
No meio do caminho,
uma nova paisagem.

A reestruturação na trilha do Rede CeMAIS 3i 
em decorrência da pandemia do novo coronavírus
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Relatório de execução referente 
ao período entre agosto de 2019 
e julho de 2020 do projeto “Rede 
CeMAIS 3i: Fortalecimento da 
Rede de Gestão das Instituições 
de Longa Permanência para 
Idosos - ILPIs de Belo Horizonte”, 
aprovado via Fundo Municipal do 
Idoso de Belo Horizonte (FUMID/
BH) com o incentivo da VLI 
Logística, BB Consórcios, Raízen, 
Pottencial Seguradora, Vale, 
Pitágoras, Cemig, Instituto Lojas 
Renner, Gerdau e Vilma Alimentos.
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Envelhecer é um direito, mas também uma vitória.  
No Brasil de 1940, a expectativa de vida era de 43 anos. 
Hoje, uma pessoa no Brasil vive, em média, 75 anos. 
O envelhecimento da nossa gente é uma conquista que 
vem com uma grande responsabilidade que, segundo 
o Estatuto do Idoso, deve ser assumida pelo governo, 
famílias, comunidade e sociedade civil organizada.

A partir deste compromisso e especialmente da sua 
missão de fortalecimento do Terceiro Setor, desde 
2017, o CeMAIS1 realiza o Rede 3i, projeto que contribui 
para a melhoria da gestão e fomento do trabalho em 
rede das 28 Instituições de Longa Permanência para 
Idosos (ILPIs) filantrópicas de Belo Horizonte/MG, que 
acolhem cerca de 840 pessoas idosas. 

Diálogo e troca entre os gestores das ILPIs, 
profissionalização contínua da gestão, 
empoderamento das equipes técnicas, mais 
transparência, fomento da discussão sobre os 
direitos da pessoa idosa no âmbito municipal. 
Esse é o trabalho que o Rede 3i vem desenvolvendo 
com as instituições parceiras e que acreditamos ser 
uma peça importante de impacto na qualidade  
do acolhimento ofertado às pessoas idosas. 

[1] Fundado em 2006, 

o Centro Mineiro de 

Alianças Intersetoriais 

(CeMAIS) promove a 

articulação e o diálogo 

entre o poder público 

(Primeiro Setor), a 

iniciativa privada 

(Segundo Setor) e 

a sociedade civil 

(Terceiro Setor). Como 

forma de proporcionar 

o fortalecimento do 

Terceiro Setor e o 

seu desenvolvimento 

sustentável, essa 

associação privada 

sem fins lucrativos 

atua na execução 

de projetos que 

fomentam as alianças 

intersetoriais.  

Saiba mais em:  

www.cemais.org.br.

Vidas idosas importam

ÍNDICE
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Entretanto, no início de 2020, o nosso trilhar foi sacudido 
pela pandemia de Covid-19. Os dados alarmantes que 
chegavam do exterior sobre a letalidade da doença 
entre pessoas idosas e o fato de mais da metade 
das mortes na Europa terem sido registradas em 
ILPIs 2, mostraram que era preciso agir e tomar novos 
caminhos. Bradando que a vida das pessoas idosas 
importa, o nosso trem acelerou o trajeto. 

Assim, o Rede 3i respondeu de forma ágil às 
necessidades das ILPIs atendidas, adequando 
as assessorias técnicas, os encontros e as 
capacitações para as plataformas remotas e 
ampliando o atendimento técnico, que antes era 
direcionado para 13 instituições, para todas as 28, 
incluindo entre as ações do projeto doações de 
EPIs, entre outros materiais.

A rede das ILPIs filantrópicas, em constante 
fortalecimento, rapidamente se articulou com 
o Conselho Municipal do Idoso (CMI/BH) e com a 
Prefeitura de Belo Horizonte (PBH), entre outros 
parceiros, para a chegada e o enfrentamento à 
pandemia. O primeiro caso de Covid-19 em Minas 
Gerais, confirmado pela Secretaria do Estado 
de Saúde, ocorreu no dia 6 de março e, em Belo 
Horizonte, no dia 16 do mesmo mês. Apesar de todos 
os cuidados e esforços, a doença também chegou 
nos lares de idosos acompanhados pelo projeto. 

Avaliamos que o trabalho em rede, o diálogo 
intersetorial, a confiança consolidada no caminhar 
juntos e o compromisso de todos com o bem-estar 
da pessoa idosa foram fatores fundamentais para a 
contenção do coronavírus dentro das instituições e 
para a proteção de muitas vidas. 

[2] Referência: Metade 

das mortes por COVID-19 

na Europa ocorreram 

em ILPIs – Dado da OMS 

acende alerta para o 

cenário brasileiro.

https://nexo.is/blog/metade-das-mortes-por-covid-19-na-europa-ocorreram-em-ilpis-dado-da-oms-acende-alerta-para-o-cenario-brasileiro/
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Nesse processo, a bagagem que o Rede 3i carrega 
junto às ILPIs filantrópicas de Belo Horizonte permitiu 
acompanhar o surgimento da Frente Nacional de 
Fortalecimento à ILPI (FN-ILPI), movimento criado 
inicialmente em torno das questões emergenciais 
relativas ao enfrentamento à Covid-19, o qual o 
CeMAIS faz parte e apoia. A Frente foi fundamental 
para traçar as diretrizes de cuidado ao idoso 
institucionalizado no Brasil diante da pandemia. 

Percebemos também a necessidade de 
compartilhar orientações e dar apoio às ILPIs não 
socioassistenciais em situação de precariedade 
devido à Covid-19 e, ainda, integramos a Rede de 
Apoio à Pessoa Idosa de Minas Gerais (RAPI-MG),  
uma iniciativa estadual focada, neste momento,  
no fortalecimento das ILPIs.

Se estamos enfrentando a pior crise sanitária 
dos últimos 100 anos, que façamos isso juntos, 
lembrando-se da nossa responsabilidade  
de garantir os direitos da pessoa idosa.



“
DEPOIMENTO 8

“
“Hoje o CeMAIS 3i tornou-se referência de gestão 
para todos nós, apoio às Instituições de Longa 
Permanência e suporte e consultoria para gestores.

Acredito que esse projeto [Rede 3i] deve continuar 
mesmo depois que tudo isso que estamos vivendo 
passar. Sabemos da importância dos nossos 
encontros presenciais nos lares da rede, das 
lives sobre temas de extrema importância para 
os novos desafios, das campanhas para atender 
às demandas de extrema necessidade das 
instituições, entre outras.

Parabéns aos membros da Equipe CeMAIS pelo 
empenho, comprometimento e envolvimento com o 
objetivo de dar mais visibilidade e qualidade de vida 
aos idosos institucionalizados.” 

Willian Barbosa,  
Presidente do Lar de Idosos Clotilde Martins
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Piui! Piuiii!

Que trem é esse?

Veja! 
É o trem do 
Rede CeMAIS 
3i chegando 
à estação. 

Mas que 
trem é esse?

ÍNDICE
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 — Uai, esse é aquele trem tecido em rede que acolhe 
com muito carinho e amor as ILPIs filantrópicas de 
Belo Horizonte. Já te falei dele, o pessoal começou 
a tecer essa belezura em 2015 com o objetivo de 
chegarem na cidade com a melhor qualidade de vida 
para a pessoa idosa institucionalizada!

 — Ah, então esse trem é daqueles muito importantes!

 — Sim, isso mesmo. Tanto é que em outubro 
de 2017, chegaram empresas importantes pra 
impulsionarem o trem. Veio Cemig, Instituto Lojas 
Renner, Raízen e Kroton e nove ILPIs de Belo 
Horizonte foram selecionadas para as ações de 
capacitação e assessoria técnica do CeMAIS. 

 — Uai, mas tô contando aqui e tem mais  
que nove vagões...

