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UM DEZEMBRO SURPREENDENTE

Orientações para ações de fim de ano 
(Instituições, Empresas & Voluntários)

Que a pandemia mudou de vez a nossa rotina, já é sa-
bido por todos: as mãos higienizadas frequentemente, 
uso constante da máscara e a prática do distanciamento 
social, virou regra para o autocuidado e o cuidado com o 
próximo. O abraço forte ficou para depois, mas o seu sig-
nificado permanece. E como canta aquela canção: “Tudo 
que se espera ou sonha, num abraço a gente encontra¹”.

Também como regra, nas tradicionais festas de fim de ano, 
a solidariedade, nossa maior marca, faz com que nos apro-
ximemos um pouco mais nesse tempo. Muitas comemora-
ções, muito encontro. Em 2020, a atenção vai além de qual 
roupa vestir, ou qual prato preparar para a ceia, estamos 
falando sobretudo de memórias que não podem ser esque-
cidas. Pensando nisso, o Rede 3i, por ter uma relação pró-
xima com as ILPIs, conhecendo a realidade das mesmas e 
sabendo da importância das ações de fim de ano, preparou 
esse conteúdo para auxiliar as Instituições, Empresas e Vo-
luntários nas ações para esse período.

¹ Jota Quest. Compositores: Marcio Buzelin, Marcos Lara, Martha Medeiros, Milton 
Barnes, Paulo Diniz, Paulo Fonseca, Rogerio Oliveira.
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O FIM DO ANO DENTRO DO LAR

Atenção com os colaboradores

Os profissionais que circulam pelas instituições reforçaram 
ainda mais o cuidado desde o início da pandemia. Para as 
festas de fim de ano, essas ações, passam também pelo 
viés emocional, uma vez que estes estão na linha de fren-
te do cuidado desde o início e é sempre bom lembrar que 
precisamos cuidar de quem cuida.

Uma confraternização virtual, uma mensagem de agra-
decimento ou a entrega de um “mimo”, são opções para 
lembrar a importância que cada colaborador tem dentro 
da instituição. E que ele é peça fundamental para que a 
engrenagem funcione. Outra dica que pode ser feita pelo 
colaborador, em casa, é apostar no autocuidado: tirar um 
tempinho do dia para ler um livro, aplicar técnicas de rela-
xamento ou mesmo assistir aquela série ou filme preferido.
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Atividades com os residentes

Com a suspensão das visitas desde março, e com o au-
mento do número de casos no município, a recomenda-
ção dos órgãos responsáveis é que a atividade permaneça 
suspensa. No entanto, sabendo que os residentes se en-
contram afastados de seus familiares e amigos, a promo-
ção de um encontro virtual, pode ser uma oportunidade 
para o resgate desse vínculo familiar e social.

Uma dica é criar atividades que favoreçam o contato e o 
diálogo dos residentes e seus familiares, como por exem-
plo, um tour virtual, como se o visitante passeasse pela 
instituição. Também o compartilhamento de cartões vir-
tuais, transmissão via Google Meet, envio de arquivos de 
áudio e telefonemas, são exemplos de boas práticas.
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Contato com as famílias

Assim como as visitas, o contato presencial com os fami-
liares dos residentes permanece suspenso, respeitando as 
orientações da saúde.

A dica é promover a aproximação virtual, recurso de fá-
cil manuseio, que trouxe ao longo desses meses um alí-
vio para a saudade. Transmissão de vídeo, aplicativos de 
mensagens ou um simples telefonema podem resgatar 
vínculos desfeitos não apenas em função da pandemia, 
mas pela própria situação de residência.

Pode ser proposto um encontro de fim de ano virtual. 
Usando alguma plataforma de contato virtual, como o 
Google Meet, onde várias famílias possam acessar ao 
mesmo tempo e acompanhar, parte de um almoço, ou 
uma dia de música, ver os residentes e partilhar dessa 
experiência, mesmo que virtualmente. 

