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Caleidoscópio – Longevidade em BH 

Objeto do Projeto: Atuar na potencialização da política municipal da pessoa idosa por meio da produção 

de conhecimento e sua difusão sobre a política pública, sobre a população idosa, dos serviços, bem como 

na articulação dos atores da rede da sociedade civil na defesa dos direitos e da rede de proteção da pessoa 

idosa. 

 

Relatório de execução técnica 

Um projeto sempre se inicia refazendo o desenho de cada uma das ações que foram programadas durante 

a proposição do projeto. Com esse, não foi diferente. A iniciar pelo nome. Em 2018, quando a proposta 

foi enviada, a palavra longevidade já despontava como um conceito muito utilizado para caracterização 

de ações voltadas para o público idoso, por isso a sua escolha no nome. No entanto, ao fazer um estudo 

mais aprofundado, percebemos que o termo tem uma ligação muito forte com a questão da permanência 

no tempo, que pode estar atrelado à durabilidade da saúde. Entendemos que nossa proposta se liga sim 

à garantia da saúde, que é alicerce na questão dos idosos, mas extrapola a saúde quando propõe a ser 

difusor de uma política pública voltada para a promoção e proteção dos direitos: à vida, proteção, 

educação, cultura e lazer entre tantas outras esferas da vida da pessoa idosa. Assim, para o público do 

projeto, escolhemos uma identidade  mais abrangente: Caleidoscópio 60+. O caleidoscópio simboliza os 



 

diversos panoramas e possibilidades do olhar diante a vida do idoso, e o 60+, pois este termo sintetiza as 

diversas terminologias de denominação do público.  

A pandemia da COVID-19 mudou a vida das pessoas em todo o mundo. Diariamente, nos são apresentados 

números alarmantes de pessoas contaminadas e, infelizmente, entre o enorme número de mortos, 

prevalecem os idosos mais pobres.  Minas Gerais, especialmente em Belo Horizonte, acatou diversas 

regras de enfrentamento, com excelentes resultados, em comparação a outras capitais nacionais. No 

entanto, esse enfretamento exige de todos um enorme sacrifício, uma vez que, neste momento, a forma 

mais segura de prevenção é o isolamento social.  

Com grande parte das atividades suspensas, o Conselho Municipal do Idoso de Belo Horizonte convidou 

as organizações a reverem suas ações e entenderem como os projetos podem ser modelados a partir da 

nova realidade.  

O projeto Caleidoscópio 60+ atende a esse chamado e sugere alterações de algumas metas e atividades. 

Entre as atividades que estão em andamento, algumas estão ainda sem resultados, devido à 

desarticulação dos atores por causa da pandemia. 

Paralelamente às metas, outras atividades vêm sendo agregadas ao projeto, como é o caso da campanha 

de conscientização da violência contra a pessoa idosa, ocorrida na semana de 15 a 20 de junho de 2020. 

Esse tema foi pauta do primeiro encontro com a Rede de Proteção, realizado em fevereiro. Assim, 

entendemos a importância de abordar o assunto amplamente debatido pela rede de prevenção e direitos 

da pessoa idosa do município.  

Para a campanha foram elaborados: 1 vídeo, que descreve os tipos de violação dos direitos que vão 

mudando de cor a partir da intensidade da violência, acompanhado de posts nas redes sociais, e um QUIZ 

de perguntas para testar e informar as pessoas sobre os tipos de violação de direitos contra idosos. É 

importante lembrar que, infelizmente, em nossa sociedade a violência é muitas vezes naturalizada, o que 

torna ainda mais importante essa conscientização para enfrentá-la.  

Passados 6 meses do início da pandemia da COVID-19, o Projeto Caleidoscópio 60+ busca se adequar e 

adaptar a essa nova realidade. Mesmo com algum grau de flexibilização em diversos setores, as atividades 

continuam de forma virtual, e a percepção é a de que de alguma forma as pessoas também tem se 

adaptado a essa nova realidade.  

 

A cada dia o espaço virtual tem sido mais concorrido, especialmente no que tange encontros, reuniões, 

seminários, lives entre outros, no entanto novas ferramentas e tecnologias de informações vem sendo 



 

apresentadas e popularizadas. Para ampliar o espaço do projeto no âmbito virtual, os encontros do 

Conexão Boas Práticas 60+ passaram a ser gravados e disponibilizados por meio do canal do Youtube do 

CeMAIS, os vídeos já contaram até o momento com 165 visualizações.  

No mês de julho de 2020, o CeMAIS, lançou o PODCAST Nossos Direitos, o programa inicial contou com o 

tema: Violência contra a pessoa idosa, onde foram entrevistadas a delegada responsável pela Delegacia 

de atendimento a pessoa idosa, Dra. Margarete Travessoni e o escritor e economista Gladson Norberto 

que abordou o tema violência financeira contra a pessoa idosa. Essa ação foi complementar às ações do 

projeto e foram incluídas na campanha de conscientização contra a violência contra a pessoa idosa.   

  

Com um olhar atento às políticas do município, com o lançamento do edital 01/2020 pelo Conselho 

Municipal do Idoso de Belo Horizonte (CMI-BH), edital de chamamento público para que organizações 

sociais possam submeter projetos para captação de recursos junto a empresas ou pessoa física, a equipe, 

partindo do pressuposto que quanto mais organizações participarem, melhores serão as chances de 

captação de recursos e mais organizações poderão contribuir para a política de atendimento à pessoa 

idosa, preparou, em setembro de 2020, a Trilha de Projetos, com o objetivo de mostrar para as 

organizações  o percurso necessário para enviar projetos de sucesso.  

Foram, ao todo, 4 dias de encontros formativos on-line, em que foram convidados facilitadores, e o 

treinamento aconteceu em sala aberta para que as pessoas pudessem interagir, com perguntas e 

considerações. Todo o material foi disponibilizado na nossa página do Youtube, para que as organizações 

participantes possam revisitar o percurso e divulgar para outras pessoas da equipe.  

Em outubro de 2020, com o objetivo de planejar os próximos encontros formativos da rede de 

organizações do terceiro setor, foi elaborado um questionário de auto avaliação em gestão das 

organizações, essa auto avaliação propõe um checklist para que as organizações perpassem pelos 

principais conceitos de gestão da organização, processos jurídicos, comunicação, administrativo 

financeiro, gestão de pessoas e elaboração de projetos. Na próxima etapa do projeto será ofertada 

formação sobre essas temáticas.  

Em novembro, foram acionados ainda os conselheiros de direitos da pessoa idosa de belo horizonte. Eles 

foram o primeiro público convidado para compor o grupo de trabalho intersetorial de políticas públicas 

para envelhecimento da população de BH. Para que pudéssemos alinhar alguns conceitos referentes ao 

papel dos conselheiros fizemos uma articulação junto à Frente Nacional de Fortalecimento dos Conselhos 

de Direitos da Pessoa idosa, que ofereceu uma formação aos conselheiros.  



 

Ao apresentar as metas, precisamos destacar que a proposta de aditivo do projeto foi encaminhada por 

meio de ofício no dia 22 de maio de 2020. Na oportunidade, foi solicitada alterações e adequações das 

metas atentando para a execução com o recurso captado em 2019, mas observando sobretudo os 

impedimentos impostos pela pandemia. Como não recebemos resposta em tempo cabível, algumas 

metas ficaram impossibilitadas de serem realizadas em função do distanciamento social, e não foram 

adotadas as novas metas propostas pelo aditivo, pois o mesmo não havia sido aprovado. No entanto 

algumas atividades que contribuem com a continuidade do projeto foram iniciadas como demonstrado 

na meta 2. 

 

Meta 1: Apresentar 1 (uma) modelagem de custo para ILPIs em 10 meses; 

Situação da meta: em andamento  

Breve descrição: A modelagem de custos é um estudo inédito em Belo Horizonte que propõe identificar 

com base em indicadores de qualidade, qual o custo ideal para oferecer um bom atendimento nos 

serviços destinados aos idosos. O primeiro estudo seria feito a partir das Instituições de Longa 

Permanência para os Idosos – ILPIs.  

