álcool gel, e orientações 
preventivas durante a pandemia A entidade possui diversos convênios 
em áreas de saúde e de comércio, e plano de saúde exclusivo que 
possibilita diversos benefícios e desconto. Ao completar 35 anos, uma 
das suas comemorações e contribuições foi a assinatura do contrato 
para doação de uma Academia de Ginástica ao ar livre, a ser instalada 
em Agosto na Praça Pio XII , no centro de Florianópolis, como presente 
à cidade. Para conhecer melhor o trabalho desta associação, acesse: 
https://www.asaprevflorianopolis.com.br/ A ASAPREV Florianópolis é uma 
entidade ativa, está apta e preenche os requisitos para participar deste 
importante prêmio.

Por que o indicado deve receber o prêmio 

A ASAPREV foi fundada em 14/01/1986 com objetivo de agregar, amparar 
e representar aposentados e pensionistas da grande Florianópolis (22 
municípios).

Associação dos Aposentados e Pensionistas da Previdência Social da 
Grande Florianópolis - ASAPREV

Florianópolis / SC

Cidadania-SCDeputada Carmen Zanotto

 

 

 

 

 

 

 
Indicante       Partido/UF 
Carmen Zanotto  CIDADANIA 
 
Indicado (nome – sigla, quando houver) 
ASAPREV  
 
Cidade/UF 
FLORIANÓPOLIS/SC  
 
Atividade que exerce (até 25 palavras) 
A ASAPREV foi fundada em 14/01/1986 com objetivo de agregar, amparar e 
representar aposentados e pensionistas da grande Florianópolis (22 municípios).   
 
Por que o indicado deve receber o prêmio (Todo o conteúdo deste formulário não 
pode ultrapassar esta página) 
 
A entidade possui mais de 4 mil associados no Estado de Santa Catarina, tem como 
missão promover meios de proteção e apoio aos aposentados e pensionistas e 
contribuir para uma sociedade mais igualitária e justa.  
Neste sentido, entre seus objetivos está o empoderamento da pessoa idosa, 
implementa ações que visam resguardar os direitos da pessoa idosa e as desenvolve 
especialmente respeitando as vivências e estimulando novas perspectivas.  
A entidade tem um papel fundamental, pois promove com seus associados atividades 
de lazer, de inclusão digital, educação em saúde, assistência jurídica e psicológica, 
além de educação financeira e apoio cultural. Além de suas atividades contribuiu nas 
ações filantrópicas junto as ILPI”s, as Fundações e demais entidades que atuam na 
promoção e defesa de políticas públicas voltadas para os idosos .  
Temos como exemplos : a fabricação de fraldas na Asaprev de Balneário Camboriú e 
a distribuição de máscaras, álcool gel, e orientações preventivas durante a pandemia  
A entidade possui diversos convênios em áreas de saúde e de comércio, e plano de 
saúde exclusivo que possibilita diversos benefícios e desconto.  
Ao completar 35 anos, uma das suas comemorações e contribuições foi a assinatura 
do contrato para doação de uma Academia de Ginástica ao ar livre, a ser instalada em 
Agosto na Praça Pio XII , no centro de Florianópolis, como presente à cidade.  
Para conhecer melhor o trabalho desta associação, acesse: 
https://www.asaprevflorianopolis.com.br/ 
A ASAPREV Florianópolis é uma entidade ativa , está apta e preenche os requisitos 
para participar deste importante prêmio . 
 
 
  

Documento assinado por: Dep. CARMEN ZANOTTO
Selo digital de segurança: 2021-ZPKD-FPKV-YPXJ-ZZLW.



Indicante

6

Partido-UF

Indicado (nome – sigla, quando houver)

Cidade / UF

Atividade que exerce

Por que o indicado deve receber o prêmio

ZILDA ARNS
P R Ê M I O

O Instituto Onikoja é uma instituição sem fins lucrativos que “nasceu” 
comprometido com a missão de promover a cultura e o diálogo social; 
superar a intolerância religiosa e promover o patrimônio ético e simbólico 
de Matriz Africana. Tem como principal missão promover a preservação 
dos saberes e fazeres ancestrais milenares da cultura afro nas áreas de 
artesanato, música e dança, fomentando o entendimento da dicotomia 
CULTURA/ARTE x RELIGIOSIDADE.
Um de seus projetos é o Ahosis – Bonecas Africanas, fruto do trabalho 
coletivo das artesãs idosas da região de Sepetiba/RJ. Com a confecção 
de artesanato e participação em outras oficinas sócio culturais inclusivas, 
as artesãs são retiradas da situação de abandono social. Todo o material 
utilizado é reciclado mantendo assim a consciência ecológica de 
reaproveitamento, princípio fundamental da sustentabilidade.
O conceito das Bonecas Africanas Ahosis nasceu a partir do desejo de 
construção de relações de confiança e acolhimento com a comunidade 
do entorno da sede do Instituto Onikoja e da Comunidade Terreiro aonde 
a Instituição foi gestada.

Atividades sócio culturais inclusivas. A herança africana é a base das 
ações de acolhimento e de igualdade social e valorização da pessoa idosa.

Rio de Janeiro / RJ

Instituto Onikoja

PDT-RJDeputado Chico D’Ângelo

 
 
 

Indicante Partido/UF 
Chico D'Ângelo PDT/RJ 

 

Indicado (nome – sigla, quando houver) 
Instituto Onikoja 

 
Cidade/UF  
Rio de 
Janeiro/RJ 

 
Atividade que exerce (até 25 palavras) 
Atividades sócio culturais inclusivas. A herança africana é a base das ações de acolhimento e de 
igualdade social e valorização da pessoa idosa. 

 
 
 
 

Por que o indicado deve receber o prêmio (Todo o conteúdo deste formulário não pode 
ultrapassar esta página) 

 
O Instituto Onikoja é uma instituição sem fins lucrativos que “nasceu” comprometido com a 
missão de promover a cultura e o diálogo social; superar a intolerância religiosa e promover o 
patrimônio ético e simbólico de Matriz Africana. Tem como principal missão promover a 
preservação dos saberes e fazeres ancestrais milenares da cultura afro nas áreas de artesanato, 
música e dança, fomentando o entendimento da dicotomia CULTURA/ARTE x RELIGIOSIDADE.  
Um de seus projetos é o Ahosis – Bonecas Africanas, fruto do trabalho coletivo das artesãs 
idosas da região de Sepetiba/RJ. Com a confecção de artesanato e participação em outras 
oficinas sócio culturais inclusivas, as artesãs são retiradas da situação de abandono social. Todo 
o material utilizado é reciclado mantendo assim a consciência ecológica de reaproveitamento, 
princípio fundamental da sustentabilidade. 
O conceito das Bonecas Africanas Ahosis nasceu a partir do desejo de construção de relações 
de confiança e acolhimento com a comunidade do entorno da sede do Instituto Onikoja e da 
Comunidade Terreiro aonde a Instituição foi gestada. 

Documento assinado por: Dep. CHICO D'ANGELO
Selo digital de segurança: 2021-DOJF-WTTR-XAAK-FOAU.



Indicante

7

Partido-UF

Indicado (nome – sigla, quando houver)

Cidade / UF

Atividade que exerce

ZILDA ARNS
P R Ê M I O

O lanche da Amizade de Imbituba é uma instituição filantrópica, sem 
fins lucrativos, voltada especialmente ao amparo ao idoso. Foi fundada 
por um grupo de voluntárias preocupadas com o encaminhamento 
de idosos imbitubenses para casas de repouso de outras cidades, suas 
dirigentes conduziam suas atividades filantrópicas á construção da Casa 
de Repouso Imaculada Conceição e a mantém até os dias de hoje. A 
instituição atende até 32 idosos em situação de vulnerabilidade social, e 
sobrevive através de mensalidades de suas sócias, doações, promoções, 
campanhas e raras subvenções sociais. A Casa de Repouso Imaculada 
Conceição oferece acolhimento aos idosos carentes que necessitam 
de melhor qualidade de vida, afeto, segurança e conquistando sua 
individualidade junto aos amigos e familiares. O trabalho da Sra. Zilda 
Arns não fugiu de nossos propósitos, pessoa admirável, ser humano 
iluminado e nossa conterrânea. Desta Forma com toda nossa humildade, 
achamos que somos capazes de ser contemplados e com muito orgulho 
teremos o prazer de colocá-lo com destaque em nossa instituição.

Por que o indicado deve receber o prêmio

É uma entidade beneficente, com a finalidade de atendimento e 
acolhimento institucional de idosos de ambos os sexos. Em situação de 
risco e vulnerabilidade social, proporcionando assistência material, moral, 
intelectual e espiritual em condições de liberdade e dignidade.

Imbituba / SC

Lanche da Amizade - Mantenedora da Casa de Repouso Imaculada Conceição

PSL-SCDeputado Daniel Freitas

 
 
 

Indicante Partido/UF 
DANIEL FREITAS PSL/SC 

 

Indicado (nome – sigla, quando houver) 
Lanche da Amizade, mantenedora da 
Casa de Repouso Imaculada 
Conceição 

 
Cidade/UF 
Imbituba 
SC 

 
Atividade que exerce (até 25 palavras) 

 É uma entidade beneficente, com a finalidade de atendimento e acolhimento  
institucional de idosos de ambos os sexos. Em situação de risco e vulnerabilidade social, 
proporcionando assistência material, moral, intelectual e espiritual em condições de      
liberdade e dignidade. 

 
 
 
 

Por que o indicado deve receber o prêmio (Todo o conteúdo deste formulário não pode 
ultrapassar esta página) 

     O lanche da Amizade de Imbituba é uma instituição filantrópica, sem fins lucrativos, voltada 
     especialmente ao amparo ao idoso. Foi fundada por um grupo de voluntárias preocupadas com o                                                
      encaminhamento de idosos imbitubenses para casas de repouso de outras cidades, suas 
     dirigentes conduziam suas   atividades filantrópicas á construção da Casa de Repouso Imaculada 
      Conceição e a mantém até os dias de hoje. A instituição atende até 32 idosos em situação de 
     vulnerabilidade social, e sobrevive através de mensalidades de suas sócias, doações, promoções, 
     campanhas e raras subvenções sociais. A Casa de Repouso Imaculada Conceição oferece 
      acolhimento aos idosos carentes que necessitam de melhor qualidade de vida, afeto, segurança e  
      conquistando sua individualidade junto aos amigos e familiares. O trabalho da Sra. Zilda Arns 
     não fugiu de nossos propósitos, pessoa admirável, ser humano iluminado e nossa conterrânea. 
     Desta Forma com toda nossa humildade, achamos que somos capazes de ser contemplados e  
      Com muito orgulho teremos o prazer de colocá-lo com destaque em nossa instituição. 
 
 
 
 
 

Documento assinado por: Dep. DANIEL FREITAS
Selo digital de segurança: 2021-WBAI-AZMV-LIOM-EKXJ.



Indicante

8

Partido-UF

Indicado (nome – sigla, quando houver)

Cidade / UF

Atividade que exerce

ZILDA ARNS
P R Ê M I O

Por que o indicado deve receber o prêmio

Lidiane Charbel tem o dom de servir, requisito primordial para quem se lança 
no caminho da Assistência Social, além de um currículo admirável na luta pela 
dignidade e bem-estar da pessoa idosa. Há 11 anos formou-se em Serviço Social 
e no ano seguinte assumiu o cargo de assistente social e gerente de projetos do 
Lar dos Idosos Santa Luiza de Marillac onde atuou por 5 anos. Aprendeu além 
do que se ensina nos livros e carteiras acadêmicas, entendendo as dificuldades 
e ao mesmo tempo a doçura que permeiam a idade avançada. Nesse período 
ingressa no Conselho Municipal dos Direitos da Pessoa Idosa do município de 
Juiz de Fora – MG (CMDPI) e, cada vez mais aguerrida à causa, em 2016 assume 
então a vice-presidência. A trajetória de aprendizado e o desejo de poder fazer 
muito mais, levou Lidiane à presidência do CMDPI, exercício 2017-2019. Hoje atua 
junto à Comissão do Idoso na Câmara Municipal defendendo as proposições 
de interesse das pessoas idosas, em especial dos idosos institucionalizados, 
buscando protagonismo no legislativo municipal. Participa também de 
importante grupo de pesquisa da Frente Nacional de Fortalecimento das 
Instituições de Longa Permanência para Idosos (ILPIs), que desenvolve estudo 
detalhado sobre a situação destas instituições no Brasil. A certeza do mérito de 
Lidiane ao prêmio está no reconhecimento do trabalho e esforço desenvolvidos 
com amor e dedicação em busca da preservação e difusão dos direitos da 
pessoa idosa. Ela reconhece o valor deste grupo na sociedade e acredita que a 
visibilidade dos idosos deve ser algo provocado e incentivado, com políticas que 
devem contar com a participação ativa dos mesmos. “Envelhecimento é uma 
bandeira de luta que carrego com muito orgulho” define Lidiane.

Assistente Social e gerontologista. Pós-graduanda em Saúde e Gerontologia; 
Pós-graduanda em gerontologia - ambas em curso. Especialista em Políticas 
Sociais e Serviço Social. Coordenadora adjunta da Associação/ Fórum de ILPI 
(Instituições de Longa Permanência para Idosos); Ex-presidente do Conselho 
Municipal dos Direitos da Pessoa Idosa (CMDPI de Juiz de Fora). Colabora na 
Frente Nacional de Fortalecimento de ILPI e da Comissão dos Direitos da Pessoa 
Idosa de Juiz de Fora.