 — É que, depois, em 2018, chegaram ainda mais 
empresas destinadoras, a VLI Logística, o BB 
Consórcios, a Pottencial Seguradora, a Vale, 
 a Gerdau e a Vilma Alimentos e mais quatro ILPIs 
foram selecionadas… 

 — Mas essa conta ainda não tá batendo, eu contei 
28 vagões!

 — Com a Covid-19, acharam por bem engatar logo 
as 28 filantrópicas de BH. Esse trem não parou com 
a pandemia. Como ele está carregadinho de gente 
muito preciosa, que já viveu e construiu muita 
história, ele acelerou, está a todo vapor, rumo ao seu 
destino. Você se lembra qual é?

 — Sim, vô, lembro sim. O senhor acabou de falar, o 
trem do Rede 3i vai lá pra melhor qualidade de vida 
para a pessoa idosa institucionalizada!
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Os Vagões

Venha, pode entrar! 
Cada vagão do nosso trem abre uma janela para você 
visitar virtualmente as ILPIs acompanhadas pelo Rede 3i.  

clicarx

Abaixo você encontrará 

informações sobre as 

ILPIs acompanhadas  

por nós, sempre que  

ver este botão vc pode 

e saber mais sobre.

ÍNDICE



ÍNDICE OS VAGÕES 12

ABRIGO FREI OTTO/ SSVP 
Número de acolhidos: 20 pessoas 

Rua Rui Barbosa, 299, Santa Mônica, 
Belo Horizonte/MG - CEP: 31.525-130.

abrigofreiotto.org.br

abrigofreiotto

abrigofreiotto

(31) 3450-2757  
freiotto@gmail.com

https://www.abrigofreiotto.org.br/
https://www.abrigofreiotto.org.br/
http://facebook.com/abrigofreiotto
https://www.instagram.com/abrigofreiotto/


ÍNDICE OS VAGÕES 13

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.

asilolardavovo

LarVovo

(31) 3498-1866 
lardavovo@hotmail.com

lardavovo.com.br

https://www.lardavovo.com.br/
https://www.lardavovo.com.br/
https://www.instagram.com/asilolardavovo/
https://www.facebook.com/LarVovo/
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ASSOCIAÇÃO ASSISTENCIAL 
AMOR FRATERNO 
Número de acolhidos: 22 idosas 

associacaoamorfraterno.org.br

Rua Antônio Carlos Coutinho, 221, Pindorama, 
Belo Horizonte/MG - CEP: 30.865-070. 
(31) 3879-8856/3473-3185 
lar-amorfraterno@hotmail.com

https://www.associacaoamorfraterno.org.br/
https://www.associacaoamorfraterno.org.br/


ÍNDICE OS VAGÕES 15

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

lardonapaula

LarDonaPaula

lardonapaula.org.br

https://www.lardonapaula.org.br/
https://www.facebook.com/LarDonaPaula/
https://www.instagram.com/lardonapaula/
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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

lardasidosassantagemagalgani

larsantagemagalgani.org.br

https://www.larsantagemagalgani.org.br/
https://www.larsantagemagalgani.org.br/
https://www.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

larnossasenhoradasaude

larnossasenhorasaude.org.br

https://www.larnossasenhorasaude.org.br/
https://www.larnossasenhorasaude.org.br/
https://www.facebook.com/larnossasenhoradasaude
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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

larsantaritassvp

larsantaritadecassia.org.br

https://www.larsantaritadecassia.org.br/
https://www.larsantaritadecassia.org.br/
https://www.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

lardosidosos.
santoantoniodepadua

larsantoantoniodepadua.org.br

https://www.larsantoantoniodepadua.org.br/
https://www.larsantoantoniodepadua.org.br/
https://www.facebook.com/lardosidosos.santoantoniodepadua
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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

laridosossaojose

lardosidosossaojose

lardosidosossaojose.org.br

https://www.lardosidosossaojose.org.br/
https://www.lardosidosossaojose.org.br/
https://www.facebook.com/lardosidosossaojose/
https://www.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

larrecantodasaudade

LarRecantoDaSaudade

recantodasaudade.org

https://www.recantodasaudade.org/
https://www.recantodasaudade.org/
https://www.facebook.com/LarRecantoDaSaudade/
https://www.instagram.com/larrecantodasaudade/
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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

https://www.recantofeliz.org.br/
https://www.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

larbomjesusbh

larsenhorbomjesus.org.br

https://www.larsenhorbomjesus.org.br/
https://www.larsenhorbomjesus.org.br/
https://www.facebook.com/larbomjesusbh/?rf=220548621636809
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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

republicanossasenhoradabadia

republicadabadia.org.br

https://www.republicadabadia.org.br/
https://www.republicadabadia.org.br/
https://www.facebook.com/pg/republicanossasenhoradabadia/about/
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ASSOCIAÇÃO AS SEMPRE VIVAS 
Número de acolhidos: 18 pessoas

R. Coronel Quintiliano Valadares,1140, Planalto,  
Belo Horizonte/MG – CEP: 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, 
Belo Horizonte/MG - CEP: 31275-080. 
(31) 3441-4799  
casadasvovos@yahoo.com.br

fundacaooasis.org

http://fundacaooasis.org/
http://fundacaooasis.org/
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CASA SANTA ZITA 
FUNDAÇÃO DAS OBRAS SOCIAIS  
Nª SENHORA DA BOA VIAGEM 
Número de acolhidos: 21 pessoas

Rua Alagoas, 315, Funcionários,  
Belo Horizonte/MG – CEP: 30130-160. 
(31) 3224-3904 / 3224-0407  
santazitaequipe@providens.org.br

arquidiocesebh.org.br

http://arquidiocesebh.org.br/
http://arquidiocesebh.org.br/
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CENTRO DE ASSISTÊNCIA 
BENEDITO VENÂNCIO/ SSVP 
Número de acolhidos: 8 pessoas

Marcelino Ramos, 281, Bairro Boa Vista, 
Belo Horizonte/MG - CEP: 31060-510. 
(31) 3488-2079 
jacmiojo84@gmail.com
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CENTRO DE CONVIVÊNCIA PAULO 
FAGUNDES DA FONSECA PENIDO/ SSVP 
Número de acolhidos: 56 pessoas

Gilberto Freire, 800 - Bom Sucesso,  
Belo Horizonte/MG - CEP: 30622-560. 
(31) 3381-1174 
(31) 3383-9139  
cleliasiqueira@yahoo.com.br
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CENTRO GERIÁTRICO LAR FREI ZACARIAS 
Número de acolhidos: 25 pessoas

R. Sabinópolis, 138, Carlos Prates,  
Belo Horizonte/MG - CEP: 30710-340. 
(31) 3412-9787 
larfreizacarias@gmail.com 
socialfreizacarias@gmail.com

larfreizacarias

https://www.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, Belo Horizonte/MG - CEP: 31160-210.
(31) 3421-0101 
psicologia@cidadeozanam.org.br 
coordenacao@cidadeozanam.org.br

cidadeozanam.org.br

http://cidadeozanam.org.br/
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IGAP - INSTITUTO DE GERIATRIA AFONSO PENA 
Número de acolhidos: 29 pessoas 

Rua Domingos Vieira, 586, Santa Efigênia, Belo 
Horizonte/MG - CEP: 30150-240.  
(31) 3238-8682 
(31) 3238-3238 
alessandra@santacasabh.org.br

santacasabh.org.br

http://santacasabh.org.br/
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lardosidososcristorei

LAR CRISTO REI/ SSVP 
Número de acolhidos: 43 pessoas

R. Adelina Patrícia de Carvalho, 16, Teixeira Dias, 
Belo Horizonte/MG - CEP: 30660-312. 
(31) 3383-6660 
larcristorei@yahoo.com.br

https://www.facebook.com/lardosidososcristorei
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LAR DE IDOSAS PADRE LEOPOLDO 
MERTENS/ SSVP 
Número de acolhidos: 41 pessoas 