A empresa escolhida para desenvolver a pesquisa foi a: CCDC – Com conhecimento de causa. A CCDC é 

uma startup orientada a gerar impacto social por meio de inovação e tecnologia digital, o pesquisador 

responsável Eduardo Ferreira é consultor, pesquisador e professor convidado da Fundação Getúlio 

Vargas, com experiência de mais de 10 anos como responsável pela agenda de Negócios Inclusivos do 

Banco Itaú e CEO da operação de microcrédito do grupo. Atualmente, é especialista em 

empreendedorismo de impacto e equidade de gênero, atuando em projeto junto ao Banco Mundial, ele 

tem uma larga experiencia em gestão e implementação de projetos voltados à causa da pessoa idosa no 

Brasil.  

Estamos acordados que a equipe do projeto fará acompanhamento sistemático das ações da pesquisa, 

validando os dados e participando das entrevistas. À medida que a pesquisa for avançando, será 

convidado um comitê com atores que atuam na área pesquisada para que possamos discutir os resultados 

parciais, etapa importante para o monitoramento dessa ação e correção de fluxos, caso necessário.  

Optamos por iniciar a pesquisa a partir do serviço de acolhimento em ILPI. Realizamos várias reuniões de 

alinhamento sobre as delimitações geográficas, o objeto da pesquisa, as limitações e abrangências, pois 

mais do que dizer quanto custa uma organização já existente, com sua metodologia de atendimento, 

recursos humanos, e tudo o que implica o acolhimento, o nosso desejo é identificar quanto custa uma 



 

organização com recursos e ações essenciais para que o idoso possa viver, continuar seu desenvolvimento 

físico e mental, se relacionar, se divertir e tudo mais que compete a essa fase da vida.    

A partir da delimitação dos itens a serem precificados nas organizações, foi elaborado um documento e 

enviado a três organizações. A ideia era testar o formulário antes de enviar às demais. A percepção da 

equipe foi de que o simples preenchimento do formulário não daria a dimensão das ações que as 

organizações gostariam que fossem implementadas em suas instituições. Concluímos, assim, que a 

pesquisa terá mais sucesso se for realizada por meio de agendamento de entrevistas, de modo a permitir 

uma conversa sobre cada item para uma análise tanto quantitativa quanto qualitativa.  

No dia 01/12/2020 foi realizada uma reunião com pessoas que, de certa forma, estão envolvidas com 

atendimento às ILPIs. Eram elas Natalia Moreira, coordenadora do projeto Rede 3i, (projeto voltado para 

o assessoramento de ILPIs de Belo Horizonte), Karla Giacomin, coordenadora da Frente Nacional de 

Fortalecimento das ILPIs e Carmencita Balestra, Presidente do Conselho Municipal de Inhumas/GO. A esse 

primeiro grupo apresentamos o objetivo da pesquisa e propusemos que elas dissessem o quê, de acordo 

com suas percepções, acreditam que não poderia faltar em uma ILPI ideal. Karla aproveitou para relatar 

uma pesquisa feita com várias organizações privadas de Belo Horizonte e região metropolitana, sobre 

custos de serviços para idosos e começamos a dialogar em cima dos serviços da rede e sobre a composição 

destes. Para todas, o desafio de traçar um custo que seja real, e não mascarado, está atrelado ao problema 

da Gestão, que para elas ainda em muitos casos é amadora, desorganizada e não faz uma projeção sobre 

questões emergenciais que acabam absorvendo custos que poderiam ser investidos em serviços para 

além do simples atendimento e acolhida. Assim, entendemos que alguns eixos podem nos ajudar a 

entender o funcionamento, traçar alguns indicadores e, por fim, identificar os custos:  Gestão, Ambiência 

e Cuidado. A consultora contratada, ficou, então, com a incumbência de sistematizar esses conceitos, 

reformular o questionário e devolver ao grupo para validação.  

No dia 11/12/2020, em reunião com os diretores das ILPIS de BH para apresentar o projeto, a consultora 

contratada, apresentou os objetivos e a metodologia da proposta. O projeto foi muito bem recebido pela 

maioria dos gestores, que se disponibilizaram a participar das entrevistas. As entrevistas serão agendadas 

a partir da segunda quinzena de janeiro.  

 



 

 

Foto 1: Participação na reunião com dirigentes para apresentação da proposta no dia 11/12/2020 

 

Foto 2: Reunião do dia 01/12/2020 com pessoas envolvidas com o universo das ILPIs 

 

Material de estudo para a modelagem de custo:  

NORMAS DE FUNCIONAMENTO DE SERVIÇOS DE ATENÇÃO AO IDOSO NO BRASIL 



 

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 
DEPARTAMENTO DE DESENVOLVIMENTO DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 
GERÊNCIA DE ATENÇÃO À PESSOA IDOSA 

https://sbgg.org.br/wp-content/uploads/2014/10/servicos--de-atencao-ao-idoso.pdf  

Política Nacional do Idoso – Lei 8.842, de 04/01/1994, 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l8842.htm  

 

Meta 2: Realizar 08 encontros com a rede proteção dos direitos do idoso para o aprimoramento do 

fluxo em 12 meses  

Situação da meta: em andamento 

O primeiro encontro foi realizado no dia 10 de março de 2020, na sede da Prefeitura de Belo Horizonte – 

Av. Afonso Pena 1212, Centro. Nove pessoas participaram da reunião representando os órgãos: Diretoria 

de Pessoa Idosa de Belo Horizonte, Secretarias Municipais de Saúde, Educação e Assistência Social de Belo 

Horizonte, Polícia Civil, e universidade (Lista de presença e registro fotográfico – Anexo do relatório de 

execução técnica do Primeiro trimestre). Cada ator pôde apresentar suas atividades. À medida que foram 

se apresentando, foi possível traçar os pontos e possibilidades de articulação.  O primeiro 

encaminhamento foi a articulação da PBH para revisar o fluxo do disque 100. Definimos que o próximo 

encontro a ser realizado traria esse tema, com o Subsecretario da pasta de Cidadania fazendo a 

apresentação do fluxo estabelecido, e discutiríamos o papel de cada um dos atores envolvidos, inclusive 

no âmbito da prevenção.  

Devido à COVID-19, os encontros com a rede foram suspensos. Após algumas tentativas de articulação 

com o grupo, percebemos que as demandas impostas pela pandemia acabavam por inviabilizar uma 

participação mais efetiva por parte dos atores do sistema de proteção. Assim, optamos por propor a 

alteração desta meta sendo aguardada desde maio de 2020 avaliação sobre a mudança. Com a devolutiva 

positiva do conselho serão iniciadas as ações de atendimento dessa meta, de acordo com a alteração 

proposta, que consistem em aprofundar o mapeamento propondo entrevistas individualizadas com cada 

um dos atores que compõem o sistema de garantia de direitos da pessoa idosa, compilação das 

entrevistas, publicação de material e proposta de sistematização dos fluxos de atendimentos.   

Com vistas à continuidade dessa ação, (com a aprovação do aditivo), o mapeamento da rede de 

atendimento está sendo ampliado, sendo inseridos os equipamentos e serviços de atendimento à pessoa 

idosa que atuam nos territórios. Identificado esses atores, vamos enviar para cada um deles um 

https://sbgg.org.br/wp-content/uploads/2014/10/servicos--de-atencao-ao-idoso.pdf
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l8842.htm


 

questionário que terá o objetivo de auxiliar na construção de um relatório sobre a articulação das 

instituições/serviços que lidam com o atendimento à pessoa idosa em cada regional do município de Belo 

Horizonte. Com essas respostas, vamos mapear o funcionamento do SGD e buscar entender a atuação de 

cada ator, a articulação atual entre eles e o que poderá melhorar.  

O formulário pode ser acessado por meio do link:  

https://docs.google.com/forms/d/1vuFFw7X4ayWssogyM-Zw5FoXdxRjCi8_GrMJotaeTqM/edit  

 

Meta 3: Realizar 08 encontros para fomento à criação da rede da sociedade civil para defesa dos direitos 

da pessoa idosa em 12 meses.  

Situação: meta superada – 10 encontros realizados 

Os encontros estão sendo realizados em formato virtual, em virtude da COVID-19.  