Juiz de Fora / MG

Lidiane Charbel Souza Peres

Patriota-MGDeputado Dr. Frederico

 

 

 

 

 

 

 
Indicante       Partido/UF 
Dr. Frederico  Patriota/MG 
 
Indicado (nome – sigla, quando houver) 
Lidiane Charbel Souza Peres  
 
Cidade/UF 
Juiz de Fora/MG  
 
Atividade que exerce (até 25 palavras) 
Assistente Social e gerontologista. Pós-graduanda em Saúde e Gerontologia; Pós-
graduanda em gerontologia - ambas em curso. 
Especialista em Políticas Sociais e Serviço Social. 
Coordenadora adjunta da Associação/ Fórum de ILPI (Instituições de Longa 
Permanência para Idosos); Ex-presidente do Conselho Municipal dos Direitos da 
Pessoa Idosa (CMDPI de Juiz de Fora). 
Colabora na Frente Nacional de Fortalecimento de ILPI e da Comissão dos Direitos da 
Pessoa Idosa de Juiz de Fora.   
 
Por que o indicado deve receber o prêmio (Todo o conteúdo deste formulário não pode 
ultrapassar esta página) 
Lidiane Charbel tem o dom de servir, requisito primordial para quem se lança no 
caminho da Assistência Social, além de um currículo admirável na luta pela dignidade 
e bem-estar da pessoa idosa.  
Há 11 anos formou-se em Serviço Social e no ano seguinte assumiu o cargo de 
assistente social e gerente de projetos do Lar dos Idosos Santa Luiza de Marillac onde 
atuou por 5 anos. Aprendeu além do que se ensina nos livros e carteiras acadêmicas, 
entendendo as dificuldades e ao mesmo tempo a doçura que permeiam a idade 
avançada. Nesse período ingressa no Conselho Municipal dos Direitos da Pessoa 
Idosa do município de Juiz de Fora – MG (CMDPI) e, cada vez mais aguerrida à 
causa, em 2016 assume então a vice-presidência. A trajetória de aprendizado e o 
desejo de poder fazer muito mais, levou Lidiane à presidência do CMDPI, exercício 
2017-2019. Hoje atua junto à Comissão do Idoso na Câmara Municipal defendendo as 
proposições de interesse das pessoas idosas, em especial dos idosos 
institucionalizados, buscando protagonismo no legislativo municipal. Participa também 
de importante grupo de pesquisa da Frente Nacional de Fortalecimento das 
Instituições de Longa Permanência para Idosos (ILPIs), que desenvolve estudo 
detalhado sobre a situação destas instituições no Brasil.  
A certeza do mérito de Lidiane ao prêmio está no reconhecimento do trabalho e 
esforço desenvolvidos com amor e dedicação em busca da preservação e difusão dos 
direitos da pessoa idosa. Ela reconhece o valor deste grupo na sociedade e acredita 
que a visibilidade dos idosos deve ser algo provocado e incentivado, com políticas que 
devem contar com a participação ativa dos mesmos. “Envelhecimento é uma bandeira 
de luta que carrego com muito orgulho” define Lidiane.  

Documento assinado por: Dep. DR. FREDERICO
Selo digital de segurança: 2021-BHKK-XXIV-WURO-YZHG.
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9

Partido-UF

Indicado (nome – sigla, quando houver)

Cidade / UF

Atividade que exerce

ZILDA ARNS
P R Ê M I O

Lucelina Gomes dos Santos (vulgo dona Juscelina) retirante nordestina, 
nasceu no dia 24 de Outubro de 1930, mudou-se para o norte do atual 
Tocantins em 1962, onde reside desde então no Município de Muricilândia 
no território Quilombola Dona Juscelina, ela é uma expoente líder 
quilombola do Tocantins, do Brasil e do mundo, pautou toda sua vida 
na luta pelas minorias, pelo seu povo e em defesa dos direitos humanos, 
possuidora de infindáveis saberes e fazeres tradicionais recebeu o título 
de doutora Honoris Causa pela Universidade Federal do Tocantins, foi 
parteira durante 25 anos e fez 583 partos, todos bem sucedidos e sem 
nenhum óbito, Dona Juscelina, é dona de um extenso currículo de 
engajamento, trabalho e resistência, atualmente em sua velhice continua 
em notável vigor e ânimo nos enfrentamentos diários das comunidades 
tradicionais, na busca pelo respeito e qualidade de vida das suas crianças, 
adultos e principalmente dos anciãos, estes que são a memória viva, 
os legítimos detentores e transmissores dos preciosos conhecimentos 
ancestrais. No que diz respeito a organização e valorização dos mais 
velhos a matriarca quilombola instituiu, compõe e preside o Conselho 
de Griôs da sua comunidade, o precursor movimento de manutenção e 
transmissão cultural e identitário com o efetivo protagonismo dos idosos 
dentro do quilombo no estado do Tocantins e no Brasil.

Por que o indicado deve receber o prêmio

Doutora Honoris Causa é matriarca, presidenta de honra, da Associação e 
do Conselho de Griô do Quilombo Dona Juscelina, rezadeira, quebradeira 
de coco babaçu e parteira.

Muricilândia / TO

Lucelina Gomes do Santos (Dona Juscelina)

MDB-TODeputada Dulce Miranda

 

 

 

 

 

 

 
Indicante       Partido/UF 
DULCE MIRANDA   MDB/TO 
 
Indicado (nome – sigla, quando houver) 
LUCELINA GOMES DO SANTOS (DONA JUSCELINA)  
 
Cidade/UF 
MURICILÂNDIA-TO  
 
Atividade que exerce (até 25 palavras) 
Doutora Honoris Causa é matriarca, presidenta de honra, da Associação e do 
Conselho de Griô do Quilombo Dona Juscelina, rezadeira, quebradeira de coco 
babaçu e parteira.   
 
Por que o indicado deve receber o prêmio (Todo o conteúdo deste formulário não 
pode ultrapassar esta página) 
Lucelina Gomes dos Santos (vulgo dona Juscelina) retirante nordestina, nasceu 
no dia 24 de Outubro de 1930, mudou-se para o norte do atual Tocantins em 
1962, onde reside desde então no Município de Muricilândia no território 
Quilombola Dona Juscelina, ela é uma expoente líder quilombola do Tocantins, 
do Brasil e do mundo, pautou toda sua vida na luta pelas minorias, pelo seu 
povo e em defesa dos direitos humanos, possuidora de infindáveis saberes e 
fazeres tradicionais recebeu o título de doutora Honoris Causa pela 
Universidade Federal do Tocantins, foi parteira durante 25 anos e fez 583 
partos, todos bem sucedidos e sem nenhum óbito, Dona Juscelina, é dona de 
um extenso currículo de engajamento, trabalho e resistência, atualmente em 
sua velhice continua em notável vigor e ânimo nos enfrentamentos diários das 
comunidades tradicionais, na busca pelo respeito e qualidade de vida das suas 
crianças, adultos e principalmente dos anciãos, estes que são a memória viva, 
os legítimos detentores e transmissores dos preciosos conhecimentos 
ancestrais. No que diz respeito a organização e valorização dos mais velhos a 
matriarca quilombola instituiu, compõe e preside o Conselho de Griôs da sua 
comunidade, o precursor movimento de manutenção e transmissão cultural e 
identitário com o efetivo protagonismo dos idosos dentro do quilombo no estado 
do Tocantins e no Brasil. 
  

Documento assinado por: Dep. DULCE MIRANDA
Selo digital de segurança: 2021-TSCU-OEIH-BJQC-GFRD.
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Partido-UF

Indicado (nome – sigla, quando houver)

Cidade / UF

Atividade que exerce

ZILDA ARNS
P R Ê M I O

O Lar Abrigo Amor a Jesus-LAJE, Entidade Filantrópica fundada em 1929, 
por um pequeno grupo de friburguenses, preocupados com a morte 
constante de mendigos nas ruas da cidade de Nova Friburgo-RJ, em 
função do frio e fome. Uma das campanhas de maior sucesso e apoio 
popular com o LAJE foi a “Campanha do Quilo”, onde os voluntários iam 
de casa em casa, pedindo contribuição de um quilo de alimentos não 
perecíveis, roupas e agasalhos para os abrigados. Hoje, o Lar Abrigo Amor 
a Jesus é uma ILPI (Instituição de Longa Permanência para Idosos). A 
casa abriga cerca de 80 (oitenta) idosos, entre homens e mulheres, todos 
carentes, necessitados de atenção e cuidados especiais. A entidade 
merece o prêmio pois, o objetivo principal é a recuperação física e 
psicológica dos abrigados, tirando-lhes das condições sub-humanas e de 
vulnerabilidade em que muitas vezes são encontrados.

Por que o indicado deve receber o prêmio

O Lar Abrigo Amor a Jesus-LAJE, Entidade Filantrópica fundada em 14 de 
julho de 1929 e desde sua fundação, grandes avanços foram conquistados 
nos trabalhos de recuperação física e psicológica dos idosos, 
proporcionando-lhes um bem-estar e condições para que se mantenham 
com a autoestima elevada. Dirigida por um grupo de voluntários que tem 
o objetivo atender os necessitados da comunidade e por ser uma ILPI 
(Instituição de Longa Permanência para Idosos), o LAJE vem realizando 
um trabalho de excelência no cuidado de pessoas idosas. Esta entidade 
é reconhecida nacional e internacionalmente pelo carinho e dignidade 
com que trata os idosos menos favorecidos, sem custo algum para os 
familiares dos internos.

Nova Friburgo / RJ

Lar Abrigo Amor a Jesus - LAJE

PSL-RJDeputado Felício Laterça

 

 

 

 

 

 

 
Indicante       Partido/UF 
Felício Laterça  PSL/RJ 
 
Indicado (nome – sigla, quando houver) 
Lar Abrigo Amor a Jesus - LAJE  
 
Cidade/UF 
Nova Friburgo/RJ  
 
Atividade que exerce (até 25 palavras) 
O Lar Abrigo Amor a Jesus-LAJE, Entidade Filantrópica fundada em 14 de julho de 
1929 e desde sua fundação, grandes avanços foram conquistados nos trabalhos de 
recuperação física e psicológica dos idosos, proporcionando-lhes um bem-estar e 
condições para que se mantenham com a autoestima elevada. Dirigida por um grupo 
de voluntários que tem o objetivo atender os necessitados da comunidade e por ser 
uma ILPI (Instituição de Longa Permanência para Idosos), o LAJE vem realizando um 
trabalho de excelência no cuidado de pessoas idosas. Esta entidade é reconhecida 
nacional e internacionalmente pelo carinho e dignidade com que trata os idosos menos 
favorecidos, sem custo algum para os familiares dos internos. 
   
 
Por que o indicado deve receber o prêmio (Todo o conteúdo deste formulário não 
pode ultrapassar esta página) 
O Lar Abrigo Amor a Jesus-LAJE, Entidade Filantrópica fundada em 1929, por 
um pequeno grupo de friburguenses, preocupados com a morte constante de 
mendigos nas ruas da cidade de Nova Friburgo-RJ, em função do frio e fome. 
Uma das campanhas de maior sucesso e apoio popular com o LAJE foi a 
“Campanha do Quilo”, onde os voluntários iam de casa em casa, pedindo 
contribuição de um quilo de alimentos não perecíveis, roupas e agasalhos para 
os abrigados. Hoje, o Lar Abrigo Amor a Jesus é uma ILPI (Instituição de Longa 
Permanência para Idosos). A casa abriga cerca de 80 (oitenta) idosos, entre 
homens e mulheres, todos carentes, necessitados de atenção e cuidados 
especiais. A entidade merece o prêmio pois, o objetivo principal é a 
recuperação física e psicológica dos abrigados, tirando-lhes das condições sub-
humanas e de vulnerabilidade em que muitas vezes são encontrados.  

Documento assinado por: Dep. Felicio Laterca
Selo digital de segurança: 2021-THPV-XEIQ-TPBR-WOBG.
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Partido-UF

Indicado (nome – sigla, quando houver)

Cidade / UF

Atividade que exerce

ZILDA ARNS
P R Ê M I O

Fundada em 23 de março de 1902. A entidade já possui 119 anos de 
existência de filantropia para atentimento de idosos. Possui diversas 
atividades para os idosos, como: Alfabetização; Assistência religiosa; 
Atividade física; Bailinho da saudade; Equoterapia; Espaço da leitura; 
Horticultura e jardinagem; Oficina de artes lúdicas (artes plásticas, 
artesanatos e jogos em geral); Oficina de cuidados de beleza; Oficina 
psicomotivacional. A entidade é referência para Taubaté, para São Paulo e 
para o Brasil.

Por que o indicado deve receber o prêmio

Desde sua fundação em 23 de março de 1902, atende basicamente 
pessoas idosas, com 60 anos ou mais. A demanda atual é abrigar 100 
(cem) idosos carentes de ambos os sexos e cujas necessidades seja 
manter a qualidade de vida integral nas dimensões físicas, de saúde, 
psíquica, social e todas as necessidades básicas diárias.

Taubaté / SP

Casa São Francisco de Idosos de Taubaté - SP

PSL-SPDeputado General Peternelli

 

 

 

 

 

 

 
Indicante       Partido/UF 
GENERAL PETERNELLI  PSL/SP 
 
Indicado (nome – sigla, quando houver) 
Casa São Francisco de Idosos de Taubaté - SP  
 
Cidade/UF 
TAUBATÉ/SP  
 
Atividade que exerce (até 25 palavras) 
Desde sua fundação em 23 de março de 1902,  atende basicamente pessoas idosas, com 
60 anos ou mais. A demanda atual é abrigar 100 (cem) idosos carentes de ambos os 
sexos e cujas necessidades seja manter a qualidade de vida integral nas dimensões 
físicas, de saúde, psíquica, social e todas as necessidades básicas diárias.   
 