Rua Pe. Leopoldo Mertens, 1231, São Francisco, 
Belo Horizonte/MG CEP: 31255-200.  
(31) 3492-6747 
larleopoldomertens@gmail.com
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LAR DE IDOSAS SANTA TEREZA  
E SANTA TEREZINHA/ SSVP 
Número de acolhidos: 15 pessoas

Rua Divinópolis, 225 , Santa Tereza, 
Belo Horizonte/MG - CEP: 31010-370. 
(31) 3464-6458 
larsantatereza@hotmail.com

larsantateresa

https://www.facebook.com/larsantateresa
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LAR DOS IDOSOS CLOTILDE MARTINS/ SSVP 
Número de acolhidos: 35 pessoas 

Rua  Campina Verde, 407, Salgado Filho, 
Belo Horizonte/MG - CEP: 30550-340.  
(31) 3312-2268 
lardeidososclotildemartins@gmail.com

LarClotildeMartins

https://www.facebook.com/LarClotildeMartins
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LAR DOS IDOSOS RECANTO DOS AMIGOS 
Número de acolhidos: 17 pessoas 

Rua Petúnias, 1814, Lindéia,  
Belo Horizonte/MG - CEP: 30690-020. 
(31) 3331-2722 
lardosidososrecantodosamigos@gmail.com

asilolardosidososrecantodosamigos

https://www.facebook.com/asilolardosidososrecantodosamigos
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LAR SANTA MARIA 
ASSOCIAÇÃO PÃO DE SANTO ANTÔNIO 
Número de acolhidos: 23 pessoas

Rua  Major Delfino de Paula, 3053, São Francisco, 
Belo Horizonte/MG - CEP: 30170-131.  
(31) 3428-1584

apsafilantropia.org.br

http://apsafilantropia.org.br/
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NÚCLEO ASSISTENCIAL CAMINHOS PARA JESUS 
CASA DA ESPERANÇA 
Número de acolhidos: 38 pessoas

Rua José Ferreira Magalhães, 341, Floramar,  
Belo Horizonte/MG - CEP: 31742-093. 
(31) 3408-3000 
gerencia.acolhimento@caminhosparajesus.org.br  

nucleocaminhosparajesus

caminhosparajesus

caminhosparajesus.org

http://www.caminhosparajesus.org/
https://www.facebook.com/caminhosparajesus
https://www.instagram.com/nucleocaminhosparajesus/


40O PERCURSO QUE TRAÇAMOS

O percurso 
que traçamos

O Centro Mineiro de Alianças Intersetoriais (CeMAIS), 
em sua atuação com as organizações da sociedade 
civil e redes de garantia de direitos, identificou a 
fragilidade na gestão das organizações e no diálogo 
entre os envolvidos no atendimento sistêmico ao 
idoso. Diante disso, em 2015, o CeMAIS iniciou o seu 
trilhar com as ILPIs filantrópicas do município por 
meio do projeto Ser Mais, realizado em parceria com 
o Serviço Social Autônomo (SERVAS).

No mesmo ano, a associação aprovou junto ao Fundo 
Municipal do Idoso de Belo Horizonte (FUMID/BH) o 
projeto Rede 3i para intensificação do trabalho com 
as ILPIs. Diante do processo de captação de recurso 
e os trâmites do CMI/BH, o projeto teve início no ano 
de 2017. O primeiro passo foi a construção de um 
mapeamento, “O Entrelaçar de uma Rede”, que nos 
permitiu começar a compreender as fragilidades, os 
desafios e as principais demandas de gestão das 28 
ILPIs. Com um mapa em mãos, traçamos nossa rota.  

No primeiro ano do projeto, de acordo com o recurso 
captado, foram realizados dez encontros com os 
dirigentes das 28 ILPIs, formação em seis temáticas 
ligadas à gestão e 1560 horas de assessorias 
técnicas in loco para nove ILPIs. Já no segundo ano, 
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foram desenvolvidas formações e 1.560 horas 
de assessorias técnicas in loco para 13 ILPIs, dez 
encontros com os dirigentes de todas elas e um 
encontro de gestão no âmbito município. 

Essas ações possibilitaram, por exemplo, o 
estreitamento do diálogo entre instituições e poder 
público, melhoria da transparência do trabalho 
executado, novas parcerias, novas ferramentas de 
gestão e presença mais intensa das ILPIs no mundo 
virtual por meio da criação de sites. Os desafios, 
avanços e aprendizados desse trilhar podem 
ser observados nos relatórios: “Rede CeMAIS 3i: 
um trilhar de conquistas e desafios junto às ILPIs 
filantrópicas de Belo Horizonte” e “Seguindo os 
trilhos: novos caminhos percorridos pela Rede 3i”. 

Clique nos títulos 

em destaque para 

acessar os relatórios 

correspondentes

https://502ec622-fd6f-4fd4-b801-90bedd03361c.filesusr.com/ugd/40aeb6_3c230e7f10004157a715bb5097efbe64.pdf
https://502ec622-fd6f-4fd4-b801-90bedd03361c.filesusr.com/ugd/751f14_7a751c26807b4731929eefad4396d0d7.pdf
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No terceiro ano de caminhada do Rede 3i, período que 
trata este relatório, propomos as seguintes metas, 
definidas em diálogo com as instituições: 

• Desenvolver sites institucionais para as 4 ILPIs que passaram a 
receber assessorias técnicas posteriormente.  
• Dar suporte para a manutenção dos 9 sites institucionais já 
existentes.
• Implantar/manter o software para gerenciamento dos serviços e 
processos (MedLogic).
• Realizar 18 visitas de assessoria a cada uma das 13 ILPIs atendidas 
pelo projeto.
• Prestar assessoria remota a cada uma das 13 ILPIs.
• Realizar 10 encontros com a participação de dirigentes das 28 ILPIs.
• Promover 8 encontros de integração das equipes técnicas das ILPIs 
participantes do projeto.
• Realizar o “II Encontro de Gestão das ILPIs filantrópicas”.
• Adquirir notebooks para doação às instituições atendidas.

O tempo todo, monitoramos nossa viagem e, quando preciso, mudamos 
os rumos e criamos novas rotas, sempre em consonância com as 
instituições parcerias. Em março de 2020, a pandemia de Covid-19 
mudou toda a paisagem ao nosso redor. Tivemos que revisar a rota e 
as prioridades, afinal, como melhorar, diante dessa nova realidade, a 
qualidade de vida da pessoa idosa institucionalizada? Como continuar 
com as assessorias in loco se precisávamos (e ainda precisamos) 
manter o isolamento social? Como proteger os idosos da doença se 
sabemos muito pouco sobre ela? Logo, as metas e ações do projeto 
foram adequadas. 

Com a força dos vagões que, ora nós puxamos, ora nos impulsiona, 
abrimos novos trilhos, agora virtuais.  Reagindo à necessidade da 
nova paisagem, nosso trem de rede e tecido se moldou navio para 
navegar em mares digitais. Assim, partiu, a todo vapor, para que não 
perdêssemos de vista o nosso destino.
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Cada estação dessa viagem tem uma história 
para contar! Ao longo de agosto de 2019 a julho 
de 2020 foram inúmeros os desafios, conquistas 
e aprendizados. Ao todo, vamos apresentar aqui 
cinco estações: II Encontro de Gestão das ILPIs 
Filantrópicas, Encontro de Dirigentes, Encontros 
Técnicos, Assessorias Técnicas presenciais e 
remotas e Recalculando a Rota.

As estações
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5.1. II Encontro de Gestão das ILPIs Filantrópicas 

A segunda edição do Encontro ocorreu no dia 14 de agosto de 2019, este 
evento é  gratuito direcionado às Instituições de Longa Permanência 
para Idosos e diversos atores sociais que fomentam as políticas 
públicas de cuidado ao idoso. 