Breve descrição:  

Encontro 1: Dia 23/04/2020 às 14 horas - 69 Participantes  

O Encontro foi realizado em parceria com o CMI/BH e com a participação da presidente do Conselho, 

Fernanda Matos. Chamado de “Recalculando a Rota”, o objetivo do encontro foi debater a atualização 

do plano de ação de curto e médio prazo das organizações sociais de atendimento ao idoso. Como 

palestrante, o encontro contou com a presença do coordenador do programa Itaú Viver Mais, Luís Merces, 

que apresentou o panorama dos investimentos sociais no período de pandemia. No encontro foi 

solicitado que as pessoas fizessem perguntas  direcionadas ao conselho.  

A ata do encontro e lista de presença podem ser conferidos no anexo 1. Outras informações estão 

disponíveis por meio de links eletrônicos:  

A ata : https://bit.ly/encontroabril  

Como estamos em processo de descoberta da ferramenta, no primeiro encontro não foi gerado relatório 

pelo google meet. Foi feita memória, como descrito acima e reescrito o chat do encontro. Este pode ser 

conferido pelo link:  

https://documentcloud.adobe.com/link/track?uri=urn:aaid:scds:US:16122798-7c74-4889-8728-

fc12090467d4 

https://docs.google.com/forms/d/1vuFFw7X4ayWssogyM-Zw5FoXdxRjCi8_GrMJotaeTqM/edit
https://bit.ly/encontroabril
https://documentcloud.adobe.com/link/track?uri=urn:aaid:scds:US:16122798-7c74-4889-8728-fc12090467d4
https://documentcloud.adobe.com/link/track?uri=urn:aaid:scds:US:16122798-7c74-4889-8728-fc12090467d4


 

 

Encontro 2: Dia 26/05/2020 às 15h00 - 39 participantes  

O segundo encontro aconteceu com a participação de 39 pessoas. Para este encontro, foi realizado um 

recorte no grupo, sendo convidadas as organizações que possuem projetos executados com recursos do 

Fundo Municipal do Idoso de Belo Horizonte, objetivando favorecer a troca de experiencias entre as 

organizações e oportunizar a participação. Chamado de “Encontro Conexão Boas Práticas 60+” 

convidamos algumas organizações para apresentar o trabalho que vem sendo desenvolvido nesse período 

de pandemia. Assim, estiveram presentes o Instituto Anima, Instituto HAHAHA, Rede Longevidade, 

Meninas de Sinhá para compartilhar um pouco da sua prática a partir das seguintes questões:  

1) Explique rapidamente como é o serviço de atendimento à população idosa que sua organização social 

realiza normalmente e como estão trabalhando durante a pandemia.  

2) Quais soluções e caminhos práticos encontraram para manter o atendimento das pessoas idosas? 

Como estão fazendo nos casos de pessoas idosas que não possuem internet e telefone celular?  

3) Quais alianças e parcerias se fortaleceram ou surgiram neste momento? Como é a relação com outras 

organizações sociais?  

4) Neste processo de reinventar o atendimento, quais os aprendizados com os erros e os acertos?  

5) O que vocês têm a ensinar para as outras OSCs a partir da experiência até aqui?  

Após a explanação dos convidados os demais participantes também puderam compartilhar seu trabalho.  

No segundo encontro, foi gerado relatório  através da ferramenta e este pode ser conferido pelo link:  

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1IV2co5UKiEctGUfzKh7DFSQvWTQOhQkOmC0lwkwRX8Y/edit  

A integra da memória do encontro pode ser acessada por meio do link: https://bit.ly/cbpmaio 

 

Encontro 3: Dia 25/06/2020 às 15horas – 29 Participantes  

O terceiro encontro foi realizado com o título “Conexão Boas Práticas 60+: Cuidar de quem cuida” e teve 

o objetivo de refletir sobre a forma como estamos cuidando de nossa equipe de trabalho nesse período 

em que muitos precisaram ser colocados em home office. A organização CDM – Cooperação para o 

Desenvolvimento e Morada Humana foi convidada para compartilhar o trabalho que vem desenvolvendo, 

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1IV2co5UKiEctGUfzKh7DFSQvWTQOhQkOmC0lwkwRX8Y/edit
https://bit.ly/cbpmaio


 

em especial com suas equipes, nesse período. Esteve presente ainda a consultora de projetos Andrea 

Duarte da AD Social, para compartilhar sobre a prática IKIGAI e refletir com os convidados sobre essa nova 

realidade do trabalho. Estiveram presentes 29 pessoas nesse encontro. 

Além dos links abaixo, a ata e lista de presença podem ser conferidos nos anexos.  

A memória completa do encontro pode ser lida por meio do link:   

https://documentcloud.adobe.com/link/track?uri=urn:aaid:scds:US:c51a59a2-84e5-494f-99a6-

f5bd687b7f4a  

A notícia produzida pode ser conferida pelo link:  http://nossosdireitos.org.br/boas-praticas-de-

cuidados-com-a-equipe-sao-compar  

A lista de presença do encontro encontra-se no link: 

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1e5dc3yXIpAWhTzaJsdmq8in2ywxSxSslo9R9gUXKE7g/edit#gid

=708150347 

 

Foto 1: Encontro 3 - “Conexão Boas Práticas 60+: Cuidar de quem cuida” 

 

 

https://documentcloud.adobe.com/link/track?uri=urn:aaid:scds:US:c51a59a2-84e5-494f-99a6-f5bd687b7f4a
https://documentcloud.adobe.com/link/track?uri=urn:aaid:scds:US:c51a59a2-84e5-494f-99a6-f5bd687b7f4a
http://nossosdireitos.org.br/boas-praticas-de-cuidados-com-a-equipe-sao-compar
http://nossosdireitos.org.br/boas-praticas-de-cuidados-com-a-equipe-sao-compar
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1e5dc3yXIpAWhTzaJsdmq8in2ywxSxSslo9R9gUXKE7g/edit#gid=708150347
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1e5dc3yXIpAWhTzaJsdmq8in2ywxSxSslo9R9gUXKE7g/edit#gid=708150347


 

 

Foto 2: Encontro 3 - “Conexão Boas Práticas 60+: Cuidar de quem cuida” 

 

Encontro 4: Dia 29/07/2020 quarta-feira - 151 participantes  

Para este encontro intitulado, “Conexão Boas Práticas 60+ Monitoramento de Projetos”, foram 

convidados a diretora-executiva do CeMAIS, Aline Seoane, e o fundador da Nexo Investimento Social, 

Thiago Alvim. O encontro contou ainda com a participação do gestor de parceria da PBH de projetos 

financiados pelo Fundo Municipal do Idoso, Wagner Maciel, e também com uma representante da 

comissão de monitoramento e avaliação do CMI-BH, a conselheira Naiane Loureiro. O tema abordado foi 

monitoramento e acompanhamento de projetos.   

Além dos links abaixo, a ata e lista de presença podem ser conferidos nos anexos.  

Esse encontro foi gravado e está disponível no site nossosdireitos.org.br no link: 

http://nossosdireitos.org.br/assista-o-encontro-conexao-boas-praticas-60-monit  

A lista de presença do encontro encontra-se no link: https://docs.google.com/spreadsheets/d/1nm1Qz-
pNtb9LgHJlGhNsmLGBnYVVtfF-L2odAM2uvcY/edit?usp=sharing   

 

http://nossosdireitos.org.br/assista-o-encontro-conexao-boas-praticas-60-monit
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1nm1Qz-pNtb9LgHJlGhNsmLGBnYVVtfF-L2odAM2uvcY/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1nm1Qz-pNtb9LgHJlGhNsmLGBnYVVtfF-L2odAM2uvcY/edit?usp=sharing


 

 

Foto 1: Encontro 4 - “Conexão Boas Práticas 60+: Monitoramento de Projetos” 

 

Foto 2: Encontro 4 - “Conexão Boas Práticas 60+: Monitoramento de Projetos” 

 

 



 

O vídeo pode ser conferido pelo Youtube https://www.youtube.com/watch?v=Ud9aUqLYE6w&t=181s e 

também está disponível por meio do site: http://nossosdireitos.org.br/assista-o-encontro-conexao-

boas-praticas-60-monit 

Encontro 5:  Dia 20/08/2020 quinta-feira - 28 participantes  

O encontro abordou o tema “Trabalho em Rede”. Convidamos 3 mulheres para apresentar suas 

trajetórias de atuação na área da pessoa idosa, e como esses caminhos se cruzaram por meio da atuação 

em rede. Vanilda Lessa, da cidade de Ponte Nova, Silvia M. M. Costa, que foi diretora do Departamento 

de Atenção ao Idoso – do Ministério do Desenvolvimento Social, diretora executiva do Centro 

Internacional de Longevidade Brasil (ILC-BR) e responsável pelo projeto Cidade Amiga da Pessoa Idosa, e 

Simone Martins, professora da Universidade Federal de Viçosa e coordenadora da Rede de Apoio à Pessoa 

Idosa de Minas Gerais. O encontro foi muito sensível, repleto de mensagens e significados. Cada uma 

dessas mulheres pôde contar suas trajetórias, e dizer como o trabalho em rede pode ressignificar e tornar 

mais efetivas as ações.  