Por que o indicado deve receber o prêmio (Todo o conteúdo deste formulário não pode 
ultrapassar esta página) 

Fundada em 23 de março de 1902. A entidade já 
possui 119 anos de existência de filantropia para 
atentimento de idosos. Possui diversas atividades 
para os idosos, como: Alfabetização; Assistência 
religiosa; Atividade física; Bailinho da saudade; 
Equoterapia; Espaço da leitura; Horticultura e 
jardinagem; Oficina de artes lúdicas (artes 
plásticas, artesanatos e jogos em geral); Oficina de 
cuidados de beleza; Oficina psicomotivacional. A 
entidade é referência para Taubaté, para São 
Paulo e para o Brasil.  

Documento assinado por: Dep. GENERAL PETERNELLI
Selo digital de segurança: 2021-AXBV-QGNN-AENO-CFPU.
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Partido-UF

Indicado (nome – sigla, quando houver)

Cidade / UF

Atividade que exerce

ZILDA ARNS
P R Ê M I O

O Lar de São José do Rio Preto foi fundado em 11 de março de 1936, 
constituído como uma associação civil de direito privado, beneficente, 
sem fins lucrativos cuja missão é atender idosos de ambos os sexos, sem 
distinção de raça, cor, opção partidária e religiosa, conta com espaço 
próprio, adequado para o desenvolvimento das atividades, de acordo 
com as normas da ANVISA. O atendimento é efetuado de acordo com 
a Tipificação Nacional dos Serviços Sócio-assistenciais, (Resolução nº 
109/09) Serviço de Acolhimento Institucional para pessoas idosas com 
60 anos ou mais, de ambos os sexos, independentes e/ou com diversos 
graus de dependência que não dispõem de condições para permanecer 
com a família e com vivência de situações de violência e negligência, 
em situação de rua e de abandono, com vínculos familiares fragilizados 
ou rompidos. Dentro do contexto apresentado, o Lar São Vicente de 
Paulo busca possibilitar o resgate da auto-estima, do auto-cuidado, 
assegurando o acesso ao Sistema de Garantia de Direitos e a Rede Sócio-
assistencial, bem como a construção ou estreitamento dos vínculos 
familiares e/ou comunitários. Atualmente o Lar cuida de 86 idosos, sendo 
50 moradores e 36 em atendimento centro dia, que funciona de segunda 
a sexta, das 8h às 18h, sem nenhum custo para o idoso ou a família. 
Oferece atendimento nos setores de Psicologia, Terapia ocupacional, 
Fisioterapia, Enfermagem, Serviço Social e Nutrição. Eles contam com 51 
funcionários e 18 voluntários para o funcionamento das atividades do lar

Por que o indicado deve receber o prêmio

O Lar SVP de São José do Rio Preto instituição sem fins lucrativos, há 85 
anos desenvolve seus serviços voltados à população idosa de forma a 
garantir assistência adequada em regime residencial, a idosos de ambos os 
sexos, com 60 anos ou mais, que estejam risco ou em vulnerabilidade social.

São José do Rio Preto / SP

Lar de Idosos São Vicente de Paulo

DEM-SPDeputado Geninho Zuliani

 

 

 

 

 

 

 
Indicante       Partido/UF 
Geninho Zuliani  DEM/SP 
 
Indicado (nome – sigla, quando houver) 
Lar de Idosos São Vicente de Paulo.  
 
Cidade/UF 
São José do Rio Preto/SP  
 
Atividade que exerce (até 25 palavras) 
O Lar SVP de São José do Rio Preto instituição sem fins lucrativos,  há 85 anos 
desenvolve seus serviços voltados à população idosa de forma a garantir assistência 
adequada em regime residencial, a idosos de ambos os  sexos, com 60 anos ou mais, que 
estejam risco ou em vulnerabilidade social.   
 
Por que o indicado deve receber o prêmio (Todo o conteúdo deste formulário não pode 
ultrapassar esta página) 
O Lar de São José do Rio Preto foi fundado em 11 de março de 1936, constituído como 
uma associação civil de direito privado, beneficente, sem fins lucrativos cuja missão é 
atender idosos de ambos os sexos, sem distinção de raça, cor, opção partidária e religiosa, 
conta com espaço próprio, adequado para o desenvolvimento das atividades, de acordo 
com as normas da ANVISA. 
O atendimento é efetuado de acordo com a Tipificação Nacional dos Serviços Sócio-
assistenciais, (Resolução nº 109/09) Serviço de Acolhimento Institucional para pessoas 
idosas com 60 anos ou mais, de ambos os sexos, independentes e/ou com diversos graus 
de dependência que não dispõem de condições para permanecer com a família e com 
vivência de situações de violência e negligência, em situação de rua e de abandono, com 
vínculos familiares fragilizados ou rompidos.  
Dentro do contexto apresentado, o Lar São Vicente de Paulo busca possibilitar o resgate 
da auto-estima, do auto-cuidado, assegurando o acesso ao Sistema de Garantia de 
Direitos e a Rede Sócio-assistencial, bem como a construção ou estreitamento dos 
vínculos familiares e/ou comunitários. 
Atualmente o Lar cuida de 86 idosos, sendo 50 moradores e 36 em atendimento centro dia, 
que funciona de segunda a sexta, das 8h às 18h, sem nenhum custo para o idoso ou a 
família. Oferece atendimento nos setores de Psicologia, Terapia ocupacional, Fisioterapia, 
Enfermagem, Serviço Social e Nutrição. Eles contam com 51 funcionários e 18 voluntários 
para o funcionamento das atividades do lar 
  

Documento assinado por: Dep. GENINHO ZULIANI
Selo digital de segurança: 2021-RLFY-FYTD-XMPY-QEOM.
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Partido-UF

Indicado (nome – sigla, quando houver)

Cidade / UF

Atividade que exerce

ZILDA ARNS
P R Ê M I O

A Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de Curitiba é mantenedora 
do Hospital da Santa Casa de Curitiba, um centro de referência em 
medicina de média e alta complexidade que se destaca como berço 
da medicina Paranaense sendo inaugurado em 1880 por Dom Pedro II. 
Localizado no coração de Curitiba, a Santa Casa realiza em média 150 
mil atendimentos por ano entre cirurgias, atendimentos ambulatoriais, 
exames, atendimento de urgência e emergência e internamentos 
clínicos. 50% do público atendido são pacientes com idade superior 
a 60 anos, o que, em termos brutos, significa ser o maior centro 
de atendimento de idosos da Capital do Paraná. Com uma história 
centenária de assistência hospitalar, dedica 79% de sua capacidade 
total de atendimentos aos pacientes do SUS – Sistema Único de Saúde, 
majoritariamente idosos, e por essa razão, dia após dia, oferece um 
ambiente acolhedor e atendimento humanizado. A presença do paciente 
idoso é tão constante, que desde 2020 a instituição foi eleita e integra 
o Conselho Municipal da Pessoa Idosa, onde milita pelas premissas do 
Estatuto da Pessoa Idosa na sua integralidade, seja no âmbito da saúde, 
seja em todos os outros aspectos desta população, sempre focando 
na longevidade e na qualidade de vida. Em 2020, diante de mais uma 
pandemia que assolou a população paranaense, a Santa Casa se tornou 
o hospital filantrópico que mais abriu leitos dedicados ao tratamento de 
COVID19. Foram mais de 1700 internações, e hoje conta com 170 leitos
divididos entre UTIs e Enfermarias. Feito que grifa este como o hospital 
que mais enfrentou pandemias e epidemias no estado (desde a gripe 
espanhola ao COVID-19, sempre foi referência para a população).

Por que o indicado deve receber o prêmio

Realiza 150 mil atendimentos por ano com 50% do público com idade 
superior a 60 anos. O maior centro de atendimento de idosos da Capital 
do Paraná.

Santa Casa de Curitiba

Curitiba / PR

PT-PRDeputada Gleisi Hoffmann

 

 

 
 

 

 
 

 

 
Indicante       Partido/UF 
Gleisi Hoffmann  PT/PR 
 
Indicado (nome – sigla, quando houver) 
Santa Casa de Curitiba  
 
Cidade/UF 
Curitiba / PR  
 
Atividade que exerce (até 25 palavras) 
Realiza 150 mil atendimentos por ano com 50% do público com idade superior a 60 
anos. O maior centro de atendimento de idosos da Capital do Paraná   
 
Por que o indicado deve receber o prêmio (Todo o conteúdo deste formulário não 
pode ultrapassar esta página) 
A Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de Curitiba é mantenedora do Hospital da 
Santa Casa de Curitiba, um centro de referência em medicina de média e alta 
complexidade que se destaca como berço da medicina Paranaense sendo inaugurado 
em 1880 por Dom Pedro II. 
Localizado no coração de Curitiba, a Santa Casa realiza em média 150 mil 
atendimentos por ano entre cirurgias, atendimentos ambulatoriais, exames, 
atendimento de urgência e emergência e internamentos clínicos. 50% do público 
atendido são pacientes com idade superior a 60 anos, o que, em termos brutos, 
significa ser o maior centro de atendimento de idosos da Capital do Paraná. 
Com uma história centenária de assistência hospitalar, dedica 79% de sua capacidade 
total de atendimentos aos pacientes do SUS – Sistema Único de Saúde, 
majoritariamente idosos, e por essa razão, dia após dia, oferece um ambiente 
acolhedor e atendimento humanizado.  
A presença do paciente idoso é tão constante, que desde 2020 a instituição foi eleita e 
integra o Conselho Municipal da Pessoa Idosa, onde milita pelas premissas do 
Estatuto da Pessoa Idosa na sua integralidade, seja no âmbito da saúde, seja em 
todos os outros aspectos desta população, sempre focando na longevidade e na 
qualidade de vida. 
Em 2020, diante de mais uma pandemia que assolou a população paranaense, a 
Santa Casa se tornou o hospital filantrópico que mais abriu leitos dedicados ao 
tratamento de COVID19. Foram mais de 1700 internações, e hoje conta com 170 leitos 
divididos entre UTIs e Enfermarias. Feito que grifa este como o hospital que mais 
enfrentou pandemias e epidemias no estado (desde a gripe espanhola ao COVID-19, 
sempre foi referência para a população).  
 

Documento assinado por: Dep. GLEISI HOFFMANN
Selo digital de segurança: 2021-LJMK-NTAP-ICYT-QLKA.
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Indicado (nome – sigla, quando houver)

Cidade / UF

Atividade que exerce

ZILDA ARNS
P R Ê M I O

Referência no atendimento ao idoso, o Centro de Geriatria e Gerontologia Júlia 
Magalhães (CGGJM) é a tradução fiel da luta de Irmã Dulce por uma assistência integral 
à pessoa idosa, com estímulo à cidadania, socialização e qualidade de vida. Criado 
em 1986, é o único complexo do Estado a oferecer, ao mesmo tempo, atendimento 
ambulatorial e internação hospitalar para casos graves e pacientes crônicos. São 16 
leitos de pacientes com patologias agudas, 16 leitos de cuidados paliativos, 24 de 
reabilitação, 88 de patologias crônicas e 72 de longa permanência. Comprometida com 
o atendimento humanizado, a unidade dispõe de equipe multidisciplinar, formada 
por enfermeiros; geriatras; neuroclínico; assistentes sociais; fisioterapeutas; terapeutas 
ocupacionais; fonoaudióloga; nutricionistas; psicólogos; musicoterapeuta; técnicos 
de enfermagem; cuidadores de idosos; auxiliares de serviços gerais e administrativos. 
O complexo mantém programas para o idoso diabético e hipertenso. O Centro Dia 
atende mensalmente 70 idosos da comunidade, em regime de meio turno, oferecendo 
atividades de socialização, reabilitação física e cognitiva. O Grupo Renascer proporciona 
à pessoa idosa a retomada de seu papel na família e na sociedade através de atividades 
lúdicas como samba de roda, coral, teatro e quadrilha junina, além de palestras 
educativas que despertam para a cidadania, autonomia e independência. O CGGJM 
atende idosos com alterações de memória e portadores de Alzheimer, intervindo 
precocemente e cadastrando para recebimento da medicação disponibilizada pelo 
Ministério da Saúde. Os portadores da doença de Parkinson são acompanhados por 
equipe multidisciplinar, formada por profissionais das áreas de Geriatria, Neurologia, 
Enfermagem, Fisioterapia, Terapia Ocupacional, Fonoaudiologia, Nutrição e Serviço 
Social. Os pacientes são encaminhados pela unidade para dispensação de medicação 
específica junto aos postos de saúde. A Morada de Idosos reúne 72 moradores que 
viviam em situação de vulnerabilidade, antes de chegarem à unidade. Além de 
proporcionar um lar, busca estimular a manutenção do vínculo de referência.

Por que o indicado deve receber o prêmio

Entidade filantrópica de atendimento gratuito na saúde, educação e 
assistência social. Sua marca é a atenção integral, multidisciplinar e 
humanizada ao idoso/a.