Com o tema “A ILPI como equipamento da cidade”, o encontro promoveu 
uma discussão internacional com a participação de diferentes 
especialistas como a Yeda Aparecida Oliveira Duarte (professora 
associada da Universidade de São Paulo/ USP), Peter Lloyd-Sherlock 
(professor e membro dos grupos de pesquisa Life Course e Migration 
and Wellbeing, da Universidade de East Anglia, Reino Unido), Nélida 
Redondo (investigadora especializada em Sociología del Envejecimiento 
pela Universidade Isalud – INDEC, Buenos Aires, Argentina) e Karla Cristina 
Giacomin, médica geriatra e consultora da Organização Mundial da 
Saúde (OMS) no eixo “Políticas de Saúde dos Idosos”.

O II Encontro de Gestão contou ainda com a parceria do Ministério 
Público do Estado de Minas Gerais (MPMG), por meio da Coordenadoria 
de Defesa do Direito do Idoso e o apoio da Fundação Educacional Lucas 
Machado (FELUMA). 

AS ESTAÇÕES 44ÍNDICE
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O Encontro de Dirigentes, conhecido como Café com a Diretoria, é 
uma estação que reúne mensalmente representantes das 28 ILPIs 
filantrópicas de Belo Horizonte para compartilhar experiências e buscar, 
em conjunto, soluções para os problemas e desafios enfrentados. Essa 
é uma ação importante do projeto, visto que fomenta o trabalho em 
rede e a união entre as instituições.

Antes da pandemia, cada encontro era realizado de forma presencial em 
uma das instituições parceiras e os temas e convidados eram definidos 
de acordo com as demandas trazidas pelas ILPIs. Captação de recursos, 
fluxo do acolhimento da pessoa idosa, alinhamento de ações e novo 
planejamento são exemplos de temas discutidos no Café.

Após o início do isolamento social, as reuniões passaram para o 
ambiente virtual. Ao todo, foram realizados 5 encontros presenciais e 7 
on-line. Com a pandemia, o Encontro de Dirigentes focou em acolher e 
esclarecer os anseios e as dúvidas dos gestores sobre a doença, bem 
como auxiliá-los na condução das ILPIs nesse novo cenário. Para isso, 
contamos com a participação de diferentes especialistas e parceiros. 
Aqui destacamos alguns deles: 

5.2. Encontro de Dirigentes

• Fernanda Matos, presidente do CMI/BH, esclareceu dúvidas sobre 
o uso do recurso liberado pelo Conselho às ILPIs filantrópicas, no 
valor de R$3.000,00 a cada idoso institucionalizado, para aquisição de 
insumos e contratação de serviços necessários à preservação da 
saúde diante da pandemia.
• A médica geriatra Karla Cristina Giacomin, membro da Coordenação 
de Atenção à Saúde do Idoso da PBH e coordenadora geral da FN-ILPI, 
participou de um dos encontros com orientações sobre os cuidados 
necessários na nova rotina de cuidados e prevenção das instituições.

ÍNDICE
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• O advogado Marcelo Augusto Soares Pereira, especialista em 
Direito Trabalhista, esclareceu as principais dúvidas sobre os 
contratos de trabalho em tempos da Covid-19.
• Jáder Freitas, médico geriatra, trouxe informações sobre a 
iniciativa do Hospital das Clínicas, em parceria com a Prefeitura 
de Belo Horizonte, de atendimento médico à pessoa idosa 
institucionalizada, o projeto ILPI BH. 
• Sandra Ferreira e Natália Ferri, da Coordenação dos Serviços de 
Acolhimento Institucional de Idosos e PcD, membro do Ministério 
Público, procurador de Justiça e coordenador da Coordenadoria 
Estadual de Defesa dos Direitos dos Idosos, (MPMG), e Leandro 
Cifuentes, gerente de Gestão de Parcerias da Secretaria Municipal 
de Assistência Social, Segurança Alimentar e Cidadania (SMASAC/
PBH), elucidaram questões sobre o novo termo de parceria em 
formato de cinco anos entre PBH e instituições e também sobre 
a Nota Técnica Intersetorial SMASAC/SMSA/PJ idoso nº 01/2020, 
que traz diretrizes de cuidados durante a pandemia de Covid-19, e 
equipamentos públicos dos idosos sintomáticos.

https://www.cemais.org.br/post/orienta%C3%A7%C3%B5es-para-ilpi-s-durante-a-pandemia-de-covid-19
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03 de outubro de 2019

Tema: Edital de captação junto 
ao Conselho Municipal do Idoso 
(CMI) 
Local: Núcleo Assistencial 
Caminhos para Jesus 
Nº estimado de participantes: 27

TRILHOS PERCORRIDOS

25 de outubro de 2019

Tema: Trabalho em rede 
Local: Lar Santa Maria 
Nº estimado de participantes: 15

28 de novembro de 2019

Tema: Captação de recursos 
Local: Instituto Geriátrico Afonso 
Pena - IGAP 
Nº estimado de participantes: 22

30 de janeiro de 2020

Tema: Alinhamento das ações de 
2019 e os novos passos para 2020 
Local: Sede da Providens – Ação 
Social Arquidiocesana 
Nº estimado de participantes: 30

19 de fevereiro de 2020

Tema: Fluxo do Acolhimento 
com o Conselho Nacional de 
Assistência Social (CNAS) 
Local: Prefeitura Municipal de 
Belo Horizonte (Salão Nobre) 
Nº estimado de participantes: 33

03 de abril de 2020

Tema: Esclarecimentos sobre 
a deliberação do recurso 
financeiro às ILPIs de BH, em 
decorrência da pandemia do 
novo coronavírus, para aquisição 
de insumos e contratação 
de serviços necessários à 
preservação da saúde dos 
idosos residentes 
Local: On-line 
Nº estimado de participantes: 57

07 de abril de 2020

Tema: Orientações para a 
prevenção de contágio do novo 
coronavírus nas ILPIs 
Local: On-line 
Nº estimado de participantes: 52

17 de abril de 2020

Tema: Questões trabalhistas em 
tempos de pandemia 
Local: On-line 
Nº estimado de participantes: 38
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30 de abril de 2020

Tema: Esclarecimento de dúvidas 
e alinhamento sobre o uso do 
recurso liberado pelo Conselho 
Municipal do Idoso (CMI) para 
provimento das necessidades 
advindas da crise 
Local: On-line 
Nº estimado de participantes: 38

28 de maio de 2020

Tema: Promoção do diálogo 
intersetorial para a adaptação das 
ILPIs ao cenário de pandemia 
Local: On-line 
Nº estimado de participantes: 23

04 de junho de 2020

Tema: Esclarecimento das 
questões relacionadas ao novo 
termo de parceria em formato de 
cinco anos e sobre a Nota Técnica 
intersetorial SMASAC/SMSA/PJ 
idoso Nº 01/2020 
Local: On-line 
Nº estimado de participantes: 29

09 de julho de 2020

Tema: Projeto ILPI/BH – 
Apresentação, pelo Dr. Jáder 
Freitas, da iniciativa do Hospital 
das Clínicas, em parceria com a 
Prefeitura de Belo Horizonte, para 
o enfrentamento à pandemia 
dentro das Instituições de Longa 
Permanência para Idosos 
Local: On-line 
Nº estimado de participantes: 46
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O Encontro Técnico é uma estação direcionada às equipes técnicas 
das 28 ILPIs para promover o intercâmbio de boas práticas na atenção 
e cuidado à pessoa idosa. Cada encontro é direcionado para um 
grupo de profissionais tais como coordenadores, assistentes sociais, 
psicólogos e enfermeiros. O objetivo é promover um diálogo qualificado 
e aproximado entre os técnicos, conforme a sua área de atuação. Ao 
todo, foram realizados três encontros presenciais. 

Com a pandemia, assim como o Encontro de Dirigentes, o Encontro 
Técnico passou a ser realizado de forma remota. Neste novo formato 
foram realizados cinco encontros que contou com diferentes 
especialistas para auxiliarem e instruírem as equipes que atuam na linha 
de frente. 