 

Foto 1: Encontro 5 - “Conexão Boas Práticas 60+: Caminhos em Rede” 

https://www.youtube.com/watch?v=Ud9aUqLYE6w&t=181s
http://nossosdireitos.org.br/assista-o-encontro-conexao-boas-praticas-60-monit
http://nossosdireitos.org.br/assista-o-encontro-conexao-boas-praticas-60-monit


 

 

Foto 2: Encontro 5 - “Conexão Boas Práticas 60+: Caminhos em Rede” 

O vídeo desse encontro pode ser conferido por meio do link: 

https://www.youtube.com/watch?v=S4nV2j-8hn0&t=644s  

A lista de presença pode ser conferida por meio do link ou por meio do anexo : 

https://docs.google.com/spreadsheets/d/10E2lZ9qpayY9ZH_43-

ivlsDxJQtlK6fU_XchSvNKn7s/edit?usp=sharing  

A ata do encontro pode ser conferida por meio do ANEXO1  

 

No mês de setembro foram realizados 4 encontros, chamado de “Trilha de Projetos”. As datas e temas 

foram os seguintes: 

21/09 - Como elaborar projetos de sucesso, com um olhar diferenciado para o público idoso – 

Facilitador:  Edu Ferreira 

22/09 - Como apresentar suas ideias e captar recursos – Facilitadora: Michele Queiroz  

23/09 - Recebi o recurso, como fazer uma gestão de sucesso? Facilitador:  Oswaldo Barbosa  

24/09 - Entendendo o edital FUMID-BH 01/2020 – Facilitadoras: Marcela Aguiar e Aline Seoane 

https://www.youtube.com/watch?v=S4nV2j-8hn0&t=644s
https://docs.google.com/spreadsheets/d/10E2lZ9qpayY9ZH_43-ivlsDxJQtlK6fU_XchSvNKn7s/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/spreadsheets/d/10E2lZ9qpayY9ZH_43-ivlsDxJQtlK6fU_XchSvNKn7s/edit?usp=sharing


 

Os encontros foram propostos nesse formato, pois nesse mês havia sido lançado o edital 01/2020 do CMI 

-BH, de chamamento das organizações sociais para envio de propostas, edital que permite que 

organizações adquiram carta de captação (CACREF). A título de prestação de contas e meta cada encontro 

será considerado em separado, conforme descrito a seguir.  

 

Encontro 6: Dia 21/09/2020 segunda-feira – 59 participantes  

O encontro abordou o tema: Como elaborar projetos de sucesso, com um olhar diferenciado para o 

público idoso. Convidamos o facilitador Eduardo Ferreira, que trabalha com projetos sociais pelo Banco 

Mundial no Brasil e no Mundo e, atualmente, atua no Projeto Todos pela Saúde do Instituto Itaú junto à 

1.620 ILPIs no território Nacional, atendendo em torno de 70 mil idosos no combate e atenção à pandemia 

de COVID-19. De forma sistemática, ele explicou em sua apresentação alguns passos a serem 

considerados no processo de elaboração de propostas.  

O vídeo pode ser visto por meio do link: https://www.youtube.com/watch?v=7jt18aACP34&t=12s  

A lista de presença gerado pela sala virtual pode ser vista pelo link: 

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1IDH22cPxsMoQ3OyP5rNbvAOe1jKF2tvbAsUbHQsW5oo/edit

?usp=sharing  

 

Foto 1: Encontro 6 - “Trilha de projetos - Como elaborar projetos de sucesso, com um olhar diferenciado para o público 
idoso” 

https://www.youtube.com/watch?v=7jt18aACP34&t=12s
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1IDH22cPxsMoQ3OyP5rNbvAOe1jKF2tvbAsUbHQsW5oo/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1IDH22cPxsMoQ3OyP5rNbvAOe1jKF2tvbAsUbHQsW5oo/edit?usp=sharing


 

 

Foto 2: Encontro 6 - “Trilha de projetos - Como elaborar projetos de sucesso, com um olhar diferenciado para o público 

idoso” 

 

Encontro 7: Dia 22/09/2020 - terça-feira – 45 participantes 

O encontro foi uma oficina oferecida pela Michele Queiroz com o título: Como apresentar suas ideias e 

captar recursos. Michele é diretora da Rede Longevidade, professora associada da Fundação Dom Cabral 

e Diretora DI – ILC Brasil e ofereceu uma oficina que abordou os principais pontos que envolvem a 

captação de recursos, desde o portifólio de projetos da instituição, as possibilidades de financiamento de 

projetos, os recursos não financeiros e a importância da comunicação.  

A memória da reunião pode ser conferida por meio do link: 

https://documentcloud.adobe.com/link/track?uri=urn:aaid:scds:US:13a9732f-c092-433e-b057-

d4e9b5799cc4 

O vídeo pode ser visto por meio do link: https://www.youtube.com/watch?v=lY1YYHNYH_Q&t=5s  

A lista de presença gerada pela ferramenta virtual está no link: 

https://docs.google.com/spreadsheets/d/131TmUMoqt1tDjfn1_3ivBkIjO9HxOJZUO50AEs3NnBw/edit?u

sp=sharing  

https://documentcloud.adobe.com/link/track?uri=urn:aaid:scds:US:13a9732f-c092-433e-b057-d4e9b5799cc4
https://documentcloud.adobe.com/link/track?uri=urn:aaid:scds:US:13a9732f-c092-433e-b057-d4e9b5799cc4
https://www.youtube.com/watch?v=lY1YYHNYH_Q&t=5s
https://docs.google.com/spreadsheets/d/131TmUMoqt1tDjfn1_3ivBkIjO9HxOJZUO50AEs3NnBw/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/spreadsheets/d/131TmUMoqt1tDjfn1_3ivBkIjO9HxOJZUO50AEs3NnBw/edit?usp=sharing


 

 

Foto 1: Encontro 7 - “Trilha de projetos - Como apresentar suas ideias e captar recursos” 

 

Encontro 8: Dia 23/09/2020 - quarta-feira - 127 participantes  

O encontro com o título: “Recebi o recurso, como fazer uma gestão de sucesso?”, foi facilitado pelo 

consultor em gestão Oswaldo Barbosa. Com experiência de 20 anos no terceiro setor, ele ainda é 

professor da Fundação Dom Cabral. De uma forma simples, ele fez uma exposição sobre as etapas de que 

compõem a gestão de um projeto passando pelo desenho das ações, atribuições da equipe, 

monitoramento das ações e avaliação.  

A memória da reunião pode ser conferida por meio do link: 

https://documentcloud.adobe.com/link/track?uri=urn:aaid:scds:US:58bfa11a-ac7c-45cf-bbfd-

896a9ada6c30 

O vídeo pode ser visto por meio do link: https://www.youtube.com/watch?v=pO8MfG2BANE  

A lista de presença gerada pela ferramenta virtual está no link: 

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1WffRNljQcIz3cCopXmCxpId2fu7Hqks1-

HDIT3K3Af8/edit?usp=sharing  

https://documentcloud.adobe.com/link/track?uri=urn:aaid:scds:US:58bfa11a-ac7c-45cf-bbfd-896a9ada6c30
https://documentcloud.adobe.com/link/track?uri=urn:aaid:scds:US:58bfa11a-ac7c-45cf-bbfd-896a9ada6c30
https://www.youtube.com/watch?v=pO8MfG2BANE
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1WffRNljQcIz3cCopXmCxpId2fu7Hqks1-HDIT3K3Af8/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1WffRNljQcIz3cCopXmCxpId2fu7Hqks1-HDIT3K3Af8/edit?usp=sharing


 

 

Foto 1: Encontro 8 - “Trilha de projetos - Recebi o recurso, como fazer uma gestão de sucesso?” 