Salvador / BA

Obras Sociais Irmã Dulce - OSID

PT-BADeputado Jorge Solla

 

 

 

 

 

 

 
Indicante       Partido/UF 
JORGE SOLLA  PT/BA 
 
Indicado (nome – sigla, quando houver) 
OBRAS SOCIAIS IRMÃ DULCE - OSID  
 
Cidade/UF 
SALVADOR/BA  
 
Atividade que exerce (até 25 palavras) 
Entidade filantrópica de atendimento gratuito na saúde, educação e assistência social. 
Sua marca é a atenção integral, multidisciplinar e humanizada ao idoso/a.   
 
Por que o indicado deve receber o prêmio (Todo o conteúdo deste formulário não pode 
ultrapassar esta página) 
Referência no atendimento ao idoso, o Centro de Geriatria e Gerontologia Júlia Magalhães 
(CGGJM) é a tradução fiel da luta de Irmã Dulce por uma assistência integral à pessoa idosa, 
com estímulo à cidadania, socialização e qualidade de vida. Criado em 1986, é o único 
complexo do Estado a oferecer, ao mesmo tempo, atendimento ambulatorial e internação 
hospitalar para casos graves e pacientes crônicos. São 16 leitos de pacientes com patologias 
agudas, 16 leitos de cuidados paliativos, 24 de reabilitação, 88 de patologias crônicas e 72 de 
longa permanência. Comprometida com o atendimento humanizado, a unidade dispõe de 
equipe multidisciplinar, formada por enfermeiros; geriatras; neuroclínico; assistentes sociais; 
fisioterapeutas; terapeutas ocupacionais; fonoaudióloga; nutricionistas; psicólogos; 
musicoterapeuta; técnicos de enfermagem; cuidadores de idosos; auxiliares de serviços gerais 
e administrativos. O complexo mantém programas para o idoso diabético e hipertenso. O 
Centro Dia atende mensalmente 70 idosos da comunidade, em regime de meio turno, 
oferecendo atividades de socialização, reabilitação física e cognitiva. O Grupo Renascer 
proporciona à pessoa idosa a retomada de seu papel na família e na sociedade através de 
atividades lúdicas como samba de roda, coral, teatro e quadrilha junina, além de palestras 
educativas que despertam para a cidadania, autonomia e independência. O CGGJM atende 
idosos com alterações de memória e portadores de Alzheimer, intervindo precocemente e 
cadastrando para recebimento da medicação disponibilizada pelo Ministério da Saúde. Os 
portadores da doença de Parkinson são acompanhados por equipe multidisciplinar, formada por 
profissionais das áreas de Geriatria, Neurologia, Enfermagem, Fisioterapia, Terapia 
Ocupacional, Fonoaudiologia, Nutrição e Serviço Social. Os pacientes são encaminhados pela 
unidade para dispensação de medicação específica junto aos postos de saúde. A Morada de 
Idosos reúne 72 moradores que viviam em situação de vulnerabilidade, antes de chegarem à 
unidade. Além de proporcionar um lar, busca estimular a manutenção do vínculo de referência.  

Documento assinado por: Dep. JORGE SOLLA
Selo digital de segurança: 2021-KFWJ-HKDD-ENON-OQQI.
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Partido-UF

Indicado (nome – sigla, quando houver)

Cidade / UF

Atividade que exerce

ZILDA ARNS
P R Ê M I O

 
 
 

Indicante Partido/UF 
Deputado Júlio Delgado PSB/MG 

 
Indicado (nome – sigla, quando houver) 
Abrigo Santa Helena de Juiz de Fora 

 
Cidade/UF 
Juiz de Fora - MG 

 
Atividade que exerce (até 25 palavras) 

 
 
Organização da Sociedade Civil - OSC filantrópica, que realiza atendimento de alta 
complexidade 24 horas dia, na modalidade acolhimento institucional para pessoas idosas 
de baixa renda sem qualquer discriminação de raça, cor, sexo ou religião e outras. 

 
 

Por que o indicado deve receber o prêmio (Todo o conteúdo deste formulário não pode 
ultrapassar esta página) 

 
O Abrigo Santa Helena foi fundado em 10/10/1915, é declarado de utilidade Pública 
Municipal, Estadual e Federal, atua sem fins lucrativos e presta serviços de Alta 
Complexidade na modalidade de Instituição de Longa Permanência de Idosos que acolhe 
idosos do município de Juiz de Fora/MG, sendo uma instituição respeitada pelo trabalho 
desenvolvido ao longo destes anos. Nesses 105 anos de existência, embora com poucos 
recursos, sempre se empenhou na busca por melhorias a fim de dar continuidade ao 
acolhimento de pessoas idosas das mais diversas condições de vida e de saúde física e 
mental, que por algum motivo necessitou dessa modalidade de atendimento. Possui uma 
equipe multiprofissional composta de: assistente social, educador físico, enfermeiras, 
farmacêutica, fisioterapeuta, nutricionista, psicóloga, além de técnicos de enfermagem, 
cuidadores de idosos, auxiliares de limpeza, cozinheiras, motorista entre outros, todos 
essenciais para o atendimento do idoso que necessita do cuidado diferenciado ou não, 
pois, enxergamos o idoso como um todo para proporcionar assim, um atendimento 
humanizado com uma visão ampla. Além disso, a ILPI promove atividades de: convivência, 
cognitivas, recreativas, passeios culturais, festividades, memorização, lembranças de 
datas comemorativas, jogos recreativos, ginástica, ginástica adaptada, yoga, palestras 
educativas, rodas de conversa debatendo temas de interesse da pessoa residente entre 
outras, além projetos de: encontro de gerações, voluntários do amor entre outros e 
promove evento comunitários a fim de arrecadar fundos, desenvolvimento de projetos 
visando a captação de recursos, parceira 

Documento assinado por: Dep. Julio Delgado
Selo digital de segurança: 2021-NRSM-UUPV-SLRZ-JGDR.

O Abrigo Santa Helena foi fundado em 10/10/1915, é declarado de utilidade 
Pública Municipal, Estadual e Federal, atua sem fins lucrativos e presta serviços 
de Alta Complexidade na modalidade de Instituição de Longa Permanência 
de Idosos que acolhe idosos do município de Juiz de Fora/MG, sendo uma 
instituição respeitada pelo trabalho desenvolvido ao longo destes anos. Nesses 
105 anos de existência, embora com poucos recursos, sempre se empenhou 
na busca por melhorias a fim de dar continuidade ao acolhimento de pessoas 
idosas das mais diversas condições de vida e de saúde física e mental, que 
por algum motivo necessitou dessa modalidade de atendimento. Possui 
uma equipe multiprofissional composta de: assistente social, educador físico, 
enfermeiras, farmacêutica, fisioterapeuta, nutricionista, psicóloga, além 
de técnicos de enfermagem, cuidadores de idosos, auxiliares de limpeza, 
cozinheiras, motorista entre outros, todos essenciais para o atendimento 
do idoso que necessita do cuidado diferenciado ou não, pois, enxergamos o 
idoso como um todo para proporcionar assim, um atendimento humanizado 
com uma visão ampla. Além disso, a ILPI promove atividades de: convivência, 
cognitivas, recreativas, passeios culturais, festividades, memorização, 
lembranças de datas comemorativas, jogos recreativos, ginástica, ginástica 
adaptada, yoga, palestras educativas, rodas de conversa debatendo temas 
de interesse da pessoa residente entre outras, além projetos de: encontro de 
gerações, voluntários do amor entre outros e promove evento comunitários a 
fim de arrecadar fundos, desenvolvimento de projetos visando a captação de 
recursos, parceira

Por que o indicado deve receber o prêmio

Juiz de Fora / MG

Abrigo Santa Helena de Juiz de Fora

PSB-MGDeputado Júlio Delgado

Organização da Sociedade Civil - OSC filantrópica, que realiza 
atendimento de alta complexidade 24 horas dia, na modalidade 
acolhimento institucional para pessoas idosas de baixa renda sem 
qualquer discriminação de raça, cor, sexo ou religião e outras.
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Partido-UF

Indicado (nome – sigla, quando houver)

Cidade / UF

Atividade que exerce

ZILDA ARNS
P R Ê M I O

A frente da secretaria de assistência social elaborou diversos projetos 
em prol dos direitos constitucionais dos idosos no municipio de Nova 
Iguaçu/RJ.

1. Espaço Municipal da Terceira Idade Centro de convivência para idosos 
a partir de 60 anos, que oferta atividades que ampliar a qualidade de 
vida do idoso.
2. Núcleo de Atendimento ao Idoso: serviço de atendimento e garantia 
do direito constitucional do idoso, maior de 65 anos a renda.
3. PSB no Domicilio - serviço tipificado pela PNAS que tem o objetivo de 
atender e acompanhar os idosos que não conseguem acessar a rede de 
serviços sociais.
4. Minha Casa Meu Lugar - Projeto desenvolvido para levar atividades 
que estimulem cognitivamente os idosos durante a pandemia, além de 
combater a solidão e o isolamento.

Por que o indicado deve receber o prêmio

Secretária Municipal de Assistência Social de Nova Iguaçu/RJ

Nova Iguaçu / RJ

Elaine Medeiros Fonseca da Silva

DEM-RJDeputado Juninho do Pneu

 

 

 

 

 

 

 
Indicante       Partido/UF 
Nome Parlamentar  XXXX/XX 
 
Indicado (nome – sigla, quando houver) 
Nome – Sigla, quando houver  
 
Cidade/UF 
Cidade/UF  
 
Atividade que exerce (até 25 palavras) 
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
________________________   
 
Por que o indicado deve receber o prêmio (Todo o conteúdo deste formulário não pode 
ultrapassar esta página) 
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_________________________________________  

DEPUTADO JUNINHO DO PNEU DEM/RJ

ELAINE MEDEIROS FONSECA DA SILVA

NOVA IGUAÇU/RJ

SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE NOVA IGUAÇU/RJ

1. ESPAÇO MUNICIPAL DA TERCEIRA IDADE CENTRO DE CONVIVÊNCIA PARA IDOSOS

A PARTIR DE 60 ANOS, QUE OFERTA ATIVIDADES QUE AMPLIAR A QUALIDADE DE VIDA DO IDOSO.
2. NÚCLEO DE ATENDIMENTO AO IDOSO: SERVIÇO DE ATENDIMENTO E GARANTIA DO DIREITO

CONSTITUCIONAL DO IDOSO, MAIOR DE 65 ANOS A RENDA. 

A FRENTE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL ELABOROU DIVERSOS PROJETOS

EM PROL DOS DIREITOS CONSTITUCIONAIS DOS IDOSOS NO MUNICIPIO DE NOVA IGUAÇU/RJ. 

3. PSB NO DOMICILIO - SERVIÇO TIPIFICADO PELA PNAS QUE TEM O OBJETIVO DE ATENDER

E ACOMPANHAR OS IDOSOS QUE NÃO CONSEGUEM ACESSAR A REDE DE SERVIÇOS SOCIAIS.

4. MINHA CASA MEU LUGAR - PROJETO DESENVOLVIDO PARA LEVAR ATIVIDADES QUE 

ESTIMULEM COGNITIVAMENTE OS IDOSOS DURANTE A PANDEMIA, ALÉM DE COMBATER A

SOLIDÃO E O ISOLAMENTO. 

Documento assinado por: Dep. JUNINHO DO PNEU
Selo digital de segurança: 2021-SSJN-MRXM-TLWV-CUOJ.
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Partido-UF

Indicado (nome – sigla, quando houver)

Cidade / UF

Atividade que exerce

ZILDA ARNS
P R Ê M I O

A Socorro aos Necessitados, que este ano completa 100 anos, é uma associação 
criada por famílias e pessoas altruístas e de grande sensibilidade social, 
preocupadas com os níveis de pobreza da população menos privilegiada. Em 
1921, Herculano Carlos Franco de Souza liderou o projeto para construção de 
uma casa que atendesse aos pobres e suas carências na cidade de Curitiba. 
Para isso, ele contou com o apoio de um grupo de personalidades da época. O 
objetivo era atender à população carente, prestando-lhes amor e assistência.
A instituição possui 40.000m² de área total e 6.000m² de área construída. 
Atualmente, atua na área de assistência social para idosos, a fim de promover 
a dignidade e inserção social. Sua missão é oferecer condições dignas de 
sobrevivência aos idosos, instalando-os em locais apropriados. Com intuito 
de atender com excelência a população carente, a associação dispõe de uma 
equipe de funcionários experientes e de instalações adequadas, que oferecem 
qualidade de vida aos idosos, consolidando- se atualmente como a instituição 
mais antiga e tradicional do Paraná.
A Socorro dos Necessitados faz hoje parte da história do estado, tamanha 
sua importância para o cuidado dos idosos ao longo do último século. Na sua 
estrutura, a Socorro dos Necessitados também conta com o Lar dos Idosos do 
Tarumã e o Centro Dia Recanto do Tarumã.
O Lar dos Idosos Recanto do Tarumã é destinado ao abrigo de homens 
(acima de 60 anos) que não possuem condições de manutenção da própria 
sobrevivência ou que apresentem vulnerabilidade familiar. O Lar atende 
atualmente 95 idosos. Já o Centro Dia de Atenção a Pessoa Idosa Recanto do 
Tarumã atende as pessoas idosas com idade superior a 60 anos de ambos os 
sexos. O serviço prestado é o de Média Complexidade destinado a pessoas que 
estão em situação de vulnerabilidade, com violação de direitos, mas que ainda 
assim possuem vínculo familiar.

Por que o indicado deve receber o prêmio

É uma associação civil, filantrópica, com fins não econômicos, que atua 
na área de assistência social para idosos, promovendo dignidade e 
inserção social.