O encontro recebeu ainda a participação da Andréia Duarte, idealizadora 
do projeto AD Social, para um treinamento motivacional. Alguns 
trilhos adiante, a Associação pela Saúde Emocional de Crianças 
(ASEC) apresentou às equipes técnicas um projeto no qual crianças e 
adolescentes escrevem cartas para idosos institucionalizados. Com as 
visitas aos lares interrompidas, essa foi uma forma encontrada de levar 
calor humano, carinho e atenção a quem tanto precisa.

Nosso trem parou então em uma estação de cuidado com as pessoas 
que trabalham para manter cada vagão na busca por melhor qualidade 
de vida para a pessoa idosa institucionalizada. Lá, puderam relaxar, 
partilhar os seus sentimentos e emoções e ouvir palavras de conforto e 
de força para continuarem engajados nessa nobre causa.

5.3. Encontro Técnico

AS ESTAÇÕES 49ÍNDICE
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22 de abril de 2020

Tema: Encontro com Equipe de 
Assistentes Sociais e Psicólogos 
Local: On-line 
Nº estimado de participantes: 53

 

10 de dezembro de 2019

Tema: Encontro com Enfermeiros 
Local: Centro de Arte Popular - 
Praça da Liberdade 
Nº estimado de participantes: 20

22 de janeiro de 2020

Tema: Encontro com Assistentes 
Sociais 
Local:  Espaço CEMIG Saúde 
Nº estimado de participantes: 16

10 de fevereiro de 2020

Tema: Encontro com Psicólogos 
Local:  Espaço CEMIG Saúde 
Nº estimado de participantes: 17

14 de abril de 2020

Tema: Encontro Técnico da 
Saúde (Covid-19) com Dra. Karla 
Giacomin 
Local: On-line 
Nº estimado de participantes: 52

20 de maio de 2020

Tema: Encontro com 
Coordenadores – Treinamento 
Motivacional com Andréia Duarte 
Local: On-line 
Nº estimado de participantes: 30

 

03 de junho de 2020

Tema: Campanha de Cartas 
Solidárias – ASEC 
Local: On-line 
Nº estimado de participantes: 22

 

23 de junho de 2020

Tema: Reforço aos cuidados e 
ao engajamento da equipe de 
profissionais das ILPIs para a 
prevenção de contágio da Covid-19 
Local: On-line 
Nº estimado de participantes: 32
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Nesta estação, a ILPI parceira recebe um atendimento personalizado 
e individual realizado em seis módulos: Gestão Estratégica, Jurídico, 
Administrativo/Financeiro, Comunicação, Gestão de Pessoas e 
Voluntariado e Elaboração de Projetos. Profissionais do Rede 3i, com 
diferentes formações, atuam como facilitadoras de cada temática 
e procuram formar uma rotina de gestão cada vez mais profissional 
junto às ILPIs, de forma que tenham uma visão analítica dos problemas 
institucionais e atuem preventivamente nas principais demandas.

Com a chegada da pandemia de Covid-19, as Assessorias Técnicas, 
antes in loco e direcionadas para 13 ILPIs, de acordo com o recurso 
captado, passaram a ser remotas (via telefone, aplicativos de 
mensagens, videoconferências e e-mails) e ofertadas às 28 Instituições 
de Longa Permanência para Idosos filantrópicas. Nosso trem ganhou 
ainda mais potência. 

5.4. Assessorias Técnicas

Assessorias realizadas 
(presenciais + remotas)302
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• Assessoria de Gestão Estratégica

A Assessoria de Gestão Estratégica propõe compreender os diversos 
âmbitos da organização, para que esta direcione seus rumos e 
alcance seus objetivos. Logo, as assessorias presenciais buscaram 
identificar, juntamente com coordenadores e técnicos das ILPIs, os 
aspectos institucionais internos e externos que dispensam mais 
atenção.

Na fase anterior do projeto houve a construção de missão, visão e 
valores, que constitui a identidade de cada ILPI. Percebeu-se, nesta 
segunda fase, a necessidade de tornar comum a todos envolvidos 
nos processos organizacionais. Assim, nesse processo, permeado de 
escuta ativa, em que os representantes das instituições são os atores 
protagonistas, verificou-se a necessidade de unificar a missão, a 
visão e os valores da organização com a equipe, abrangendo técnicos 
sociais, cuidadores e demais envolvidos no trabalho da organização. 
Para tanto, foram realizadas capacitações in loco, nos espaços das 
ILPIs, com a abordagem dos aspectos citados.

Porém, diante ao cenário da Covid-19, buscamos acolher, diagnosticar 
e compreender os desafios vivenciados pelas instituições para traçar 
conjuntamente estratégias para solucioná-los. O apoio por meio 
das assessorias remotas proporcionou pensar e implementar ações 
estratégicas para melhor aplicação dos recursos institucionais, tanto 
financeiros, quanto materiais e de corpo técnico. 
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• Assessoria de Administrativo/Financeiro

Nesta fase do projeto, focamos em duas principais ações que 
avaliamos serem fundamentais para o andamento legal das 
instituições: os processos de compras e de transparência.

O processo de compras envolveu a seleção de fornecedores, a 
qualificação de serviços, a determinação de prazos de vendas e a 
previsão de preços e de serviços. Estivemos atentos também às 
possíveis mudanças na demanda de cada lar.

Já no processo de transparência, auxiliamos as organizações no 
preparo dos relatórios de transparência e na prestação de contas, 
afinal, ambos se apresentam como importantes instrumentos para a 
transparência no processo de gestão das organizações, conforme 
prevê o MROSC 13.019/14.

Com a pandemia da Covid-19, o CMI encaminhou recurso às ILPIs, o 
que gerou grandes desafios na prestação de contas e na utilização 
adequada do recurso. As assessorias remotas se tornaram mais 
frequentes e necessárias para as ILPIs contempladas. 
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• Assessoria Jurídica

A Assessoria Jurídica tem como objetivo formar uma rotina de 
gestão profissional nas instituições, bem como uma visão analítica 
dos problemas institucionais. Com foco na gestão organizacional, 
trabalhista e de garantia de direitos das pessoas idosas, a ferramenta 
jurídica traz mais segurança e estabilidade para as relações 
circundantes às Instituições de Longa Permanência para Idosos.

De agosto de 2019 a março de 2020, o foco do trabalho era no 
desenvolvimento de uma agenda de organização jurídica, com 
atualização de certidões, correção de problemas pontuais nas 
informações trabalhistas e atualização legislativa na garantia do 
direito da população idosa em todos os seus âmbitos. Também 
atuamos fortemente no combate ao abuso perpetrado pelas 
instituições financeiras, com instruções aos dirigentes e às equipes 
técnicas dos lares.

Com a pandemia, as assessorias se tornaram muito mais frequentes 
e incisivas dentro das ILPIs. Voltamos nosso foco ao combate do vírus 
e como isso modificou a estrutura legislativa. Por isso, de março a 
julho de 2020, a aplicação do Direito nos lares se tornou algo novo 
e inesperado, indo de respostas simples sobre contratação de 
trabalhadores até as tratativas junto ao poder público para a garantia 
de leitos em UTI no município aos idosos institucionalizados.
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• Assessoria de Comunicação

Mais que o ato de falar, temos a função de ouvir, entender e dar voz. 
Apesar dos desafios inerentes ao processo de uma comunicação 
eficaz, fazer com que os assessorados estabeleçam um fluxo 
de comunicação tornou-se o grande objetivo da Assessoria de 
Comunicação no Rede 3i.

Sabemos que as ações de comunicação são fundamentais nos 
processos internos e externos dos lares, embora sejam deixadas muitas 
vezes em segundo plano devido às limitações que lhes são impostas. 

Pensando na importância de desenvolver e manter essas ações, 
concluímos, nesta fase do projeto, a entrega e o treinamento 
dos quatro últimos sites institucionais aos lares Associação Amor 
Fraterno, Lar da Vovó, Lar dos Idosos Santa Rita de Cássia e República 
Nossa Senhora D’Abadia.