 

Encontro 9: Dia 24/09/2020 - quinta-feira – 66 participantes  

No último dia de encontro, convidamos a Marcela Cristina Aguiar, conselheira de direitos da pessoa idosa 

representando a procuradoria geral do município, e a Aline Seoane, diretora executiva do CeMAIS. Elas 

apresentaram as novidades no edital em relação aos anos anteriores, e perpassaram pelo modelo do 

plano de trabalho. 

Novidade nesse edital em relação a editais anteriores:  

• 2020-2022: vale para apresentação de propostas em 2020, 2021 e 2022. As propostas podem ser 

apresentadas a qualquer tempo, porém as avaliações são realizadas por semestre.  

• A OSC pode apresentar proposta em todos os semestres, porém poderá ter apenas 01 aprovação 

por ano. Poderá, então, ter aprovação em 2020, 2021 e 2022 (03 propostas aprovadas). 

• Acesso ao recurso apenas após a captação junto às empresas.  

• Prazo do certificado: 18 meses a partir da sua aprovação.  

• Limite mínimo e máximo de captação de recursos: R$20.000 R$200.000,00 fora a parte que fica 

no fundo. Se captar menos, o valor fica retido no fundo.  



 

A memória do encontro você pode conferir no link: 

https://documentcloud.adobe.com/link/track?uri=urn:aaid:scds:US:d7f3cc32-e587-4c23-9ee2-

cf60d1f07ed1 

O link para visualizar o vídeo: https://www.youtube.com/watch?v=SzTBe5PY4O4  

A lista de presença gerada pela ferramenta virtual está no link: 

https://docs.google.com/spreadsheets/d/170zm0XiHecHDXsKTtkocjuLl4A7TCkqNHM_arp2SA88/edit?us

p=sharing  

Fotos 1 e 2: Encontro 9 - “Trilha de projetos - Entendendo o edital FUMID-BH 01/2020” 

 

https://documentcloud.adobe.com/link/track?uri=urn:aaid:scds:US:d7f3cc32-e587-4c23-9ee2-cf60d1f07ed1
https://documentcloud.adobe.com/link/track?uri=urn:aaid:scds:US:d7f3cc32-e587-4c23-9ee2-cf60d1f07ed1
https://www.youtube.com/watch?v=SzTBe5PY4O4
https://docs.google.com/spreadsheets/d/170zm0XiHecHDXsKTtkocjuLl4A7TCkqNHM_arp2SA88/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/spreadsheets/d/170zm0XiHecHDXsKTtkocjuLl4A7TCkqNHM_arp2SA88/edit?usp=sharing


 

 

 

Encontro 10: Dia 24/11/2020 -terça feira – 52 participantes  

O Encontro do mês de novembro teve o título “Conexão Boas Práticas 60+: Como dialogar com o 

patrocinador”, convidamos a vice-presidente do Instituto Ramacrisna, Solange Bottaro, que compartilhou 

com o grupo a experiencia adquirida pelo Instituto durante esses 60 anos de existência. Uma fala que 

merece destaque é a em que ela define o objetivo da atividade: “(...) sempre digo para os meus 

colaboradores, a gente tem que ir além de fazer direito, precisamos surpreender os nossos parceiros”. 

Outra participante foi a Analista de Sustentabilidade empresarial da Gerência de Sustentabilidade da 

Cemig, Marina Oliveira. Neste ano, os recursos oriundos da destinação fiscal da Cemig serão distribuídos 

por meio de edital, assim, Marina explicou os principais pontos do edital, bem como o calendário de 

lançamento do mesmo para 2021.  

As informações sobre esse encontro, bem como o vídeo na integra podem ser conferidas pelo link: 

http://nossosdireitos.org.br/va-alem-e-surpreenda  

A lista de presença gerada pela plataforma virtual pode ser conferida pelo link: 

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1oap0rQSWgjbwSbANAyse6_n1QMSpr8YADATi6wDH2dg/edit

?usp=sharing  

http://nossosdireitos.org.br/va-alem-e-surpreenda
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1oap0rQSWgjbwSbANAyse6_n1QMSpr8YADATi6wDH2dg/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1oap0rQSWgjbwSbANAyse6_n1QMSpr8YADATi6wDH2dg/edit?usp=sharing


 

 

Fotos 1: Encontro 10 - “Conexão Boas Práticas 60+: Como dialogar com o patrocinador” 

 

Meta 4: Criar um (1) site de informações focado no direito da pessoa idosa de Belo Horizonte com 12 

publicações em 12 meses 

Situação: meta superada - site criado com 41 conteúdos publicados  

Breve descrição: O site tem por objetivo dar transparência à política da pessoa idosa no município; 

difundir conhecimento a respeito do processo de envelhecimento e das políticas para o idoso; informar 

sobre atos e atividades realizados pelo CMI-BH, órgãos públicos, OSCs e movimentos que tenham relação 

com a política da pessoa idosa.  

Publicado em 06/04/2020 possui o seguinte endereço de acesso www.nossosdireitos.org.br. O domínio 

foi escolhido levando em consideração o conteúdo do site, bem como a relevância em caso de busca pelo 

Google.  

Durante os meses de abril a junho de 2020, foram publicados 29 conteúdos, conforme quantitativo 

mensal apresentado abaixo. Embora a meta de publicação sejam 12, o período de pandemia exigiu uma 

comunicação mais dinâmica, sendo de extrema importância a alimentação do site com conteúdo 

informativo para os atores envolvidos no cuidado e garantia de direitos da pessoa idosa.   

Os principais temas abordados foram: 

http://www.nossosdireitos.org.br/


 

• Conscientização sobre a violência com os idosos; 
• Boas Práticas: voluntariado, atendimento remoto, campanhas de doações;  
• A importância de compartilhar conhecimento em tempo de crise;  
• 10 passos de enfrentamento a COVID-19.  

Durante os meses de julho a setembro de 2020, foram publicados 12 novos textos.  

Os principais temas abordados foram: 

• Divulgação de eventos de interesse; 
• Boas práticas de cuidados com a pessoa idosa; 
• Monitoramento de Projetos;  
• Saúde da pessoa idosa; 
• Lançamento do Edital 01/2020 CMI – BH. 

 

Entre os meses de outubro, novembro e dezembro de 2020 foram publicados 25 conteúdos. 

Os principais temas abordados foram: 

• Informes sobre as ações do conselho – Regimento interno e resultado de editais; 
• Informações sobre projetos; 
• Divulgação de boas práticas de atendimento a pessoa idosa;  
• Conteúdo de formação para conselheiros de direitos.  

 

Os conteúdos podem ser acessados pelo link: http://nossosdireitos.org.br/noticias  

As publicações podem ser conferidas por meio do anexo 2. 

 

Meta 5 - Constituir grupo de trabalho intersetorial de políticas públicas para envelhecimento e realizar 

4 encontros em 12 meses  

Situação: em andamento  

Breve descrição: Atentos ao art. 3 do Estatuto do idoso que aponta: 

3o É obrigação da família, da comunidade, da sociedade e do Poder Público assegurar ao idoso, com absoluta prioridade, a 

efetivação do direito à vida, à saúde, à alimentação, à educação, à cultura, ao esporte, ao lazer, ao trabalho, à cidadania, à 

liberdade, à dignidade, ao respeito e à convivência familiar e comunitária.  

Essa meta tem o objetivo de articular diferentes atores sociais para refletir sobre a política do idoso no 

contexto da cidade. A proposta é uma continuidade de ação iniciada em 2018 com a elaboração de um 

http://nossosdireitos.org.br/noticias


 

plano de fortalecimento de diversas ações de atendimento a pessoa idosa. O plano pode ser conferido 

por meio do link: https://drive.google.com/file/d/1OTEhuADkexHnluq9X0bHop5--m0-Q6r9/view  

Entendemos, no entanto, que um dos atores fundamentais na articulação e controle são os conselheiros 

de direitos. Assim, realizamos encontros de alinhamento de conceitos relacionados ao funcionamento do 

Conselho de Direitos e ao Fundo do Idoso e a apresentação do trabalho iniciado em 2018.  