Curitiba / PR

Socorro aos Necessitados

PV-PRDeputada Leandre

 
 
 

Indicante Partido/UF 
LEANDRE PV-PR 

 
Indicado (nome – sigla, quando houver) 
SOCORRO AOS NECESSITADOS 

 
Cidade/UF 
CURITIBA/PR 

 
Atividade que exerce (até 25 palavras) 
É uma associação civil, filantrópica, com fins não econômicos, que atua na área de 
assistência social para idosos, promovendo dignidade e inserção social. 

 
Por que o indicado deve receber o prêmio (Todo o conteúdo deste formulário não pode 
ultrapassar esta página) 
A Socorro aos Necessitados, que este ano completa 100 anos, é uma associação 
criada por famílias e pessoas altruístas e de grande sensibilidade social, preocupadas 
com os níveis de pobreza da população menos privilegiada. Em 1921, Herculano 
Carlos Franco de Souza liderou o projeto para construção de uma casa que atendesse 
aos pobres e suas carências na cidade de Curitiba. Para isso, ele contou com o apoio 
de um grupo de personalidades da época. O objetivo era atender à população carente, 
prestando-lhes amor e assistência. 

 
A instituição possui 40.000m² de área total e 6.000m² de área construída. Atualmente, 
atua na área de assistência social para idosos, a fim de promover a dignidade e 
inserção social. Sua missão é oferecer condições dignas de sobrevivência aos idosos, 
instalando-os em locais apropriados. Com intuito de atender com excelência a 
população carente, a associação dispõe de uma equipe de funcionários experientes e 
de instalações adequadas, que oferecem qualidade de vida aos idosos, consolidando- 
se atualmente como a instituição mais antiga e tradicional do Paraná. 

 
A Socorro dos Necessitados faz hoje parte da história do estado, tamanha sua 
importância para o cuidado dos idosos ao longo do último século. Na sua estrutura, a 
Socorro dos Necessitados também conta com o Lar dos Idosos do Tarumã e o Centro 
Dia Recanto do Tarumã. 

 
O Lar dos Idosos Recanto do Tarumã é destinado ao abrigo de homens (acima de 60 
anos) que não possuem condições de manutenção da própria sobrevivência ou que 
apresentem vulnerabilidade familiar. O Lar atende atualmente 95 idosos. Já o Centro 
Dia de Atenção a Pessoa Idosa Recanto do Tarumã atende as pessoas idosas com 
idade superior a 60 anos de ambos os sexos. O serviço prestado é o de Média 
Complexidade destinado a pessoas que estão em situação de vulnerabilidade, com 
violação de direitos, mas que ainda assim possuem vínculo familiar. 

Documento assinado por: Dep. Leandre
Selo digital de segurança: 2021-DJSP-IZDD-JEJN-GXPZ.
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Por que o indicado deve receber o prêmio

ZILDA ARNS
P R Ê M I O

Indicado (nome – sigla, quando houver)

Cidade / UF

Atividade que exerce

O trabalho realizado pela Dra. Karla Giacomin, criando e coordenando, 
inspirando e liderando a Frente Nacional de Reforço às Instituições 
de Longa Permanência para os Idosos (ILPI’s), desde o inicio da 
pandemia, salvou milhares das vidas – as mais vulneráveis e precárias. 
Um trabalho feito com imensa competência e com a modéstia que a 
caracteriza. Ocupa Cargo Acadêmico na UFMG, na Fiocruz-Campus de 
BH, é Coordenadora Política de Saúde do município de Belo Horizonte, 
Consultora da Organização Mundial da Saúde e Vice-Presidente do 
Centro Internacional de Longevidade.

Geriatra

Belo Horizonte / MG

Karla Giacomin

PSB-BA
PSDB-AL

Deputada Lídice da Mata

 

 

 

 

 

 

 
Indicante       Partido/UF 
Lídice da Mata  PSB/BA 
 
Indicado (nome – sigla, quando houver) 
Karla Giacomin  
 
Cidade/UF 
Belo Horizonte/MG  
 
Atividade que exerce (até 25 palavras) 
Geriatra   
 
Por que o indicado deve receber o prêmio (Todo o conteúdo deste formulário não 
pode ultrapassar esta página) 
O trabalho realizado pela Dra. Karla Giacomin, criando e coordenando, inspirando e 
liderando a Frente Nacional de Reforço às Instituições de Longa Permanência para os 
Idosos (ILPI’s), desde o inicio da pandemia, salvou milhares das vidas – as mais 
vulneráveis e precárias. Um trabalho feito com imensa competência e com a modéstia 
que a caracteriza. Ocupa Cargo Acadêmico na UFMG, na Fiocruz-Campus de BH, é 
Coordenadora Política de Saúde do município de Belo Horizonte, Consultora da 
Organização Mundial da Saúde e Vice-Presidente do Centro Internacional de 
Longevidade.  

Documento assinado por: Dep. Lidice da Mata
Selo digital de segurança: 2021-KEQS-KDHY-TXBE-FCPF.

Deputada Tereza Nelma
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Partido-UF

Indicado (nome – sigla, quando houver)

Cidade / UF

Atividade que exerce

Por que o indicado deve receber o prêmio

ZILDA ARNS
P R Ê M I O

Indico Margarida Genevois, pois é internacionalmente reconhecida por 
seu trabalho em defesa dos direitos humanos, das mulheres, da pessoa 
idosa e das vítimas da ditadura civil-militar no Brasil (1964-1985), atuou ao 
lado de Dom Paulo Evaristo Arns. Foi presidente da Comissão de Justiça 
e Paz da Arquidiocese de São Paulo por três mandatos e, atualmente, 
é a presidente de honra do colegiado. Foi fundadora e coordenadora 
do Centro de Expansão Cultural e Social Veritas, entre os anos de 1968 e 
1978. Integrou ainda importantes organizações em defesa dos direitos 
humanos, como o Conselho Nacional dos Direitos Humanos, a Rede 
Brasileira de Educação em Direitos Humanos, a Comissão Teotônio Vilela 
de Direitos Humanos e o Conselho Nacional de Educação em Direitos 
Humanos.

Ativista e defensora dos Diretos Humanos e presidente de honra da 
Comissão de Justiça e Paz da Arquidiocese de São Paulo.

São Paulo / SP

Margarida Bulhoes Pedreira Genevois

PSOL-SPDeputada Luiza Erundina de Sousa

 

 

 

 

 

 

 
Indicante       Partido/UF 
Luiza Erundina de Sousa  Psol/SP 
 
Indicado (nome – sigla, quando houver) 
Margarida Bulhoes Pedreira Genevois  
 
Cidade/UF 
São Paulo/SP  
 
Atividade que exerce (até 25 palavras) 
Ativista e defensora dos Diretos Humanos e presidente de honra da Comissão de 
Justiça e Paz da Arquidiocese de São Paulo.   
 
Por que o indicado deve receber o prêmio (Todo o conteúdo deste formulário não 
pode ultrapassar esta página) 
Indico Margarida Genevois, pois é internacionalmente reconhecida por seu trabalho 
em defesa dos direitos humanos, das mulheres, da pessoa idosa e das vítimas da 
ditadura civil-militar no Brasil (1964-1985), atuou  ao lado de Dom Paulo Evaristo Arns. 
Foi presidente da Comissão de Justiça e Paz da Arquidiocese de São Paulo por  três 
mandatos e, atualmente, é a presidente de honra do colegiado. Foi fundadora e 
coordenadora do Centro de Expansão Cultural e Social Veritas, entre os anos de 1968 
e 1978. Integrou ainda importantes organizações em defesa dos direitos humanos, 
como o Conselho Nacional dos Direitos Humanos, a Rede Brasileira de Educação em 
Direitos Humanos, a Comissão Teotônio Vilela de Direitos Humanos e o Conselho 
Nacional de Educação em Direitos Humanos.  

Documento assinado por: Dep. LUIZA ERUNDINA
Selo digital de segurança: 2021-QXKO-BPYX-YFTY-NSRH.
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Partido-UF

Indicado (nome – sigla, quando houver)

Cidade / UF

Atividade que exerce

Por que o indicado deve receber o prêmio

ZILDA ARNS
P R Ê M I O

Participou na década de 90 em atividades esportivas com grupos de veteranos 
e sênior na área de futebol de campo; Participou da discussão no gabinete do 
Vereador Ciro Martini para a criação do Conselho Municipal do Idoso em Porto 
Alegre, que veio a ser constituído em 2000, organizando assembléias e eventos 
com grupos de idosos e entidades do municípi; Atuou no COMUI representando 
a Secretaria de Cultura e a Secretaria Adjunta do Idoso ligada a Secretaria 
Municipal de Direitos Humanos, atualmente Coordenação de Direitos do Idoso 
na Secretaria de Desenvolvimento Social; Na Secretaria de Cultura, atuava nas 
comunidades das 17 regiões do Orçamento Participativo, criando núcleos de 
idosos e levando às comunidades eventos e oficinas para o público idoso. Criou 
o programa Se Vira nos 60 que permite, além das apresentações criativas dos 
idosos nas diversas áreas culturais, a conscientização através de palestras, rodas 
de conversas, apresentações em parceria com os diversos órgãos e secretarias, 
sobre as políticas de defesa dos direitos da pessoa idosa; Na secretaria Adjunta 
do Idoso, hoje Coordenadoria, participou da elaboração do Plano Municipal 
da Pessoa Idosa de Porto Alegre 2017, pioneiro em capitais; Em 2019 recebeu 
da EPTC - Empresa Pública de Transporte Coletivo- o prêmio pelo trabalho 
de conscientização do programa Pedestre Idoso; Atua diretamente com os 
grupos de convivência de idosos da cidade, assessorando sua organização e 
proporcionando atividades lúdicas; Esteve presente em todas as conferencias 
Municipais da pessoa idosa da Cidade de Porto Alegre, participando na 
organização nas de 2015 e 2018; Tem atuação também em saraus e eventos 
comunitários com o publico idoso, atualmente faz mediação do Grupo De 
Bates & Papos de Parceiros com assuntos temáticos, de resgate de memória e 
oralidade de idosos;

Atualmente trabalha na Secretaria de Desenvolvimento Social /PMPA,  
na Coordenação de direitos do Idoso

Porto Alegre / RS

Silvio Juramar Leal

PT-RSDeputada Maria do Rosário

 

 

 

 

 

 

 
Indicante       Partido/UF 
Deputada Maria do Rosário  PT/RS 
 
Indicado (nome – sigla, quando houver) 
Silvio Juramar Leal   
 
Cidade/UF 
Porto Alegre/RS  
 
Atividade que exerce (até 25 palavras) 
Atualmente trabalha na Secretaria de Desenvolvimento Social /PMPA, na 
Coordenação de direitos do Idoso   
 
Por que o indicado deve receber o prêmio (Todo o conteúdo deste formulário não 
pode ultrapassar esta página) 
Participou na década de 90 em atividades esportivas com grupos de veteranos e 
sênior na área de futebol de campo; 
Participou  da discussão no gabinete do Vereador Ciro Martini para a criação do 
Conselho Municipal do Idoso em Porto Alegre, que veio a ser constituído em 2000, 
organizando assembléias e eventos com grupos de idosos e entidades do municípi; 
Atuou no COMUI representando a Secretaria de Cultura e a Secretaria Adjunta do 
Idoso ligada a Secretaria Municipal de Direitos Humanos, atualmente Coordenação de 
Direitos do Idoso na Secretaria de Desenvolvimento Social; 
Na Secretaria de Cultura, atuava nas comunidades das 17 regiões do Orçamento 
Participativo, criando núcleos de idosos e levando às comunidades eventos e oficinas 
para o público idoso.  
Criou o programa Se Vira nos 60 que permite, além das apresentações criativas dos 
idosos nas diversas áreas culturais, a conscientização através de palestras, rodas de 
conversas, apresentações em parceria com os diversos órgãos e secretarias, sobre as 
políticas de defesa dos direitos da pessoa idosa; 
Na secretaria Adjunta do Idoso, hoje Coordenadoria, participou da elaboração do 
Plano Municipal da Pessoa Idosa de Porto Alegre 2017, pioneiro em capitais;   
Em 2019 recebeu da EPTC - Empresa Pública de Transporte Coletivo- o prêmio pelo 
trabalho de conscientização do programa Pedestre Idoso; 
Atua diretamente com os grupos de convivência de idosos da cidade, assessorando 
sua organização e proporcionando atividades lúdicas; 
Esteve presente em todas as conferencias Municipais da pessoa idosa da Cidade de 
Porto Alegre, participando na organização nas de 2015 e 2018; 
Tem atuação também em saraus e eventos comunitários com o publico idoso, 
atualmente faz mediação do Grupo De Bates & Papos de Parceiros com assuntos 
temáticos, de resgate de memória e oralidade de idosos;  

Documento assinado por: Dep. Maria do Rosario
Selo digital de segurança: 2021-HUXX-AMZL-ICWV-BASC.
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Partido-UF

Indicado (nome – sigla, quando houver)

Cidade / UF

Atividade que exerce

ZILDA ARNS
P R Ê M I O

Legitimando o conceito de envelhecimento saudável, o CCI (sede na área 
urbana com extensão distrital - Abunã), agregado ao compromisso de 
garantir e promover direitos, propõe a pessoa idosa o autoinvestimento, 
ou seja, a autovalorização que culmina na socialização, desenvolvimento 
de habilidades e competências a muitos que achavam-se incapazes 
de retomar o gosto pela vida. Motivados ao senso crítico, despertado 
para empoderamento, como cidadão que sabe de seus direitos, que 
retoma as amizades e as relações afetivas de forma saudável; a partir 
de atividades que buscam desenvolver habilidade e competências, 
fortalecer o convívio social entre os pares, o Centro de Convivência do 
Idoso é um espaço de otimização de oportunidades onde os idosos 
participam de atividades físicas, artísticas, culturais, psicoeducativas e 
informativas; possibilitando a qualidade de vida na fase idosa, valorizando 
a autoestima, o fortalecendo os vínculos familiares, comunitários e 
prevenindo o isolamento social (concurso de miss e mister, aula de dança, 
coral, fisioterapia, atividades externas, aula de artesanato, campanhas 
informativas, aula de informática, olimpíada do SESC, interface com os 
CRAS em atenção a pessoa idosa). Dentre o processo de envelhecimento, 
pode se destacar o conceito de envelhecimento ativo, definido como 
o processo de otimização de portunidades para saúde, participação e 
segurança de modo a realçar a qualidades de vida na medida em que as 
pessoas envelhecem (OMS, 2005).