Ainda pensando na Comunicação Institucional, além do site, foram 
produzidos materiais gráficos para a comunicação interna (papel 
timbrado, apresentação de Power Point padrão, marcadores de página, 
cartões de visita, banners e folders, além de modelos de posts para redes 
sociais). As peças foram entregues em formato digital para que as próprias 
instituições, conforme necessidade e possibilidade, escolhessem o 
melhor formato para divulgação, seja impresso ou on-line.

Com a chegada da pandemia da Covid-19 e, por conseguinte, das 
assessorias em formato remoto, procuramos dar um enfoque no 
treinamento das instituições para uso efetivo dos sites institucionais 
e plataformas digitais em decorrência da necessidade, ainda maior, da 
realização de um trabalho em ambiente virtual. 
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• Assessoria de Gestão de Pessoas e Voluntariado

Percebemos, dentro das ILPIs, a necessidade e a importância de 
trabalharmos com as equipes, que são formadas por diversas pessoas. 
Logo, saber gerenciar e conviver com essas diferenças é fundamental 
para que o trabalho em equipe seja bem-sucedido.

Por isso, sabendo da força do capital humano para mover as 
organizações, priorizamos, nos três primeiros meses, o treinamento 
das equipes dos lares. O objetivo foi demonstrar aos colaboradores que 
trabalho em equipe não é simplesmente realizar suas atividades junto 
com os colegas e ser cooperativo, mas sim ter um bom relacionamento 
interpessoal, ser tolerante com as opiniões alheias e respeitar suas 
crenças, valores, princípios, bem como a missão, visão e valores da 
instituição na qual se está inserido.

Realizamos também uma pesquisa de clima organizacional, que é uma 
ferramenta que possibilita mensurar se o ambiente de trabalho se 
encontra equilibrado e emocionalmente saudável, além de possibilitar a 
visualização do panorama das percepções dos colaboradores sobre a 
instituição e manter um bom relacionamento entre a equipe.

Tanto nas assessorias presenciais quanto remotas, devolvemos a 
descrição de cargos às ILPIs, que se trata de um processo que detalha 
todas as posições dentro de uma organização, ou seja, um registro 
escrito que serve para formalizar as atribuições dos cargos existentes.

Como não é raro encontrarmos membros que desconhecem suas 
funções, a descrição de cargos é importante na medida em que permite 
que a instituição e os seus colaboradores tenham um direcionamento 
claro sobre as atribuições de cada um, além de contribuir para que 
recrutamento e seleção sejam mais assertivos, uma vez que já estão 
previamente definidas as habilidades e competências de cada cargo.
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Auxiliamos as instituições nos processos seletivos, pois, desde 
que iniciamos nossas assessorias junto às ILPIs, temos insistido 
na importância da realização desses processos de recrutamento 
e seleção. Dentre as suas vantagens estão: contratação de 
profissionais qualificados, número menor de conflitos interpessoais  
e redução da rotatividade.
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• Assessoria de Elaboração de Projetos

Por meio das assessorias presenciais foi possível identificar que diversas 
ações desenvolvidas nas ILPIs, como oficinas e reuniões de convivência 
com idosos, não possuíam registro ou plano de ação. Assim, a Assessoria 
de Elaboração de Projetos ressaltou, na presente fase, a importância 
de olhar mais para dentro dos lares e construir, em conjunto, projetos 
internos com ações que envolvessem todos os atores.

Orientamos, então, as equipes técnicas e os coordenadores quanto 
à importância de realizarem registros, como fotografias, relatórios e 
planilhas de monitoramento, a fim de possibilitar melhor compreensão 
e acompanhamento das ações, maior qualificação dessas e um 
histórico para consultas futuras.

Para auxiliar as equipes, de acordo com as necessidades apresentadas, 
repassamos roteiros para elaboração de projetos, planilhas para 
planejamento de atividades, dentre outros instrumentais.

Nessa perspectiva, as ações cotidianas realizadas, tanto por voluntários 
quanto por funcionários das instituições, passaram a ter mais visibilidade 
e possibilidade de mensuração dos objetivos alcançados.

Em face dos novos desafios apresentados para as ILPIs com a 
chegada da pandemia da Covid-19, as assessorias buscaram auxiliar 
as instituições no planejamento e na condução de ações. Nesse 
período também foi fornecido apoio na leitura e compreensão de 
editais e na escrita de projetos para a captação de recursos para 
aquisição de Equipamento de Proteção Individual (EPI).

Mesmo a distância, as assessorias foram realizadas e proporcionaram 
um senso de apoio e cooperação, fortalecendo as ILPIs e reforçando  
a importância das capacitações.
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A partir de março de 2020, as ações do projeto 
Rede 3i tiveram que ser revistas, reestruturadas e 
adequadas ao novo contexto. A mudança na paisagem 
impactou a forma de seguirmos a nossa viagem, mas 
encontramos caminhos para manter a qualidade do 
atendimento ofertado, conforme as possibilidades do 
momento e os recursos que tínhamos.

Adequamos os Encontros e as Assessorias Técnicas 
de modo que ocorressem de forma remota. 
Entretanto, o percalço que todos enfrentamos 
é o maior dos últimos cem anos e, para superá-
lo, precisamos fazer mais. Assim, para atender 
às demandas das instituições e auxiliá-las a 
descobrirem novas formas de trabalho, as ações do 
projeto foram expandidas para além das assessorias 
e dos encontros. Nos trilhos digitais, nosso trem 
descobriu formas de ampliar as conexões.

Foram criadas duas campanhas de doações para as 
ILPIs: uma permanente, que se encontra disponível 
no site do CeMAIS, e outra pontual em que o Rede 3i 
doou insumos, como oxímetro, mantas, materiais de 
limpeza e EPIs.

O CeMAIS apoia e participa, desde a fundação, da 
Frente Nacional de Fortalecimento à Pessoa Idosa 
(FN-ILPI), movimento que surgiu da necessidade 
de um enfrentamento emergencial à pandemia 
do novo coronavírus. Composta por voluntários 
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Recalculando a Rota

Clique nas palavras 

destacadas e vá para o 

link correspondente :)

https://www.cemais.org.br/post/cemais-organiza-necessidades-das-ilpis-filantropicas-de-bh
https://www.cemais.org.br/post/novas-doa%C3%A7%C3%B5es-para-ilpis-filantr%C3%B3picas
https://www.frentenacionalilpi.com.br/
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de todas as regiões do país, entre especialistas, 
estudiosos, gestores e pesquisadores das áreas do 
Envelhecimento e das Políticas Públicas Setoriais de 
Proteção à Pessoa Idosa, a FN-ILPI visa ser um espaço 
democrático de estudos, pesquisas, planejamento, 
articulação e fomento para ações de apoio às ILPIs.

A partir de pesquisas realizadas pela FN-ILPI foi 
identificada ainda a fragilidade de algumas ILPIs 
não socioassistenciais de Belo Horizonte e, 
consequentemente, do acolhimento à pessoa idosa 
nesses espaços. Diante disso, a Rede 3i se organizou 
para realizar ações pontuais de suporte a essas 
instituições por meio de mobilização e fomento de 
parcerias para encontros virtuais. 

Para além disso, a fim de manter a gestão das diversas 
ILPIs informada sobre a pandemia e atenta aos cuidados 
necessários com a pessoa idosa institucionalizada, o 
CeMAIS iniciou, no dia 1º de abril de 2020, o envio de um 
boletim semanal, o Informe 60+. Também se propôs a 
desenvolver um material específico para as equipes 
de profissionais dos lares. O objetivo foi engajar os 
profissionais em um trabalho ainda mais aplicado para 
conter a Covid-19 nas instituições belo-horizontinas.  
Os conteúdos foram produzidos a partir da demanda  
de cada uma das 28 ILPIs e, por isso,  
específicos e individualizados.