Encontro 1: dia 25/11 – Alinhamento de conceitos  

A manhã do dia 25 de novembro de 2020 começou com formação para as pessoas que compõem o 

Conselho Municipal do Idoso de Belo Horizonte (CMI/BH). O projeto Caleidoscópio 60+ Nossos Direitos 

do CeMAIS promoveu o primeiro encontro do GT Envelhecimento da População, que tem como objetivo 

realizar a formação dos conselheiros do CMI/BH. 

Para iniciar o GT, o CeMAIS propôs um alinhamento de conceito e atualização de informações, trazendo 

como pauta: 

• O que são os Conselhos de Direitos? 

• Quais as atribuições dos conselheiros? 

• Como os conselhos se organizam? 

Para trabalhar essa temática, contamos com o apoio e parceria da Frente Nacional de Fortalecimento dos 

Conselhos de Direitos da Pessoa Idosa (FFC). O primeiro encontro contou com apresentação de 

Carmencita Balestra, mestre em Educação pela Unicamp, especialista em Gerontologia Social titulada pela 

SBGG. Professora da UEG/ESEFFEGO. 

Ela nos levou de volta à Revolução Francesa, quando foi feita a Declaração dos Direitos do Homem e do 

Cidadão que já previa o direito de cobrar dos gestores públicos a transparência e a prestação de contas. 

Daí remonta a ideia de controle social. Carmencita trouxe reflexões importantes sobre o papel do 

conselho no controle social das políticas e como é preciso que as pessoas, que assumem cargos de 

conselheiros, conheçam os instrumentos e as políticas públicas desenvolvidas na cidade. 

Estiveram presentes 45 pessoas.  

A ata e a lista de presença podem ser conferidas no anexo 3, bem como por meio dos links abaixo.  

 

A memória na integra pode ser conferida por meio do link: 

https://docs.google.com/document/d/13bhhirzb__82CJNZDC09tyevhB0HeAmPGL4wVwnkZOM/edit?us

p=sharing 

https://drive.google.com/file/d/1OTEhuADkexHnluq9X0bHop5--m0-Q6r9/view
https://docs.google.com/document/d/13bhhirzb__82CJNZDC09tyevhB0HeAmPGL4wVwnkZOM/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/13bhhirzb__82CJNZDC09tyevhB0HeAmPGL4wVwnkZOM/edit?usp=sharing


 

A Lista de presença do sistema está disponível no link: 

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1jwZV6kvLLVQCfNcHXWbPJ6Zqd53OJtrQ6LZqsdglRVg

/edit#gid=288445089  

O vídeo do encontro está disponível no link:  

http://nossosdireitos.org.br/a-funcao-de-cada-um  

 

Encontro dia 25/11/2020 – foto 1. 

 

Encontro dia 25/11/2020 – foto 2. 

 

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1jwZV6kvLLVQCfNcHXWbPJ6Zqd53OJtrQ6LZqsdglRVg/edit#gid=288445089
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1jwZV6kvLLVQCfNcHXWbPJ6Zqd53OJtrQ6LZqsdglRVg/edit#gid=288445089
http://nossosdireitos.org.br/a-funcao-de-cada-um


 

 

Encontro dia 25/11/2020 – foto 3. 

 

Encontro 2: dia 26/11/2020 – Fundo Municipal do Idoso  

O convidado foi o senhor José Araújo, Conselheiro Estadual dos Direitos do Idoso do Paraná, Suplente no 

Conselho Municipal dos Direitos da Pessoa Idosa em Curitiba, Presidente da Associação Nacional de 

Gerontologia do Paraná (ANG-PR) e parceiro do CeMAIS na Frente Nacional de Fortalecimento dos 

Conselhos (FCC).  Em sua apresentação, José fez um alinhamento sobre o que é o Fundo Municipal do 

Idoso (FUMID) e como ele é composto, além de falar sobre quais as funções do Conselho Municipal do 

Idoso (CMI), como acompanhar a execução dos projetos e como deliberar. 

Estiveram presentes 35 pessoas.  

 

A memória na íntegra pode ser conferido por meio do link: 

https://docs.google.com/document/d/1_5KUiy2IcEpjNuGZkm9Xx4RAlCKDqP2aHjfA5SVmwOo/edit  

A lista de presença pode ser conferida por meio do link: 

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1-

jObDHzcm8kRDKiKqRJeimnc6dL4hednD2F5movU4cI/edit#gid=1459830323  

O vídeo na íntegra pode ser acessado por meio do site:  

http://nossosdireitos.org.br/a-funcao-de-cada-um  

https://docs.google.com/document/d/1_5KUiy2IcEpjNuGZkm9Xx4RAlCKDqP2aHjfA5SVmwOo/edit
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1-jObDHzcm8kRDKiKqRJeimnc6dL4hednD2F5movU4cI/edit#gid=1459830323
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1-jObDHzcm8kRDKiKqRJeimnc6dL4hednD2F5movU4cI/edit#gid=1459830323
http://nossosdireitos.org.br/a-funcao-de-cada-um


 

 
Encontro dia 26/11/2020 – foto 1. 

 
Encontro dia 26/11/2020 – foto 2. 

 

Encontro 3: dia 17/12/2020 – Resgate da Trajetória  

Para esse terceiro encontro, acompanhado por aproximadamente 25 pessoas, o CeMAIS convidou o 

especialista em envelhecimento Eduardo Ferreira, nosso parceiro desde 2017, que participou do trabalho 

realizado em 2018 com o apoio do Itaú. Ele resgatou a apresentação que usou no início do trabalho em 



 

Belo Horizonte para contar essa história, que começa ainda no início dos anos 2000, quando o Itaú inicia 

o programa Viver Mais em algumas cidades do Brasil. Neste princípio, as atividades eram voltadas à 

ocupação do tempo das pessoas acima dos 60. No entanto, em seguida, perceberam a necessidade de 

atuar com políticas públicas voltadas a essa população. Como encaminhamento, foi enviado a cada um 

dos participantes e interessados o plano construído em 2018 para que possam estudar comentar e 

devolver já que será retomado nas próximas ações.  

 

A ata e a lista de presença estão disponíveis no anexo 3 e nos links abaixo.   

Outras informações podem ser acessadas por meio dos links abaixo.  

 

O plano está disponível no link: https://drive.google.com/file/d/1OTEhuADkexHnluq9X0bHop5--m0-

Q6r9/view  

A memória da integra do encontro pode ser acessada por meio do link:  

https://docs.google.com/document/d/1HiNY98u-y1lPt-

Xc1nBB0ZnfBhi2jEK_nUrhXN5slXE/edit?ts=5fdbec6c  

A lista de presença pode ser acessada por meio do link: 

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1gyTpEGnsFphIIhqZJC-

Temfo1GLlwCCLiXIl9S9DfcI/edit#gid=441337881  

O vídeo do encontro está disponível no site: http://nossosdireitos.org.br/resgate-da-trajetoria  

 
Encontro do dia 17/12/2020 – foto 1. 

https://drive.google.com/file/d/1OTEhuADkexHnluq9X0bHop5--m0-Q6r9/view
https://drive.google.com/file/d/1OTEhuADkexHnluq9X0bHop5--m0-Q6r9/view
https://docs.google.com/document/d/1HiNY98u-y1lPt-Xc1nBB0ZnfBhi2jEK_nUrhXN5slXE/edit?ts=5fdbec6c
https://docs.google.com/document/d/1HiNY98u-y1lPt-Xc1nBB0ZnfBhi2jEK_nUrhXN5slXE/edit?ts=5fdbec6c
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1gyTpEGnsFphIIhqZJC-Temfo1GLlwCCLiXIl9S9DfcI/edit#gid=441337881
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1gyTpEGnsFphIIhqZJC-Temfo1GLlwCCLiXIl9S9DfcI/edit#gid=441337881
http://nossosdireitos.org.br/resgate-da-trajetoria


 

 
Encontro dia 17/12/2020 – foto 2. 