Por que o indicado deve receber o prêmio

O CCI Porto Velho, com extensão no distrito de Abunã, está vinculado à 
secretaria de assistência social e tem como competência ofertar espaço 
para o desenvolvimento de atividades esportivas, culturais e informativas 
ao 60+.

Porto Velho / RO

Centro de Convivência do Idoso - CCI

PSDB-RODeputada Mariana Carvalho

 

 

 

 

 

  

Documento assinado por: Dep. MARIANA CARVALHO
Selo digital de segurança: 2021-LJIN-SPYW-GOHB-PWPF.
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Partido-UF

Indicado (nome – sigla, quando houver)

Cidade / UF

Atividade que exerce

Por que o indicado deve receber o prêmio

ZILDA ARNS
P R Ê M I O

PT-PE

Somos uma instituição filantrópica, considerada de utilidade pública, 
onde precisamos da colaboração permanente da sociedade para se 
manter fiel à missão de apoiar, assistir e acolher idosos carentes de 
ambos os sexos. Contamos com o apoio permanente de voluntários, 
que através do próprio trabalho vem desenvolvendo essa importante 
obra social. Visamos dar uma melhor qualidade de vida, com dignidade 
e o conforto necessário, mantendo e resgatando a cidadania dos idosos 
residentes. A nossa instituição é a maior do estado de Pernambuco e 
a mais antiga, temos 78 anos de história de lutas em prol dos idosos 
vuneráveis do Estado de Pernambuco.

Maior obra social de apoio e abrigo a idosos carentes do Estado de 
Pernambuco.

Jaboatão dos Guararapes / PE

Abrigo Cristo Redentor

Deputada Marília Arraes

Indicante Partido/UF
MARÍLIA ARRAES PT/PE

Indicado (nome – sigla, quando houver)
ABRIGO CRISTO REDENTOR

Cidade/UF
JABOATÃO DOS GUARARAPES /PE

Atividade que exerce (até 25 palavras)
Maior obra social de apoio e abrigo a idosos carentes do Estado de Pernambuco.

Por que o indicado deve receber o prêmio (Todo o conteúdo deste formulário não
pode ultrapassar esta página)
Somos uma instituição filantrópica, considerada de utilidade pública, onde precisamos
da colaboração permanente da sociedade para se manter fiel à missão de apoiar,
assistir e acolher idosos carentes de ambos os sexos. Contamos com o apoio
permanente de voluntários, que através do próprio trabalho vem desenvolvendo essa
importante obra social. Visamos dar uma melhor qualidade de vida, com dignidade e o
conforto necessário, mantendo e resgatando a cidadania dos idosos residentes. A
nossa instituição é a maior do estado de Pernambuco e a mais antiga, temos 78 anos
de história de lutas em prol dos idosos vuneráveis do Estado de Pernambuco.

Documento assinado por: Dep. Marilia Arraes
Selo digital de segurança: 2021-EUYL-MOJV-VMMC-SYQV.
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Partido-UF

Indicado (nome – sigla, quando houver)

ZILDA ARNS
P R Ê M I O

São Carlos / SP

Atividade cristã de caridade que acolhe idosos pobres.

O Conselho Metropolitano de São Carlos da Sociedade de São Vicente de Paulo 
é responsável por oferecer dignidade e cidadania para mais de 1.136 idosos em 
situação de vulnerabilidade social. A maioria dos acolhidos não têm família, 
amigos ou responsáveis. Em virtude da idade e da pobreza, seriam invisíveis 
em nossa sociedade. Mas não são para os homens e mulheres vicentinos. 
A rede caridade do Conselho Metropolitano de São Carlos abraça 38 Obras 
Unidas no centro-oeste paulista. Há 34 anos estas Obras Unidas, entidades 
filantrópicas ligadas à Igreja Católica, buscam fazer com que cada idoso goze 
de seus direitos e possam vivenciar a velhice com autonomia, qualidade de 
vida e independência. Em cada uma das 38 entidades vicentinas são oferecidos 
serviços de enfermagem, nutrição, farmácia, fisioterapia, medicina, serviços 
gerais, para sejam trabalhados diversas áreas da vida humana, como a biológica, 
social e psicológica. Além da Palavra que alimenta o espírito. As Obras Unidas 
no âmbito da Sociedade de São Vicente de Paulo são a maior rede caridade do 
Brasil. Estas organizações sobrevivem de doações da sociedade civil. Portanto, 
é justo reconhecer na figura do confrade Emerson Alessandro Pinheiro Lopes, 
presidente do Conselho Metropolitano de São Carlos, o rosto de tantos homens 
e mulheres vicentinos anônimos que lutam para manter esta rede de caridade 
de pé. Em nome dele nós podemos homenagear profissionais da saúde, da 
assistência social e profissionais liberais que dedicaram o seu tempo e sua 
saúde, em meio a uma grave crise sanitária, para proteger e oferecer uma 
velhice digna aos idosos acolhidos nas entidades vicentinas. Esta mensagem 
profunda de fé e de cuidado com o próximo se identifica plenamente com o 
legado da médica sanitarista Zilda Arns. Diante dessa rápida exposição, faço 
um apelo para indicar o Conselho Metropolitano da Sociedade de São Carlos 
da Sociedade São Vicente de Paulo ao Prêmio Zilda Arns concedido pelo 
Parlamento brasileiro.

Cidade / UF

Atividade que exerce

Por que o indicado deve receber o prêmio

Conselho Metropolitano de São Carlos da Sociedade 
de São Vicente de Paulo

PL-SPDeputado Miguel Lombardi

 
 
 

Indicante Partido/UF 
Miguel Lombardi PL-SP 
 
Indicado (nome – sigla, quando houver)  
Conselho Metropolitano de São Carlos da Sociedade de São Vicente de Paulo 
 

Cidade/UF  São Carlos /SP 
 

Atividade que exerce (até 25 palavras) 
 

Atividade cristã de caridade que acolhe idosos pobres.  
 

Por que o indicado deve receber o prêmio (Todo o conteúdo deste formulário não pode ultrapassar 
esta página) 

 

O Conselho Metropolitano de São Carlos da Sociedade de São Vicente de 
Paulo é responsável por oferecer dignidade e cidadania para mais de 1.136 idosos 
em situação de vulnerabilidade social. A maioria dos acolhidos não têm família, 
amigos ou responsáveis. Em virtude da idade e da pobreza, seriam invisíveis em 
nossa sociedade. Mas não são para os homens e mulheres vicentinos.  
 

A rede caridade do Conselho Metropolitano de São Carlos abraça 38 Obras 
Unidas no centro-oeste paulista. Há 34 anos estas Obras Unidas, entidades 
filantrópicas ligadas à Igreja Católica, buscam fazer com que cada idoso goze de seus 
direitos e possam vivenciar a velhice com autonomia, qualidade de vida e 
independência.   
 

Em cada uma das 38 entidades vicentinas são oferecidos serviços de 
enfermagem, nutrição, farmácia, fisioterapia, medicina, serviços gerais, para sejam 
trabalhados diversas áreas da vida humana, como a biológica, social e psicológica. 
Além da Palavra que alimenta o espírito. 
 

As Obras Unidas no âmbito da Sociedade de São Vicente de Paulo são a 
maior rede caridade do Brasil. Estas organizações sobrevivem de doações da 
sociedade civil. 
 

Portanto, é justo reconhecer na figura do confrade Emerson Alessandro 
Pinheiro Lopes, presidente do Conselho Metropolitano de São Carlos, o rosto de 
tantos homens e mulheres vicentinos anônimos que lutam para manter esta rede de 
caridade de pé.  
 

Em nome dele nós podemos homenagear profissionais da saúde, da 
assistência social e profissionais liberais que dedicaram o seu tempo e sua saúde, 
em meio a uma grave crise sanitária, para proteger e oferecer uma velhice digna aos 
idosos acolhidos nas entidades vicentinas.  
 

Esta mensagem profunda de fé e de cuidado com o próximo se identifica 
plenamente com o legado da médica sanitarista Zilda Arns. Diante dessa rápida 
exposição, faço um apelo para indicar o Conselho Metropolitano da Sociedade de 
São Carlos da Sociedade São Vicente de Paulo ao Prêmio Zilda Arns concedido pelo 
Parlamento brasileiro.  

Documento assinado por: Dep. MIGUEL LOMBARDI
Selo digital de segurança: 2021-RYVX-CXSG-GJRP-KWYH.
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Partido-UF

Indicado (nome – sigla, quando houver)

Cidade / UF

Atividade que exerce

ZILDA ARNS
P R Ê M I O

A SOCIEDADE CULTURAL E BENEFICENTE MONSENHOR ALONSO 
Trabalha há 10 anos na cidade de Vitória, percorrendo ruas onde se 
Concentram moradores de rua, para promover um contato com 
homens idosos, que se encontram nesta situação de perda completa do 
vínculo sócio-afetivo familiar. Esta ação é executada sempre que existe 
oportunidade de vaga de leito em sua sede, em função de sua limitação 
de espaço, para que não haja sobrecarga para o bom acompanhamento 
e monitoramento para a boa qualidade de vida, a ser oferecida a cada 
membro asilado. Hoje a Instituição conta com 12 idosos recebendo 
dignidade e cidadania, com alimentação adequada, higienização 
completa, apoio no vestuário de cada um, atividades recreativas, e abrigo 
permanente. Sempre que possível, o serviço social da Instituição procura 
resgatar possível vínculo sócio afetivo familiar, avaliando possibilidade 
de reinserção familiar, com retorno a um lar, que possa promover maior 
autoestima, e recuperação de sua vida social.

Por que o indicado deve receber o prêmio

Esta Entidade ILPI exerce ação de proteção à pessoa idosa, com busca 
ativa, e abrigo automático, de moradores de rua idosos na cidade de 
Vitória no Espírito Santo, de acordo com o seu limite de capacidade 
instalada.

Vitória / ES

Sociedade Cultural e Beneficente Monsenhor Alonso

DEM-ESDeputada Norma Ayub

 

 

 

 

 

 

 
Indicante       Partido/UF 
DEPUTADA FEDERAL NORMA AYUB  DEM-ES 
 
Indicado (nome – sigla, quando houver) 
SOCIEDADE CULTURAL E BENEFICENTE MONSENHOR ALONSO  
 
Cidade/UF 
VITÓRIA/ES  
 
Atividade que exerce (até 25 palavras) 
Esta Entidade ILPI exerce ação de proteção à pessoa idosa, com busca ativa, e 
abrigo automático, de moradores de rua idosos na cidade de Vitória no Espírito 
Santo, de acordo com o seu limite de capacidade instalada.   
 
Por que o indicado deve receber o prêmio (Todo o conteúdo deste formulário não 
pode ultrapassar esta página) 
A SOCIEDADE CULTURAL E BENEFICENTE MONSENHOR ALONSO 
Trabalha há 10 anos na cidade de Vitória, percorrendo ruas onde se 
Concentram moradores de rua, para promover um contato com homens idosos, 
que se encontram nesta situação de perda completa do vínculo sócio-afetivo 
familiar. 
Esta ação é executada sempre que existe oportunidade de vaga de leito em 
sua sede, em função de sua limitação de espaço, para que não haja 
sobrecarga para o bom acompanhamento e monitoramento para a boa 
qualidade de vida, a ser oferecida a cada membro asilado. 
Hoje a Instituição conta com 12 idosos recebendo dignidade e cidadania, com 
alimentação adequada, higienização completa, apoio no vestuário de cada um, 
atividades recreativas, e abrigo permanente. 
Sempre que possível, o serviço social da Instituição procura resgatar possível 
vínculo sócio afetivo familiar, avaliando possibilidade de reinserção familiar, 
com retorno a um lar, que possa promover maior autoestima, e recuperação de 
sua vida social.  

Documento assinado por: Dep. NORMA AYUB
Selo digital de segurança: 2021-CTZB-KTBK-JYFM-FECM.
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Partido-UF

Indicado (nome – sigla, quando houver)

Cidade / UF

Atividade que exerce

ZILDA ARNS
P R Ê M I O

Por que o indicado deve receber o prêmio

O secretário Antonio Costa tem trabalhado incansavelmente na 
implementação de politicas publicas que beneficie a população idosa, 
tais como o Programa Viver – Envelhecimento Ativo e Saudável; o 
fortalecimento dos conselhos de direitos e fundos municipais voltados 
ao segmento com a capacitação de conselheiros visando garantir 
recursos para efetivar as políticas públicas para a pessoa idosa; educação 
financeira em nível municipal, a fim de orientá-los na condução e 
aplicação de seus recursos; inserção dos idosos em programas de 
alfabetização e também dar acesso aos financiamentos de participação 
nas Universidades.