Diante de todas as surpresas e mudanças, por ser tão 
bem construído, o trem do Rede 3i permaneceu unido em 
busca do destino, aquele lugar que já falamos, a melhor 
qualidade de vida da pessoa idosa institucionalizada. Os 
representantes e colaboradores das instituições não 
só estiveram presentes nos encontros e aderiram aos 
treinamentos, como participaram efetivamente desse 
momento, compartilhando sugestões, sentimentos, 
emoções, receios e dúvidas.

https://www.cemais.org.br/informe-60
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Enviamos para todas as 28 organizações uma 
pesquisa de satisfação para saber se essa nova 
condução remota do Rede CeMAIS 3i foi eficaz. No 
total, responderam 22 instituições que apontaram 
que o atendimento remoto prestado foi suficiente 
para solucionar as demandas e que os Encontros de 
Dirigentes on-line, além de serem um instrumento de 
fortalecimento, trouxeram assuntos relevantes para 
o dia a dia das ILPIs.

Os Encontros Técnicos, por sua vez, despertaram nas 
equipes multidisciplinares, segundo a pesquisa, a 
busca por conhecimento e a partilha de boas práticas. 

Com companheirismo e colaboração, nosso trem 
trilha novos caminhos na paisagem, adapta-se para 
seguir vislumbrando o seu destino, agora ainda mais 
almejado. Mais do que nunca, precisamos manter 
a atenção e o cuidado para preservar a vida dos 
nossos passageiros. Os coordenadores e dirigentes 
das organizações também se mostram atentos à 
nova jornada:
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“
“

“Nós temos passado por muitas dificuldades, 
muitos desafios, mas com o CeMAIS a gente 
entende o que é uma parceria, como que pode ser 
feito um trabalho e como esse trabalho evolui de 
uma maneira positiva, uma maneira operante. 

Eu quero agradecer todas as ações, como o Café 
com a Diretoria, onde existe o espaço de fala, 
espaço de escuta e também a presença efetiva 
dos membros do grupo. Agradecer a cada um que 
possibilita um crescimento conosco. 

Eu acredito muito que a pandemia trouxe à tona 
muitas realidades que não estávamos dispostos a 
enxergar. Por vezes o idoso é entendido como um 
número a mais ou a menos nas estatísticas...

 É um longo caminho. O caminho é árduo, o trabalho 
é árduo, mas a gente entende que é possível sim 
tratar o idoso dentro das suas possibilidades, das 
suas limitações, com a máxima promoção de vida, 
com abundância de vida, com aquilo que é possível.

O caminho não é fácil, mas é possível trilhar a 
abundância da existência da pessoa idosa.”

Marcelo Manoel,  
coordenador do Lar Frei Zacarias. 

DEPOIMENTO 62
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Nessa longa viagem, encontramos diferentes 
percalços. Alguns já havíamos mapeado antes 
mesmo de começarmos o trilhar, como a 
limitação de recursos das instituições, a falta de 
capacitação para as equipes técnicas e para os 
próprios dirigentes e o alto volume de demanda 
dos lares. Já ao longo do trajeto, outros desafios 
apareceram como:

No meio do caminho...

• A falta de sintonia e unidade no trabalho das equipes 
multidisciplinares dentro das ILPIs.
• A falta de conhecimento por parte dos colaboradores das 
instituições de suas reais funções.
• A falta de conhecimento por parte dos gestores para a aplicação 
correta dos recursos institucionais e das leis, como foi o caso do 
recurso emergencial destinado pelo CMI.

Essas dificuldades estão sendo superadas dia a 
dia com a dedicação e o empenho de dirigentes, 
coordenadores e equipes técnicas nas assessorias 
e nos encontros. Quando o trem entrou no ritmo 
e pegou embalo, a pandemia do novo coronavírus 
surgiu mudando todo o caminho. 

Tivemos que desbravar, então, lugares inimaginados. 
Diante da nova paisagem, mudamos a rota e 
descobrimos que nossa rede foi tecida com firmeza, 
força e união e, assim, somos capazes de manter o 
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rumo independentemente se estamos percorrendo 
mares de montanhas ou virtuais. A participação 
e a potência de cada um dos nossos vagões foi 
imprescindível para mantermos o foco aonde 
queremos chegar.

Sem dúvidas, a mudança de condução do trem para 
navegar no virtual só foi possível graças ao contato 
humanizado e contínuo na rede das 28 ILPIs. Elas se 
mantiveram, até aqui, articuladas e participativas. 
Preparamos muito bem o nosso caminho para não 
perder de vista nosso destino, mesmo diante de 
todas as adversidades com as quais nos deparamos.

É importante dizer que a pandemia jogou luz a uma 
triste realidade em todo o mundo: a invisibilidade 
da pessoa idosa institucionalizada. Como afirmou o 
diretor geral da OMS Hans Kluge, ela evidenciou os 
pontos esquecidos e subvalorizados da sociedade. 
A elevada taxa de mortalidade pelo coronavírus nas 
Instituições de Longa Permanência para Idosos, como 
o caso do continente europeu, trouxe ainda um alerta 
que é preciso agir e trabalhar de forma intersetorial 
em prol de um acolhimento digno e respeitoso. O 
cuidado com a pessoa idosa é uma responsabilidade 
de todos os setores. 

Mais do que nunca, percebemos que é preciso 
continuar seguindo os trilhos e reforçar o nosso 
compromisso com a pessoa idosa institucionalizada. 

https://noticias.uol.com.br/internacional/ultimas-noticias/2020/04/23/quase-metade-das-mortes-por-covid-19-na-europa-aconteceu-em-asilos-diz-oms.htm
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Uma nova paisagem

Um dia, de repente, ao olharmos pela janela, quase 
não reconhecemos a paisagem ao nosso redor. 
Era 18 de março de 2020 e foi anunciado o início 
do isolamento social em Belo Horizonte, devido 
à pandemia do novo coronavírus. O público mais 
vulnerável, com maior risco de complicações e morte 
pela nova doença? A pessoa idosa institucionalizada. 
Aquele lugar que nos destinamos e que vislumbramos 
no horizonte, a cada manhã, a melhor qualidade de 
vida para o idoso institucionalizado, de repente, foi 
encoberto por uma tempestade. 

Diante da situação, de imediato, recalculamos a 
rota e descobrimos novas formas de seguir os 
trilhos. Sabemos, no entanto, que a paisagem que 
conhecíamos não vai voltar. O mundo que nosso 
trem viaja agora é esse. Portanto, é preciso planejar 
novas estratégias a curto, médio e longo prazo 
dentro desse cenário complexo e incerto, em que é 
necessária a preservação do distanciamento social, 
mas é preciso acolher e abraçar a pessoa idosa, que 
continuará a existir e a resistir! 

E para seguir a jornada, o nosso mapa já foi definido. 
Na próxima etapa da Rede 3i vamos dar continuidade 
às ações de apoio à gestão institucional das ILPIs 
com formações, fomento à rede e assessorias, além 
de promover o diálogo entre os diversos atores de 
proteção e defesa dos direitos da pessoa idosa. 

ÍNDICE



66UMA NOVA PAISAGEM

Nessa viagem teremos novos vagões. Diante do 
que a pandemia nos trouxe, vimos a necessidade 
de estreitar o relacionamento e apoiar as ILPIs 
não socioassistenciais do município que estão 
fragilizadas. Logo, 32 delas passarão a integrar a 
nossa jornada. 