 
Encontro dia 17/12/2020 – foto 3. 

 

 

 

 



 

Conclusão  

O ano de 2020 foi desafiador especialmente para os projetos voltados para o público 60+ e com o 
Caleidoscópio: Longevidade BH não foi diferente. Este é um projeto planejado para acontecer no 
encontro, para promover a articulação, o diálogo e a troca de informações. Receber a notícia de que não 
seria possível executá-lo de forma presencial deixou a equipe receosa ao mesmo tempo que fez com que 
buscasse formas de seguir caminhando. De forma rápida, foram propostos os encontros virtuais e o 
resultado foi surpreendente. Tivemos uma ótima adesão do público, muita participação e 
encaminhamentos produtivos, que favoreceram o diálogo, as trocas e o fortalecimento das organizações 
nesse momento especialmente sensível.  

Se o cenário de pandemia já é complexo e confuso, se adicionarmos a ele a disseminação de notícias falsas 
(fake news), temos uma situação de caos. Rapidamente, percebemos que a informação correta nesse caso 
salva vidas e atuamos para gerar e disseminar informações qualificadas, capazes de suprir a necessidade 
das organizações sociais e da população idosa. 

Muito ainda precisa ser feito para a garantia dos direitos das pessoas idosas e esse caminho passa por 
uma rede de atendimento ao público 60+ articulada, informada e empoderada. Com esse projeto, o 
CeMAIS se apresenta para somar a essa rede e contribuir para o seu fortalecimento com a continuidade 
e a ampliação das ações do projeto. Mais do que nunca, é preciso defender os direitos das pessoas idosas, 
trabalhar coletivamente para que nenhum direito seja violado, diminuído ou esquecido. Por isso, apesar 
dos desafios, seguimos!  

  

Responsável pelo Preenchimento  

Valda Maciel - Supervisora  

 



 

Anexo 1  
Meta 3 Lista de presença e atas  

 

Encontro 1 Dia 23/04/2020 às 14 horas 

Ata e Lista de Presença  

Encontro 2 Dia 26/05/2020 às 15h00 Ata e Lista de Presença  

Ata e Lista de Presença  

Convite enviado  

Encontro 3: Dia 25/06/2020 às 15horas 

Ata e Lista de Presença  

Encontro 4: Dia 29/07/2020 quarta-feira 

Ata e Lista de Presença  

Encontro 5:  Dia 20/08/2020 quinta-feira 

Ata e Lista de Presença  

Encontro 6: Dia 21/09/2020 segunda-feira 

Ata e Lista de Presença  

Encontro 7: Dia 22/09/2020 - terça-feira 

Ata e Lista de Presença  

Encontro 8: Dia 23/09/2020 - quarta-feira 

Ata e Lista de Presença  

Encontro 9: Dia 24/09/2020 - quinta-feira 

Ata e Lista de Presença  

Encontro 10: Dia 24/11/2020 -terça feira 

Ata e Lista de Presença  

 

 

 



 

 

Memória Encontro Recalculando a Rota 

 

Atividade: Encontro virtual Recalculando a Rota 

Local: Online (Hangout Meet) 

Data: 23/04/2020 

Responsável pela ata: Mariana Pimenta 

 

1. Participantes identificados 

 

1.  Adriana Reis / Lar dos Idosos 
Recanto dos Amigos 
2.  Adriana Ribeiro / CeMAIS 
3.  Adriane Mateus / Cidade Ozanam 
4.  Alessandra Borges Campos do 
Amaral Vilela / IGAP 
5.  Alexandrina Vieira / As Sempre 
Vivas 
6.  Aline Almeida / Recanto Feliz São 
Francisco de Assis 
7.  Aline Seoane/CeMAIS 
8.  Ana Karolina/ Clube da Amizade 
9.  Andreia Duarte /Experimenta 60 
MMGerdau 
10.  Andreia Lucia / Ação Social 
Villaregia 
11.  Cibele Batista / CeMAIS 
12.  Cláudia Márcia Santos/ 
13.  Conceição / Lar Santa Rita 
14.  Cristiane Montijo/ CDM 
15.  Cybelle Dutra/CeMAIS 
16.  Daniela Isis/ Instituto HAHAHA 
17.  Danila /Lar Dona Paula 
18.  Dayane Pinho/ CeMAIS 
19.  Deislan/ Instituto Esperança 
20.  Delânzia Junho /CeMAIS 
21.  Elen Couto / Instituto HAHAHA 
22.  Elen Prates/ Instituto Defesa 
Coletiva 
23.  Elida Carneiro/ 
24.  Eliseu Custódio / Instituto Hahaha 
25.  Eva Melo/ 
26.  Fabiano/ Lar dos idosos Santo 
Antônio de Pádua 
27.  Fernanda Matos/CMI 
28.  Gal Rosa/ Experimenta 60 

36.  Juliana Ladeira Garbaccio 
37.  Juliane Tolentino/ CeMAIS 
38.  Leonardo Beltrão/ 
39.  Luis Merces /Itaú 
40.  Magda d Ávila Nunes/ Lar Dona 
Paula 
41.  Maira Carolina/ República Nossa 
Senhora D'Abadia 
42.  Marcela Giovanna/ CeMAIS 
43.  Marcella Aguiar/ Procuradoria-Geral 
do Município/GAPOP e CMI/BH. 
44.  Michelle /Rede Longevidade 
45.  Miriam Sobral /Lar de Idosos 
Recanto da Saudade 
46.  Monica/ Lar dos Idosos Recanto 
dos Amigos 
47.  Naiane Loureiro dos Santos/ 
Instituto Ânina 
48.  Pamela Silva/ CeMAIS 
49.  Patrícia / CDM 
50.  Patrícia Lacerda /Meninas de Sinhá 
51.  Patrick 
52.  Penha 
53.  Raimundo Machado 
54.  Renata Martins Costa de Moura / 
Diretora Políticas para Pessoa Idosa de 
BH e Vice-Presidente do CMI-BH 
55.  Renato Magalhães/ 
56.  República Nossa Senhora D'Abadia 
57.  Rosani Cunha / Recanto Feliz 
58.  Rosina /3ª idade Turminha Alegre 
59.  Silvia / Ação Social Villaregia 
60.  Soraya de Souza / Rede 
Longevidade 
61.  Talita Araújo 
62.  Talita da Mata 
63.  Thais / Lar Santa Rita 



 

 

29.  Gislayne Martins Barbosa / Lar das 
Idosas Santa Gema Galvani 
30.  Helena Queiroz / Rede 
Longevidade 
31.  Helena Queiroz / Rede 
Longevidade 
32.  Heliane Azevêdo/ IPPE 
33.  Ivanilde /Lar São José 
34.  Izis Rodrigues de Castro / Casa 
Santa Zita 
35.  Joice Fernandes / CDM 

64.  Thiago Alvim / Nexo 
65.  Valda Maciel / CeMAIS 
66.  Vanessa Cristina 
67.  Virgílio Garcia/ CeMAIS 
68.  Vívian Ramos/ CDM 
69.  Willian Barbosa/Clotilde Martins 
70.  Zilda / Leopoldo Mertens 

 

2. Desenvolvimento 

 

Com um pequeno atraso causado por um problema técnico, às 14h15 do dia 23 

de abril de 2020, Marcela Giovanna, presidente do CeMAIS, abriu o encontro 

Recalculando a Rota, dando as boas-vindas aos participantes, em especial à 

mesa diretora do Conselho Municipal do Idoso de Belo Horizonte (CMI-BH), 

parceiro do CeMAIS na realização do encontro, e o convidado Luis Mercês, 

coordenador do Itaú Viver Mais. Dos participantes, 70 se identificaram no chat 

do encontro para construção da lista de presença.  

 

Fernanda Matos, presidente do CMI-BH, explicou que o Conselho está 

construindo um material de orientação das organizações sociais de atendimento 

à pessoa idosa com projetos de aglomeração (encontros, oficinas, grupos de 

convivência) diante do cenário de isolamento social imposto pela pandemia de 

covid-19; além de orientações de como será o andamento dos projetos e as 

alterações que forem necessárias nos planos de trabalho. O encontro também 

teve o propósito de ouvir as organizações neste sentido.  