Secretário Nacional de Promoção e Defesa dos Direitos da Pessoa Idosa

Brasília / DF

Antonio Fernandes Toninho Costa

Republicanos-PEDeputado Ossesio Silva

 

 

 
 

 

 
 

 

 
Indicante       Partido/UF 
OSSESIO SILVA  REPUBLICANOS/

PE 
 
Indicado (nome – sigla, quando houver) 
ANTONIO FERNANDES TONINHO COSTA  
 
Cidade/UF 
BRASÍLIA - DF  
 
Atividade que exerce (até 25 palavras) 
Secretário Nacional de Promoção e Defesa dos Direitos da Pessoa Idosa   
 
Por que o indicado deve receber o prêmio (Todo o conteúdo deste formulário não 
pode ultrapassar esta página) 
O secretário Antonio Costa tem trabalhado incansavelmente na implementação de 
politicas publicas que beneficie a população idosa, tais como o Programa Viver – 
Envelhecimento Ativo e Saudável; o fortalecimento dos conselhos de direitos e fundos 
municipais voltados ao segmento com a capacitação de conselheiros visando garantir 
recursos para efetivar as políticas públicas para a pessoa idosa; educação financeira 
em nível municipal, a fim de orientá-los na condução e aplicação de seus recursos; 
inserção dos idosos em programas de alfabetização e também dar acesso aos 
financiamentos de participação nas Universidades.  
 

Documento assinado por: Dep. OSSESIO SILVA
Selo digital de segurança: 2021-ZSMO-OFOG-XRUT-DMDG.
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Partido-UF

Indicado (nome – sigla, quando houver)

Cidade / UF

Atividade que exerce

ZILDA ARNS
P R Ê M I O

Por que o indicado deve receber o prêmio

A Casa São Luiz tem como missão oferecer qualidade de vida e bem-estar 
para o público idoso, possui mais de 130 anos de experiência em cuidar 
com respeito e carinho dessa parte vulnerável da população. Estudam as 
necessidades de seus residentes e buscam oferecer todo o atendimento 
e suporte necessário para uma estadia confortável.
É a instituição de longa permanência para idosos (ILPI) mais antiga do 
Brasil e atuam ativamente em promover a cultura de respeito aos idosos. 
A Casa São Luiz é uma instituição filantrópica e sem fins lucrativos que 
oferece: hospedagem, 6 refeições diárias, acompanhamento nutricional, 
atendimento de equipe multidisciplinar, atendimento médico, equipe de 
saúde 24h, atividades para estimulação cognitiva e recreativas, além de 
realizar o mapeamento das necessidades dos residentes através de uma 
perspectiva gerontológica.
O trabalho realizado pela Casa São Luiz merece total reconhecimento, 
promover o acolhimento com respeito e carinho é pilar do trabalho da 
instituição. Seu olhar para o futuro trouxe a tecnologia para a rotina 
de seus residentes, com isso, implementou ações de videochamadas 
durante a pandemia para aproximar os idosos de seus familiares. Além 
disso, promove inclusão digital para que os mesmos tenham novas 
oportunidades, autonomia e independência para a busca de novos 
conhecimentos. É com olhar para o futuro e tecnologia que a Casa segue 
para mais 130 anos de cuidado com o idoso.

Instituição de Longa Permanência para Idosos.

Rio de Janeiro / RJ

NOVO-RJ

Casa São Luiz - Instituição Visconde Ferreira de Almeida - IVFA

Deputado Paulo Ganime

 
 
 

Indicante Partido/UF 
PAULO GANIME NOVO/RJ 

 

Indicado (nome – sigla, quando houver) 
Casa São Luiz IVFA  

 
Cidade/UF  
Rio de Janeiro/RJ 

 
Atividade que exerce (até 25 palavras) 
Instituição de Longa Permanência para Idosos. 

 
 
 
 

Por que o indicado deve receber o prêmio (Todo o conteúdo deste formulário não pode 
ultrapassar esta página) 

 
A Casa São Luiz tem como missão oferecer qualidade de vida e bem-estar para o público idoso, possui 

mais de 130 anos de experiência em cuidar com respeito e carinho dessa parte vulnerável da população. 
Estudam as necessidades de seus residentes e buscam oferecer todo o atendimento e suporte 
necessário para uma estadia confortável. 

É a instituição de longa permanência para idosos (ILPI) mais antiga do Brasil e atuam ativamente em 
promover a cultura de respeito aos idosos. A Casa São Luiz é uma instituição filantrópica e sem fins 
lucrativos que oferece: hospedagem, 6 refeições diárias, acompanhamento nutricional, atendimento de 
equipe multidisciplinar, atendimento médico, equipe de saúde 24h, atividades para estimulação cognitiva 
e recreativas, além de realizar o mapeamento das necessidades dos residentes através de uma 
perspectiva gerontológica. 

O trabalho realizado pela Casa São Luiz merece total reconhecimento, promover o acolhimento com 
respeito e carinho é pilar do trabalho da instituição. Seu olhar para o futuro trouxe a tecnologia para a 
rotina de seus residentes, com isso, implementou ações de videochamadas durante a pandemia para 
aproximar os idosos de seus familiares. Além disso, promove inclusão digital para que os mesmos 
tenham novas oportunidades, autonomia e independência para a busca de novos conhecimentos. É com 
olhar para o futuro e tecnologia que a Casa segue para mais 130 anos de cuidado com o idoso.

Documento assinado por: Dep. PAULO GANIME
Selo digital de segurança: 2021-CMJY-ISYO-CHWB-LHSB.
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Partido-UF

Indicado (nome – sigla, quando houver)

Cidade / UF

Atividade que exerce

ZILDA ARNS
P R Ê M I O

O PortalPlena é um veículo jornalístico que foi criado para dar visibilidade ao 
envelhecimento, um tema ainda visto de forma bastante preconceituosa por 
vários setores da sociedade. Como editora do Portal, a jornalista Ana Claudia 
Vargas trabalha para que este assunto seja discutido amplamente. Hoje temos 
no Brasil mais de 30 milhões de pessoas com mais de 60 anos e, segundo 
estudos, em três décadas esta será a maior parcela populacional brasileira. 
Ressalte-se que o portal foi criado pelo economista Wanderley Parizotto para 
discutir todas as questões que envolvem a velhice, desde aquelas relacionadas à 
saúde _ doenças, prevenções etc. _ quanto àquelas relacionadas à necessidade 
de se manter a autonomia e aqui entram matérias sobre comportamento, 
relacionamento, sexualidade, trabalho e emprego; educação, cultura, lazer, entre 
muitos outros. O PortalPlena também abre um espaço amplo e constante para 
debater assuntos relacionados à doenças como Alzheimer e Parkinson, sempre 
procurando abordá-las sob o ponto de vista dos cuidadores, familiares e demais 
profissionais que orbitam ao redor dos doentes. Segundo o Google Analytics, o 
PortalPlena é lido por 500 mil pessoas em 3.500 cidades brasileiras e também 
em 130 países. Existem vários portais que ‘falam’ sobre envelhecimento, contudo, 
a abordagem feita pela editora Ana Claudia Vargas _ sempre inclusiva e diversa_ 
ainda é pouco presente na imprensa brasileira. Portanto, o trabalho jornalístico 
feito pela jornalista, merece ser estimulado para que velhice seja vista como 
uma etapa da vida que pode e deve ser vivida com autonomia e dignidade.

Por que o indicado deve receber o prêmio

Ana Claudia Vargas é jornalista, escritora e editora do PortalPlena, 
plataforma jornalística que publica informações sobre o envelhecimento 
sempre de forma diversificada, inclusiva e ampla;debatendo a velhice sob 
todos os aspectos possíveis, incluindo para isto, temas como educação, 
trabalho, comportamento, sexualidade, educação etc. O maior objetivo 
do PortalPlena é promover, através das publicações, um envelhecimento 
socioeconômico digno e autônomo.

Caieiras / SP

Ana Claudia Vargas (jornalista/editora do Portal Plena)

PT-SPDeputado Paulo Teixeira

 

 

 

 

 

 

 
Indicante       Partido/UF 
Paulo Teixeira   PT/SP 
 
Indicado (nome – sigla, quando houver) 
Ana Claudia Vargas (jornalista/editora do Portal Plena)  
 
Cidade/UF 
Caieiras/SP  
 
Atividade que exerce (até 25 palavras) 
Ana Claudia Vargas é jornalista, escritora e editora do PortalPlena, plataforma 
jornalística que publica informações sobre o envelhecimento sempre de forma 
diversificada, inclusiva e ampla;debatendo a velhice sob todos os aspectos possíveis, 
incluindo para isto, temas como educação, trabalho, comportamento, sexualidade, 
educação etc. O maior objetivo do PortalPlena é promover, através das  publicações, 
um envelhecimento socioeconômico digno e autônomo.   
 
Por que o indicado deve receber o prêmio (Todo o conteúdo deste formulário não 
pode ultrapassar esta página) 
O PortalPlena é um veículo jornalístico que foi criado para dar visibilidade ao 
envelhecimento, um tema ainda visto de forma bastante preconceituosa por vários 
setores da sociedade. Como editora do Portal, a jornalista Ana Claudia Vargas 
trabalha para que este assunto seja discutido amplamente. Hoje temos no Brasil mais 
de 30 milhões de pessoas com mais de 60 anos e, segundo estudos, em três décadas 
esta será a maior parcela populacional brasileira. Ressalte-se que o portal foi criado 
pelo economista Wanderley Parizotto para discutir todas as questões que envolvem a 
velhice, desde aquelas relacionadas à saúde _ doenças, prevenções etc. _ quanto 
àquelas relacionadas à necessidade de se manter a autonomia e aqui entram matérias 
sobre comportamento, relacionamento, sexualidade, trabalho e emprego; educação, 
cultura, lazer, entre muitos outros. O PortalPlena também abre um espaço amplo e 
constante para debater assuntos relacionados à doenças como Alzheimer e Parkinson, 
sempre procurando abordá-las sob o ponto de vista dos cuidadores, familiares e 
demais profissionais que orbitam ao redor dos doentes. Segundo o Google Analytics, o 
PortalPlena é lido por 500 mil pessoas em 3.500 cidades brasileiras e também em 130 
países.  Existem vários portais que ‘falam’ sobre envelhecimento, contudo, a 
abordagem feita pela editora Ana Claudia Vargas _ sempre inclusiva e diversa_ ainda 
é pouco presente na imprensa brasileira. Portanto, o trabalho jornalístico feito pela 
jornalista, merece ser estimulado para que velhice seja vista como uma etapa da vida 
que pode e deve ser vivida com autonomia e dignidade.   

Documento assinado por: Dep. PAULO TEIXEIRA
Selo digital de segurança: 2021-DEDB-APSI-KJWG-YURD.
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Partido-UF

Indicado (nome – sigla, quando houver)

Cidade / UF

Atividade que exerce

ZILDA ARNS
P R Ê M I O

31 anos de caminhada. Iniciou em 1990 pela Secretaria de Desenvolvimento Social 
Comunitário com a criação do grupo de idosos Fios de Prata. Membro fundadora do 
Fórum Permanente da Terceira Idade (FPTI) foi articuladora para a criação do Conselho 
Municipal dos Direitos dos Idosos de São Luís (CMDI – SLZ). Integrou equipe técnica para 
elaboração do Programa de Ação Integrada para o Aposentado (PAI) e Programa de 
Preparação para a Aposentadoria (PPA) e da elaboração e implantação da Universidade 
Integrada da Terceira Idade (UNITI), além de ter contribuído para a criação da Associação 
dos Amigos da Universidade Integrada da Terceira Idade (AAUNI). Como assessora 
técnica especial da área social da Gerência de Desenvolvimento Regional de São Luís 
(GDRSL) implantou o Disque Idoso, o Programa Idoso em Ação e o redimensionamento 
da Casa Asilar Solar do Outono. Foi presidente do Conselho Estadual do Idoso (CEIMA), 
permanecendo por 2 mandatos sucessivos e Vice-Presidente do CMDI-SLZ por 2 
mandatos. Articuladora para a criação e aprovação da Política Estadual do Idoso 
(Lei 8368, de 06 de janeiro de 2006). Sócia fundadora da Associação Nacional de 
Gerontologia (ANG) – seção Maranhão. Articulou para criação da Delegacia de Proteção 
ao Idoso (DPI) em São Luís ( a 5ª do país ); do Centro de Apoio e Proteção a Violência 
contra a Pessoa Idosa (CIAPVI) ; do Centro de Apoio e Promoção Social do Idoso (CAPSI); 
do Centro de Atenção Integral à Saúde do Idoso (CAISI) e dos dois primeiros cursos de 
especialização em Gerontologia Social em São Luís, sendo professora atualmente. É 
pessoa/ponto de conectividade para a articulação das instituições da Rede Integrada 
da Atenção à Pessoa Idosa. Formadora para líderes da Pastoral da Pessoa Idosa e 
membro do Grupo de Apoio familiar da Associação Brasileira de Alzheimer (ABRAZ). 
É militante na articulação e promoção de eventos com participação marcante nos 
mesmos, combatendo a exclusão e a discriminação da Pessoa Idosa, defendendo o 
fortalecimento das lutas na busca de seu espaço e direitos enquanto cidadãos.