É um bom momento para tentar a participação de pes-
soas que não vão às ILPIs há muito tempo, por distância 
ou qualquer outra dificuldade. Pessoas idosas que são 
familiares, mas que estão em outros locais e também tem 
limitações que dificultam a ida até a ILPI podem ter os 
encontros fortalecidos com essa ação. 
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Visitantes pontuais e grupos

No período de fim de ano é comum o número de visitas das 
instituições aumentar. Este ano tudo será diferente, mas é 
importante resgatar o contato com as pessoas e grupos que 
regularmente visitam ou promovem alguma ação. Gravar 
um vídeo dos residentes e encaminhar para os parceiros é 
uma sugestão. É fundamental que esses parceiros saibam 
que a ILPI se lembra e sente falta deles, mas que o cuida-
do é para o bem de todos e que logo tudo isso vai passar e 
poderão estar juntos novamente, em breve. 

Pensar em um horário na semana e receber chamadas 
de vídeos das pessoas, sejam elas da comunidade, par-
ceiros ou grupos. Os interessados entram em contato 
previamente, agendam e alguém da equipe fica disponí-
vel para acompanhar. Alguns minutos antes, é interes-
sante que o profissional faça contato e confirme a liga-
ção para que não gere frustração de não receber uma 
chamada já agendada. 

Os residentes podem apresentar a ILPI para quem não 
conhece, preparar algo para mostrar ou apresentar neste 
momento. A ILPI pode fazer um trabalho de divulgação 
da ação para que tenha engajamento e pode ainda ser 
trabalhada  com as pessoas que ligam para saber se as 
visitas e ações de fim de ano estão liberadas. 



7

Podem surgir questionamentos de como doar. É impor-
tante sempre ter alguém acompanhando para mais infor-
mações sobre a relevância das doações, sobretudo nesse 
momento –  e de como realizá-las cumprindo as medidas 
de segurança necessárias. 
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Recebimento de doações

Sabemos que o fim de ano é um período que favorece as 
doações. Desta forma, mesmo com as recomendações de 
isolamento, é uma oportunidade de receber aquilo que as 
pessoas já estão propensas a doar.

Uma sugestão é o levantamento (ou a criação de uma lis-
ta de telefones ou e-mails) de doadores ativos e inativos 
da instituição e encaminhar agradecimentos e orientações 
de como fazer a doação com segurança. Caso a institui-
ção não possua uma lista de contatos desses doadores, 
poderá fazer um cartaz/informativo a ser fixado na parte 
externa do lar ou em locais de maior circulação próximos, 
como comércios, igrejas, etc, incentivando o gesto de 
doar. Lembrando sempre de seguir os protocolos de higie-
nização antes da entrada das doações nas instituições.
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Contato com a comunidade e voluntários

A comunidade ao redor da instituição é uma grande par-
ceira no desenvolvimento de ações. Muitas vezes querem 
doar, mas não sabem como chegar, ou doar adequada-
mente, considerando as necessidades das Instituições. 
Com as medidas de restrição, a instituição pode disponi-
bilizar um canal para receber, inclusive, doações financei-
ras de comerciantes locais e pessoas físicas.

Uma outra dica é trabalhar as redes sociais. Interagir com 
os seguidores, seguir os parceiros e a comunidade. Com-
partilhar um pouco da rotina, das atividades, dos cuida-
dos pode ser um bom canal de aproximação, de orienta-
ções e arrecadação de doações. 

O canal para chamadas de vídeo pode ser divulgado tam-
bém para receber ligações da comunidade e voluntários. 
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O fim de ano e os parceiros do lar

Grandes empresas possuem projetos que apoiam varia-
das instituições e causas. Por se tratar de um volume 
expressivo de verbas, o repasse é feito em sua grande 
maioria via editais com datas específicas para seleção.
Uma dica é a atenção aos calendários de inscrição além 
do acompanhamento de Monitoramento e Avaliação de 
projetos, o que aumenta as chances de continuidade des-
ses projetos em cada organização.

O envio de vídeos de agradecimento aos parceiros tam-
bém pode ser uma alternativa. Além da divulgação em 
redes sociais sobre doações e parcerias. É o momento de 
estar junto virtualmente e esclarecer que em breve as 
atividades presenciais poderão ser retomadas. 