Ainda não temos todas as trilhas construídas nessa 
nova paisagem, mas sabemos que os nossos vagões já 
veem pelas janelas um novo horizonte de esperança e 
o nosso trem segue viagem a todo vapor, impulsionado 
pela força das organizações parceiras. 
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Pesquisa de Satisfação
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SUA ORGANIZAÇÃO RECEBEU  
ATENDIMENTO REMOTO? 
23 respostas 
 
Não 
 
Sim

MEIO DE COMUNICAÇÃO USADO PARA  
ESSE ATENDIMENTO FOI SATISFATÓRIO? 
23 respostas 
 
Não 
 
Sim

O TEMPO DE ATENDIMENTO  
FOI SUFICIENTE? 
23 respostas 
 
Não 
 
Sim

100%

100%

100%
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PARA SUA INSTITUIÇÃO, QUAL O 
MELHOR CANAL DE ATENDIMENTO? 
23 respostas 
 

POR MEIO DO ATENDIMENTO FOI POSSÍVEL 
SOLUCIONAR AS DEMANDAS? 
23 respostas 
 
Não 
 
Sim

Todos os meios de 
comunicação (E-mail, 
whatsapp, telefone)  
1 resposta

WhatsApp 
11 respostas

13%

4.3%

47.8%

34.8%
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100%

Telefone 
3 Respostas  
 

Email 
8 Respostas
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NA ESCALA DE 1 A 5, ONDE 1 SIGNIFICA MUITO INSATISFEITO 
E 5 SIGNIFICA MUITO SATISFEITO. QUAL A SUA NOTA PARA O 
ATENDIMENTO REMOTO OFERECIDO PELO REDE 3I? 
23 respostas

1. Muito Insatisfeito 
Resposta: 1

4. Satisfeito 
Respostas: 12

5. Muito Satisfeito 
Respostas: 10

2. Insatisfeito 
Resposta: 0

3. Neutro 
Resposta: 0

4.3%

43,5

52,2%

SUA ILPI PARTICIPOU  
DOS CAFÉS? 
23 respostas

SOBRE O CAFÉ COM A DIRETORIA

OS TEMAS ABORDADOS FORAM 
IMPORTANTES PARA A GESTÃO  
DA SUA ORGANIZAÇÃO?  
23 respostas

Não               Sim Não               Sim

4.3%

95.7%

100%
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OS CONVIDADOS DOS CAFÉS TROUXERAM INFORMAÇÕES 
IMPORTANTES PARA O DIA A DIA DA SUA ORGANIZAÇÃO? 
23 respostas

4.3%Não 
 
Sim 100%

VOCÊ CONSIDERA O CAFÉ COMO UM INSTRUMENTO 
DE FORTALECIMENTO PARA A SUA ORGANIZAÇÃO? 
23 respostas

4.3%Não 
 
Sim 100%

NA ESCALA DE 1 A 5, ONDE 1 SIGNIFICA MUITO INSATISFEITO E 5 
SIGNIFICA MUITO SATISFEITO. QUAL A SUA NOTA PARA OS CAFÉS 
OFERECIDOS PELO REDE 3I? 
23 respostas

1. Muito Insatisfeito 
Resposta: 1

4. Satisfeito 
Respostas: 12

5. Muito Satisfeito 
Respostas: 10

2. Insatisfeito 
Resposta: 0

3. Neutro 
Resposta: 0

56.5% 43.5%



72UMA NOVA PAISAGEM 72PESQUISA DE SATISFAÇÃO

NA ESCALA DE 1 A 5, ONDE 1 SIGNIFICA MUITO INSATISFEITO 
E 5 SIGNIFICA MUITO SATISFEITO. QUAL A SUA NOTA PARA 
OS CAFÉS OFERECIDOS PELO REDE 3I? 
23 respostas

1. Muito Insatisfeito 
Resposta: 1

4. Satisfeito 
Respostas: 12

5. Muito Satisfeito 
Respostas: 10

2. Insatisfeito 
Resposta: 0

3. Neutro 
Resposta: 0

56.5% 43.5%

SOBRE OS ENCONTROS TÉCNICOS

SUA ILPI PARTICIPOU  
DOS ENCONTROS 
TÉCNICOS? 
23 respostas

OS TEMAS ABORDADOS 
FORAM IMPORTANTES PARA A 
EQUIPE TÉCNICA DA SUA ILPI? 
23 respostas

Não               SimNão               Sim

100%100%
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ACREDITA QUE, A PARTIR DA REDE VIABILIZADA PELOS 
ENCONTROS, A EQUIPE TÉCNICA CONSEGUE PARTILHAR 
BOAS PRÁTICAS E BUSCAR MAIS CONHECIMENTO COM 
OUTRAS ORGANIZAÇÕES? 
23 respostas

4.3%Não 
 
Sim 100%

SUA EQUIPE TÉCNICA SE SENTIU MAIS EMPODERADA 
DE SUAS ATRIBUIÇÕES APÓS O ENCONTRO? 
23 respostas

4.3%Não 
 
Sim 100%
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Casa da Esperança- NACJ*

Casa Santa Zita

Apsa lar Santa Maria

Lar Senhor Bom Jesus

Lar dos Idosos São José

Abrigo Frei Otto

Lar Dona Paula da SSVP

Casa da Esperança- NACJ

Lar Cristo Rei

Padre Leopoldo Mertens

Lar de Idosas Santa Tereza

Lar dos Idosos Recanto dos Amigos

Asilo Nossa Senhora da Piedade 
“LAR DA VOVÓ”

Lar dos Idosos Santa a Rita de 
Cássia da SSVP

Lar dos Idosos Nossa Senhora  
da Saúde SSVP

Recanto Feliz São Francisco  
de Assis

Centro de Convivência Paulo Fagundes 
da Fonseca Penido

Lar dos Idosos Santo Antônio  
de Pádua

Beneficência Franciscana Centro 
Geriátrico Lar Frei Zacarias

República Nossa Senhora D’Abadia

Sociedade Amparo à Pobreza - 
Recanto da Saudade

Centro de Assistência Benedito 
Venâncio

Casa do Ancião Chichico Azevedo - 
Cidade Ozanam

LISTA DE ILPIS QUE 
RESPONDERAM À PESQUISA

74PESQUISA DE SATISFAÇÃO

NA ESCALA DE 1 A 5, ONDE 1 SIGNIFICA MUITO INSATISFEITO 
E 5 SIGNIFICA MUITO SATISFEITO. QUAL A SUA NOTA PARA 
OS CAFÉS OFERECIDOS PELO REDE 3I? 
23 respostas

1. Muito Insatisfeito 
Resposta: 0

4. Satisfeito 
Respostas: 14

5. Muito Satisfeito 
Respostas: 9

2. Insatisfeito 
Resposta: 0

3. Neutro 
Resposta: 0

56.5% 43.5%
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“Sugerimos a otimização do tempo 
das lives, a demanda nas ILPIs 
estão consideravelmente maiores 
e, além das lives oferecidas pelo 
CeMAIS, há também outras lives 
(PBH, Assistencia Social, Vigilância 
Sanitária etc)”.

“Só agradecer. Juntos somos Mais”.

“Somente agradecimento pelo 
olhar para as ILPIs”.

“PARABÉNS a toda equipe, e que não 
deixe de realizar nossos encontros 
mensais, pois todos eles nós 
enriquece muito”.

“Que seja dada continuidade e 
incluir temas sobre aspectos 
jurídicos em ILPI”.

“Da nossa parte: GRATIDÃO!”

“Continuem firmes em seus 
propósitos. Estamos juntos  
com vocês!”

“Apesar dos grupos do WhatsApp 
nos possibilitar interagir com 
as ILPIs num contexto geral 
de demandas, sinto que se 
houvesse grupos específicos de 
profissionais discutindo funções, 
experiências,demandas da área, ou 
cursos bem específicos, ajudaria 
a nos especializar ainda mais na 
atuação do dia a dia.Esses grupos 
poderiam ter um dos próprios 
profissionais como coordenador e 
apoiadores, ou ainda dividir tarefas, 
temas, pesquisas e apresentações 
a serem abordados... :)”

“Só gostaria de agradecer o respeito 
que têm para com todas as ILPIs, e 
em especial a nossa”.

SUGESTÕES DEIXADAS 
NA PESQUISA
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