Por que o indicado deve receber o prêmio

Assistente social especialista em Gerontologia; Professora de gerontologia 
(IESMA); Formadora de líderes da PPI; Conselheira Municipal do Idoso 
(CMDI-SLZ); Consultora decana voluntária e Ponto de conectividade para 
articulação da RENADI-MA.

São Luís / MA

Maria do Socorro Ramos Ferreira

PTB-MADeputado Pedro Lucas Fernandes

 

 

 

 

 

 

 
Indicante       Partido/UF 
Deputado Pedro Lucas Fernandes  PTB / MA 
 
Indicado (nome – sigla, quando houver) 
Maria do Socorro Ramos Ferreira  
 
Cidade/UF 
São Luís / MA  
 
Atividade que exerce (até 25 palavras) 
Assisntente social especialista em Gerontologia; Professora de gerontologia                   
( IESMA); Formadora de líderes da PPI; Conselheira Municipal do Idoso (CMDI-SLZ); 
Consultora decana voluntária e Ponto de conectividade para articulação da RENADI-
MA.   
 
Por que o indicado deve receber o prêmio (Todo o conteúdo deste formulário não 
pode ultrapassar esta página) 
31 anos de caminhada. Iniciou em 1990 pela Secretaria de Desenvolvimento Social 
Comunitário com a criação do grupo de idosos Fios de Prata. Membro fundadora do 
Fórum Permanente da Terceira Idade (FPTI) foi articuladora para a criação do 
Conselho Municipal dos Direitos dos Idosos de São Luís (CMDI – SLZ). Integrou 
equipe técnica para elaboração do Programa de Ação Integrada para o Aposentado 
(PAI) e Programa de Preparação para a Aposentadoria (PPA) e da elaboração e 
implantação da Universidade Integrada da Terceira Idade (UNITI), além de ter 
contribuído para a criação da Associação dos Amigos da Universidade Integrada da 
Terceira Idade (AAUNI). Como assessora técnica especial da área social da Gerência 
de Desenvolvimento Regional de São Luís (GDRSL) implantou o Disque Idoso, o 
Programa Idoso em Ação e o redimensionamento da Casa Asilar Solar do Outono. Foi 
presidente do Conselho Estadual do Idoso ( CEIMA), permanecendo por 2 mandatos 
sucessivos e Vice-Presidente do CMDI-SLZ por 2 mandatos. Articuladora para a 
criação e aprovação da Política Estadual do Idoso ( Lei 8368, de 06 de janeiro de 
2006). Sócia fundadora da Associação Nacional de Gerontologia (ANG) – seção 
Maranhão.  Articulou para criação da Delegacia de Proteção ao Idoso (DPI) em São 
Luís ( a 5ª do país ); do Centro de Apoio e Proteção a Violência contra a Pessoa Idosa 
(CIAPVI) ; do Centro de Apoio e Promoção Social do Idoso (CAPSI) ; do Centro de 
Atenção Integral à Saúde do Idoso ( CAISI) e dos dois primeiros cursos de 
especialização em Gerontologia Social em São Luís, sendo professora atualmente. É 
pessoa/ponto de conectividade para a articulação das instituições da Rede Integrada 
da Atenção à Pessoa Idosa. Formadora para líderes da Pastoral da Pessoa Idosa e 
membro do Grupo de Apoio familiar da Associação Brasileira de Alzheimer ( ABRAZ) . 
É militante na articulação e promoção de eventos com participação marcante nos 
mesmos, combatendo a exclusão e a discriminação da Pessoa Idosa, defendendo o 
fortalecimento das lutas na busca de seu espaço e direitos enquanto cidadãos.   

Documento assinado por: Dep. PEDRO LUCAS FERNANDES
Selo digital de segurança: 2021-EFMA-WLEG-HXWO-GQOA.
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Partido-UF

Indicado (nome – sigla, quando houver)

Cidade / UF

Atividade que exerce

ZILDA ARNS
P R Ê M I O

Por que o indicado deve receber o prêmio

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.

Abrigo para idosos para que tenham uma vida digna e humanizada.

Santana / AP

Associação Casa Padre Luigi Brusadelli

PCdoB-APProfessora Marcivania

 

 

 

 

 

 

 
Indicante       Partido/UF 
PROFESSORA MARCIVANIA  PCdoB/AP 
 
Indicado (nome – sigla, quando houver) 
ASSOCIAÇÃO CASA PADRE LUIGI BRUSADELLI  
 
Cidade/UF 
SANTANA/AP  
 
Atividade que exerce (até 25 palavras) 
Abrigo para idosos para que tenham uma vida digna e humanizada.   
 
Por que o indicado deve receber o prêmio (Todo o conteúdo deste formulário não pode 
ultrapassar esta página) 
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: 2021-LRSZ-XIXA-PLUV-AMZB.
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Partido-UF

Indicado (nome – sigla, quando houver)

Cidade / UF

Atividade que exerce

ZILDA ARNS
P R Ê M I O

Por desenvolver, desde 2001, ações e serviços em prol dos idosos, tendo 
lecionado na Faculdade Aberta para Terceira Idade de Santos, sendo 
idealizadora da Metologia Vibra Vida, inserindo os idosos em Atividades 
Biopsicossocias, como Terapias através da Dança e Ritmos Vibrantes, 
projetos sociais Intergeracionais, ministrando aulas voluntárias de 
Dança para a ABASE (Associação Beneficente de Assistência Social 
ao Excepcional), exercendo a função de coreógrafa, sendo premiada 
por três anos consecutivos em Competições de Coreografia nos Jogos 
Regionais do Idoso, palestrando em diversos órgãos e empresas sobre 
Envelhecimento Ativo e Saudável para a Longevidade, tendo, inclusive, 
sido convidada pelos Deputados Estaduais para demonstrar seu 
modelo de Gestão Pública para o Idoso, considerado referência Nacional 
concuminando na palestra inaugural na abertura da Primeira Frente 
Parlamentar em Prol das Políticas para a Terceira Idade da ALESP. Foi 
co-autora do trabalho premiado , “Efeitos do Programa de Promoção da 
Saúde baseado em Mindfulness em idosos de Santos” no V Congresso 
Latino-Americano de Universidade com carreira em Gerontologia. 
Foi escolhida como interlocutora em Santos, do “Programa Viver-
Envelhecimento Ativo e Saudável” pela gestão no equipamento público 
Vila Criativa Sênior 50+

Por que o indicado deve receber o prêmio

Coordenadora do Idoso do Município de Santos, atuando como
Especialista em Gestão Pública para Longevidade pelo Instituto de 
Longevidade Mongeral Aegon/Fundação Getúlio Vargas.

Santos / SP

Ana Bianca Flores Ciarlini

PSB-SPDeputada Rosana Valle

 
 
 

Indicante Partido/UF 
Rosana Valle PSB/SP 

 

Indicado (nome – sigla, quando houver) 
Ana Bianca Flores Ciarlini 

 
Cidade/UF 
Santos/SP 

 
Atividade que exerce (até 25 palavras) 

     Coordenadora do Idoso do Município de Santos, atuando como  
      Especialista em Gestão Pública para Longevidade pelo Instituto de Longevidade 
     Mongeral Aegon/Fundação Getúlio Vargas. 
 
 

Por que o indicado deve receber o prêmio (Todo o conteúdo deste formulário não pode 
ultrapassar esta página) 

 
      Por desenvolver, desde 2001, ações e serviços em prol dos idosos, tendo lecionado na Faculdade 
     Aberta para Terceira Idade de Santos, sendo idealizadora da Metologia Vibra Vida, inserindo os  
     idosos em Atividades Biopsicossocias, como Terapias através da Dança e Ritmos Vibrantes,           
      projetos sociais Intergeracionais, ministrando aulas voluntárias de Dança para a ABASE  
      (Associação Beneficente de Assistência Social ao Excepcional), exercendo a função de coreó- 
      grafa, sendo premiada por três anos consecutivos em Competições de Coreografia nos  
     Jogos Regionais do Idoso, palestrando em diversos órgãos e empresas sobre Envelhecimento   
     Ativo e Saudável para a Longevidade, tendo, inclusive, sido convidada pelos Deputados  
     Estaduais para demonstrar seu modelo de Gestão Pública para o Idoso, considerado referência  
     Nacional concuminando na palestra inaugural na abertura da Primeira Frente Parlamentar em  
      Prol das Políticas para a Terceira Idade da ALESP. Foi co-autora do trabalho premiado , “Efeitos                                       
     do Programa de Promoção da Saúde baseado em Mindfulness em idosos de Santos” 
      no V Congresso  Latino-Americano de Universidade com carreira em Gerontologia. Foi escolhida 
     como interlocutora em Santos, do “Programa Viver-Envelhecimento Ativo e Saudável” 
     pela gestão no equipamento público Vila Criativa Sênior 50+ 

Documento assinado por: Dep. ROSANA VALLE
Selo digital de segurança: 2021-STRZ-RTMJ-UNUZ-OFWH.
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Indicado (nome – sigla, quando houver)

Cidade / UF

Atividade que exerce

ZILDA ARNS
P R Ê M I O

O Abrigo dos idosos São João Batista encontra-se localizado na Rua 
Camaçari, nº 118 –Vila Dulce, na cidade de Barreiras- BA, atuando 
como um importante ponto de apoio aos idosos em condições de 
vulnerabilidade social e familiar no oeste da Bahia. Inicialmente, 
funcionava em uma pequena casa, mas com o aumento da demanda, 
na década de 80, construiu sua sede própria, com capacidade para um 
maior número de idosos. A instituição é gerida pela Igreja católica, mas 
conta com o apoio de diversos outros órgãos. Assim, esse abrigo oferece 
um trabalho de excelência e conta com uma equipe de voluntários que 
tem muito amor pelo que faz.

Por que o indicado deve receber o prêmio

O Abrigo São João Batista, popularmente conhecido como Abrigo dos 
Idosos, foi fundado em 1979, pelo então pároco Ricardo Weberbeguer. 
colhendo os idosos excluídos de suas famílias e em situação 
socioeconômica desfavorável.

Barreiras / BA

Abrigo dos Idosos São João Batista

Avante-BADeputado Tito

 

 

 

 

 

 

 
Indicante       Partido/UF 
Carlos Tito   Avante/BA 
 
Indicado (nome – sigla, quando houver) 
Abrigo dos Idosos São João Batista   
 
Cidade/UF 
Barreiras /BA  
 
Atividade que exerce (até 25 palavras) 
O Abrigo São João Batista, popularmente conhecido como Abrigo dos Idosos, 
foi fundado em 1979, pelo então pároco Ricardo Weberbeguer. colhendo os 
idosos excluídos de suas famílias e em situação socioeconômica desfavorável.   
 
Por que o indicado deve receber o prêmio (Todo o conteúdo deste formulário não 
pode ultrapassar esta página) 
O Abrigo dos idosos São João Batista encontra-se localizado na Rua Camaçari, 
nº 118 –Vila Dulce, na cidade de Barreiras- BA, atuando como um importante 
ponto de apoio aos idosos em condições de vulnerabilidade social e familiar no 
oeste da Bahia.  
 Inicialmente, funcionava em uma pequena casa, mas com o aumento da 
demanda, na década de 80, construiu sua sede própria, com capacidade para 
um maior número de idosos. 
A instituição é gerida pela Igreja católica, mas conta com o apoio de diversos 
outros órgãos. Assim, esse abrigo oferece um trabalho de excelência e conta 
com uma equipe de voluntários que tem muito amor pelo que faz.  

Documento assinado por: Dep. Tito
Selo digital de segurança: 2021-EKQA-RNMZ-FLXI-LECX.
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Partido-UF

Indicado (nome – sigla, quando houver)

Cidade / UF

Atividade que exerce

ZILDA ARNS
P R Ê M I O

Por que o indicado deve receber o prêmio

Por ser a única instituição Social sem fins lucrativos, que acolhe idosos,  
na cidade de Mandirituba, oferecendo moradia integral aos idosos, e 
outros serviços: atendimento médico, Psicológico, Fisioterapia, Assistente 
Social, e demais cuidados necessários para que acolhido da Instituição 
possa ter uma velhice digna, e com maior qualidade de vida e saúde e 
bem-estar biopsicossocial. A instituição funciona a mais de 25 anos, e é 
mantida apenas com doações. Atualmente encontram-se 20 idosos entre 
60 e 93 anos.

Mandirituba / PR 

A Instituição oferece serviço de assistência social, Acolhe Idosos em 
situação de vulnerabilidade Social, oferecendo moradia digna, e serviços 
de saúde.

Associação Mandiritubense de Amigos dos Idosos - AMAI

PROS-PRDeputado Toninho Wandscheer

 
 

Indicante 

Toninho Wandescheer                                           PROS/PR 

Indicado 

AMAI - Associação Mandiritubense de Amigos dos Idosos 

Atividade que exerce: 

A Instituição oferece serviço de assistência social, Acolhe Idosos em situação 
de vulnerabilidade Social, oferecendo moradia digna, e serviços de saúde. 

Por que o indicado deve receber o Prêmio: 

Por ser a única instituição Social sem fins lucrativos, que acolhe idosos, na 
cidade de Mandirituba, oferecendo moradia integral aos idosos, e outros 
serviços: atendimento médico, Psicológico, Fisioterapia, Assistente Social, e 
demais cuidados necessários para que acolhido da Instituição possa ter uma 
velhice digna, e com maior qualidade de vida e saúde e bem-estar 
biopsicossocial. A instituição funciona a mais de 25 anos, e é mantida apenas 
com doações. Atualmente encontram-se 20 idosos entre 60 e 93 anos. 
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