Trabalhar ainda mais a transparência da prestação de 
contas. Deixar disponível no site da ILPI, encaminhar os 
links aos doadores. Essas ações garantem confiabilidade e 
segurança aos doadores. 



11

Para Voluntários/Visitantes/
Comunidade/Grupos

Nesse momento tão delicado, o trabalho do voluntário 
precisa ser ressignificado, mas não pode ser deixado de 
lado. Os residentes seguem precisando de todo apoio.  
Os voluntários devem e podem manter o contato com as 
organizações e  procurar orientações sobre como ajudar.

Um tempo de conversa, uma chamada de vídeo, um tour 
virtual, aulas de artesanato on-line, aulas de música, lives 
e até encontros virtuais com grupos acadêmicos, escolas 
infantis, grupos de orações entre outros, continuam sen-
do uma boa pedida. Cada um na sua casa e todos JUN-
TOS mesmo que virtualmente.
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Empresas/Patrocinadores

As empresas e patrocinadores podem continuar ajudando. 
Essa ajuda é ainda mais necessária nesse momento desa-
fiador. Cada ILPI tem sua forma de receber, basta entrar 
em contato. As doações serão muito bem-vindas e recebi-
das tomando todos os cuidados necessários. 

Este material poderá ser compartilhado com sua rede de 
contatos. Os familiares, parceiros, voluntários, doadores, 
comunidade. Publique a experiência do seu lar nas redes so-
ciais e marque a campanha #umdezembrosurpreendente. 

E para saber mais sobre como colaborar fale com a equi-
pe de coordenação de cada lar, confira:

Contatos das ILPIs 
(dados de julho/2020)

ABRIGO FREI OTTO/ SSVP
Número de acolhidos: 20 pessoas
Rua Rui Barbosa, 299, Santa Mônica, Belo Hori-
zonte, MG – CEP: 31.525-130.

(31) 3450-2757 

freiotto@gmail.com abrigofreiotto.org.br 
facebook.com/abrigofreiotto 
instagram.com/abrigofreiotto
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LAR DA VOVÓ - ASILO NOSSA 
SENHORA DA PIEDADE
Número de acolhidos: 39 pessoas
Rua Aziz Abdi, 55, Jardim Paquetá, Belo Horizonte, 
MG – CEP: 31.330-590.

(31) 3498-1866  

lardavovo@hotmail.com 
lardavovo.com.br 
facebook.com/LarVovo 
instagram.com/asilolardavovo

 
ASSOCIAÇÃO ASSISTENCIAL AMOR FRATERNO
Número de acolhidos: 22 idosas Rua Antônio Carlos 
Coutinho, 221, Pindorama, Belo Horizonte, MG - 
CEP: 30.865- 070.

(31) 3879-8856 /3473-3185 

lar-amorfraterno@hotmail.com 
associacaoamorfraterno.org.br
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LAR DONA PAULA/ SSVP
Número de acolhidos: 56 pessoas
Rua Henrique Gorceix, 315, Padre Eustáquio, 
Belo Horizonte, MG – CEP: 30.720-416.

(31) 3464-6458 

donapaulassvp@gmail.com 
ardonapaula.org.br 
facebook.com/LarDonaPaula 
instagram.com/lardonapaula
 
LAR DAS IDOSAS SANTA GEMA GALGANI/ SSVP
Número de acolhidos: 20 pessoas Rua Apolo, 507, 
Monsenhor Messias, Belo Horizonte, MG – 
CEP: 30.720-560.

(31) 3412-5112  

larsantagemagalgani@yahoo.com.br 
larsantagemagalgani.org.br
facebook.com/lardasidosassantagemagalgani
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LAR DOS IDOSOS NOSSA SENHORA 
DA SAÚDE/ SSVP
Número de acolhidos: 20 pessoas Rua Potomaio, 
427, São Geraldo, Belo Horizonte, MG - 
CEP: 31.050-270.

(31) 3487-3415/ 3487-5130 

larnossasenhorasaude@yahoo.com.br 
larnossasenhorasaude.org.br 
facebook.com/larnossasenhoradasaude

 
LAR DOS IDOSOS SANTA RITA DE CÁSSIA/ SSVP
Número de acolhidos: 30 pessoas Rua Barão de 
Guaxupé, 362, João Pinheiro, Belo Horizonte, MG – 
CEP: 30.530-160.

(31) 3375-3592 / 3375-2894

larsantaritassvp@gmail.com 
larsantaritadecassia.org.br 
facebook.com/larsantaritassvp
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LAR DOS IDOSOS SANTO ANTÔNIO DE 
PÁDUA DE VENDA NOVA/ SSVP
Número de acolhidos: 38 pessoas Rua São Vicente, 
55, Venda Nova, Belo Horizonte, MG 
CEP: 31.510-080.

(31) 3451-6818 

larsapvn@yahoo.com.br 
larsantoantoniodepadua.org.br 
facebook.com/lardosidosos.santoantoniodepadua

 
LAR DOS IDOSOS SÃO JOSÉ/ ASSOCIAÇÃO DE 
PROMOÇÃO HUMANA DIVINA PROVIDÊNCIA
Número de acolhidos: 86 pessoas Rua São José, 
200, Olhos D’ Água, Belo Horizonte, MG  
CEP: 30.514-280.

(31) 3288-1252 

adp.larsaojose@terra.com.br
ivanilde.estrela@sistemadivinaprovidencia.org 
lardosidosossaojose.org.br 
facebook.com/lardosidosossaojose 
instagram.com/laridosossaojose
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LAR RECANTO DA SAUDADE
Número de acolhidos:
37 pessoas Carmelita Prates da Silva, 393, Salgado 
Filho, Belo Horizonte, MG – CEP: 30.550-100.

(31) 3372-0520/ 2535-1314

gerencia@recantodasaudade.org
recantodasaudade.org 
facebook.com/LarRecantoDaSaudade 
instagram.com/larrecantodasaudade
 
RECANTO FELIZ SÃO FRANCISCO DE ASSIS
Número de acolhidos:20 pessoas Rua Bonança, 128, 
Betânia, Belo Horizonte, MG – CEP: 30.580-450.

(31) 3383-1280 / 3222-9912

recanto.feliz@yahoo.com.br 
recantofeliz.org.br
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LAR SENHOR BOM JESUS
Número de acolhidos: 20 pessoas Rua Bernardo 
Cisneiro, 681, Aparecida, Belo Horizonte, MG – 
CEP: 31.235-110.

(31) 2552-1514 

larbomjesus@gmail.com 
larsenhorbomjesus.org.br 
facebook.com/larbomjesusbh

 
REPÚBLICA NOSSA SENHORA D’ABADIA/ SSVP
Número de acolhidos: 7 pessoas Rua Iara, 380, 
Pompéia, Belo Horizonte, MG – CEP: 30.280-470.

(31) 3461-2316 

associal.republica@gmail.com 
republicadabadia.org.br 
facebook.com/republicanossasenhoradabadia

 
ASSOCIAÇÃO AS SEMPRE VIVAS
Número de acolhidos:18 pessoas R. Coronel Quinti-
liano Valadares,1140, Planalto, BH, MG, 31720-080.

(31) 2528-9904

assemprevivas@gmail.com
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CASA DAS VOVÓS/ FUNDAÇÃO OÁSIS
Número de acolhidos: 17 pessoas Alameda do Ipê 
Branco, 302, São Luiz, BH, MG, CEP: 31275-080.

(31) 3441-4799 

casadasvovos@yahoo.com.br 
fundacaooasis.org

 
CASA SANTA ZITA/ FUNDAÇÃO DAS OBRAS 
SOCIAIS Nª SENHORA DA BOA VIAGEM
Número de acolhidos: 21 pessoas R: Alagoas, 315, 
Funcionários, BH, MG, 30130-160.

(31) 3224-3904 | 3224-0407 

santazitaequipe@providens.org.br 
arquidiocesebh.org.br

 
CENTRO DE ASSISTÊNCIA BENEDITO 
VENÂNCIO/ SSVP
Número de acolhidos: 8 pessoas R: Marcelino Ra-
mos, 281, Bairro Boa Vista, MG, CEP: 31060-510.

(31) 3488-2079 

jacmiojo84@gmail.com
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CENTRO DE CONVIVÊNCIA PAULO FAGUN-
DES DA FONSECA PENIDO/ SSVP
Número de acolhidos: 56 pessoas R: Gilberto Frei-
re, 800 - Bom Sucesso, BH, MG, CEP: 30622-560.

(31) 3381-1174 | 3383-9139 

cleliasiqueira@yahoo.com.br

 
CENTRO GERIÁTRICO LAR FREI ZACARIAS
Número de acolhidos: 25 pessoas R. Sabinópolis, 
138, Carlos Prates, MG, CEP: 30710-340. 

(31) 3412-9787 

larfreizacarias@gmail.com
socialfreizacarias@gmail.com 
facebook.com/larfreizacarias
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CIDADE OZANAM  CASA DO ANCIÃO 
DA CIDADE OZANAM / SSVP
Número de acolhidos: 69 pessoas Ozanam, 732 - 
Ipiranga R. Dom Barreto, s/nº, Ipiranga, MG, 
CEP: 31160-210.

(31) 3421-0101

psicologia@cidadeozanam.org.br
 coordenacao@cidadeozanam.org.br 
cidadeozanam.org.br

 
IGAP - INSTITUTO DE GERIATRIA 
AFONSO PENA
Número de acolhidos: 29 pessoas R: Domingos Viei-
ra, 586, Santa Efigênia, BH, MG, CEP: 30150-240.

(31) 3238-8682 | 3238-3238 

alessandra@santacasabh.org.br 
santacasabh.org.br



 
 
LAR CRISTO REI/ SSVP
Número de acolhidos: 43 pessoas R. Adelina Pa-
trícia de Carvalho, 16, Teixeira Dias, BH, MG, 
CEP: 30660-312.

(31) 3383-6660

larcristorei@yahoo.com.br 
facebook.com/lardosidososcristorei

 
LAR DE IDOSAS PADRE LEOPOLDO 
MERTENS/ SSVP
Número de acolhidos: 41 pessoas R: Pe. Leopol-
do Mertens, 1231, São Francisco, BH, MG, 
CEP: 31255-200.

(31) 3492-6747 

larleopoldomertens@gmail.com

22



LAR DE IDOSAS SANTA TEREZA E SANTA 
TEREZINHA/ SSVP
Número de acolhidos: 15 pessoas R: Divinópolis, 
225 , Santa Tereza, BH, MG, CEP: 31010-370.

(31) 3464-6458 

larsantatereza@hotmail.com 
facebook.com/larsantateresa

 
LAR DOS IDOSOS CLOTILDE MARTINS / SSVP
Número de acolhidos: 35 pessoas R: Campina Ver-
de, 407, Salgado Filho, BH, MG, CEP: 30550-340.

(31) 3312-2268

lardeidososclotildemartins@gmail.com 
facebook.com/LarClotildeMartins

 
LAR DOS IDOSOS RECANTO DOS AMIGOS
Número de acolhidos: 17 pessoas R: Petúnias, 
1814, Lindéia, BH, MG, CEP: 30690-020.

(31) 3331-2722

lardosidososrecantodosamigos@gmail.com 
facebook.com/asilolardosidososrecantodosamigos
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LAR SANTA MARIA - ASSOCIAÇÃO PÃO 
DE SANTO ANTÔNIO
Número de acolhidos: 23 pessoas R. Major Delfi-
no de Paula, 3053, São Francisco, BH, MG, 
CEP: 30170-131.

3428-1584

apsafilantropia.org.br

 
NÚCLEO ASSISTENCIAL CAMINHOS PARA 
JESUS - CASA DA ESPERANÇA
Número de acolhidos: 38 pessoas R: José Ferrei-
ra Magalhães, 341, Floramar, BH, MG, 
CEP: 31742-093.

(31) 3408-3000

gerencia.acolhimento@caminhosparajesus.org.br 
caminhosparajesus.org 
facebook.com/caminhosparajesus 
instagram.com/nucleocaminhosparajesus
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