 

Valda Maciel apresentou o projeto “Caleidoscópio 60+: nossos direitos”, 

responsável pela organização do encontro virtual e que tem como uma de suas 

metas, o apoio ao trabalho do CMI-BH e o fortalecimento da rede de 

organizações de atendimento à população idosa de Belo Horizonte. Já Delânzia 

Junho, supervisora do “Caleidoscópio 60+: acompanhamento de projetos”, 

destacou que está buscando ouvir as organizações para assessorá-las nesse 

momento em que são necessárias adequações nos planos de trabalhos. Valda 



 

 

aproveitou para convidar os presentes a visitarem o site nossosdireitos.org.br, 

produto dos projetos Caleidoscópio 60+, que está em fase de finalização.  

 

Destaques apresentação Luis Mercês, coordenador do Itaú Viver Mais 

 

● A crise será longa. Será preciso repensar o modelo das atividades diante 

de um novo modelo de sociedade. Grupos de convivência e atividades 

que reuniam as pessoas idosas são tecnologias sociais que precisarão 

ser repensadas. Criar uma nova resposta às necessidades que eram 

atendidas por essas ações, o que passa por usar tecnologias digitais. 

● O desafio é ainda maior quando se trata do público idoso, pois nem todos 

tem acesso às ferramentas digitais. Como fazer para que a população 

idosa tenha acesso a essas ferramentas? 

● Alguns Conselhos do Idoso já estão buscando informações sobre como 

poderia ser essa nova interação. O que seriam alternativas às atividades 

que geram aglomeração? 

● Diante do cenário, até o planejamento estratégico precisa ser revisto, pois 

mudaram as prioridades. 

● Um desafio que é preciso ficar atento é para a arrecadação dos Conselhos 

para o próximo ano, uma vez que a receita das empresas está caindo, vai 

impactar nos recursos de impostos. É preciso intensificar a captação de 

destinação de impostos de pessoa física, que tem um potencial enorme 

não explorado ainda para doação.  

● O acompanhamento dos projetos, como o CeMAIS realiza no 

“Caleidoscópio 60+: acompanhamento de projetos”, se torna ainda mais 

importante, pois é um reforço à prestação de contas à sociedade do que 

está sendo feito com o dinheiro investido, o que traz credibilidade na 

busca de doadores.  

● É muito importante a atuação dos Conselhos Municipais neste momento, 

pois são eles que conhecem a realidade local. Belo Horizonte está agindo 

de forma eficiente e antecipada à crise.  

● Conselhos e organizações, no reajuste do plano de trabalho, devem 

buscar a redução dos custos e reaplicação nas ações mais urgentes. O 

esforço de cada um nesse momento é essencial. 



 

 

● É muito legal que já existem iniciativas que usam tecnologias digitais de 

redes sociais para interagir com o público idoso. Mas, como chegar aos 

diversos idosos, das diversas classes sociais? 

● A tecnologia permite que projetos como o “Caleidoscópio 60+: nossos 

direitos” sigam sendo realizados. Se tem pontos negativos de ser um 

encontro virtual, tem outros positivos, como reunir 70 pessoas e um 

convidado de São Paulo, sem custos de viagem. 

● A Lei Rouanet nem abriu inscrição para este ano. Os projetos que estão 

lá para serem liberados estão todos precisando de fazer essa revisão de 

escopo.  

● Como monitorar e garantir a execução correta desses novos modelos de 

atuação baseados no digital?  

● É interessante construir um banco de boas práticas, capaz de articular o 

que está sendo construído por um com as necessidades de outros. É um 

momento de muito estresses e grandes desafios de construção com as 

ferramentas digitais. Como lidar com os impactos positivos e negativos 

dessa nova forma de encontro?  

● Os impactos na rotina são muito grandes, até o deslocamento até o local 

do grupo de convivência foi perdido. Estamos morando no trabalho. São 

mudanças muito bruscas e é preciso aprender a lidar com esse novo 

espaço que a casa se tornou e rever todo o processo de interação. A 

gente ainda não tem uma solução de como lidar com o isolamento dos 

idosos. Se manter o atendimento do idoso que tem acesso à internet já é 

difícil, quem não tem é ainda mais difícil. Temos que quebrar a cabeça e 

incluir todos, impedir a exclusão. 

 

3. Perguntas 

 

● É preciso aprovação da empresa destinadora do recurso para 

alteração do plano de trabalho do projeto? 

 

Luis: As empresas estão cientes que será necessária grande revisão no modo 

de atuar. As organizações precisam aprovar com o Conselho do Idoso as 



 

 

alterações e, depois de aprovadas, é legal compartilhar com a empresa o que foi 

adequado. 

 

Fernanda: O CMI-BH quer negociar com cada organização social essas 

alterações. Uma vez definidas, vamos compartilhar com as empresas parceiras.  

 

● Como fazer essa revisão do plano de trabalho com o conselho? 

 

Fernanda: Será encaminhado pelo CMI-BH um cronograma para orientações e 

adequação dos planos de trabalhos. Será preciso pensar ações além daquilo 

que foi posto e não ficar presos aos escopos, pois a realidade atual pede ações 

direcionadas de acordo com as condições socioeconômicas da população. 

 

Luis: Conselhos e organizações, no reajuste do plano de trabalho, devem buscar 

a redução dos custos e reaplicação nas ações mais urgentes. O esforço de cada 

um nesse momento é essencial. 

 

● O que o governo está fazendo para amparar as OSCs? Já saíram 

programas de apoio à empresas e autônomos, o que já tem para as 

OSCs? 

 

Luis: As grandes instituições podem dar um suporte maior para outras menores, 

não só financeiro. O Conselho vai saber como unir as organizações sociais. Não 

é só em BH que o Conselho está trabalhando para usar o fundo para atender as 

demandas urgentes. O CMI-BH tem práticas bem interessantes. Cada um tem 

que ajudar e temos que nos unir.  

 

● Qual a previsão do CMI-BH para início dessa conversa com as 

organizações sociais de atendimento aos idosos não 

institucionalizados?  

 

Fernanda: Dia 04 de maio é a previsão de soltarem o cronograma para estes 

projetos. Vamos fazer um processo de adequação com os projetos de 

aglomeração conversando com cada organização. Vamos negociar a inclusão 



 

 

de novas metas para o atendimento da população idosa de BH diante das novas 

necessidades. Vamos estudar cada caso e fazer juntos. O objetivo é que esse 

processo faça a articulação e o diálogo entre as organizações e a prefeitura.  

 

● Existe risco de projetos serem cancelados? 

 

Marcela: É preciso reforçar que todo esse trâmite burocrático de parceirização 

dos projetos são garantias tanto para o governo quanto também as 

organizações. Existe uma legislação que garante as parcerias, protegendo o 

terceiro setor.  

 

Fernanda: Não existe no CMI-BH plano de rever recurso ou de tirar recurso das 

organizações. O objetivo é dar operacionalidade aos projetos, que forma efetiva 

e de acordo com a realidade atual e as necessidades da pessoa idosa.  

 

● As pessoas idosas estão sentindo muita falta dos encontros. 

Podemos transformar oficinas em locais fechados em aulas em 

locais abertos, com uso de máscaras e todos os cuidados? 

 

Fernanda: O CMI-BH não irá apoiar nenhuma iniciativa que promova o encontro 

de pessoas idosas em 2020. É um risco que, diante da realidade de hoje, não 

devemos e não podemos assumir. 

 

● Posso trocar encontros presenciais por virtuais e ampliar o público 

atendido? 

 

Fernanda: cada caso será estudado.  

 

● Tem algum jeito de promover encontros virtuais das Meninas de 

Sinhá com as ILPIs? 

 

Fernanda: sugeriu trocas de experiências do grupo Meninas de Sinhá com o 

Instituto HaHaHa 

 



 

 

● As pessoas idosas precisam de uma referência nesse momento. 

Alguns estão ligando toda semana, outros estamos fazendo 

atendimento online e outros estamos entregando kits de atividades 

em casa. O que estão observando nos projetos nesse sentido? 

 

Luis: Ainda não tem solução específica. Pensando na sua fala, aproveitando que 

as organizações são fontes de confiança e que existe uma rede de organizações 

se formando, é possível construir juntos uma rede de informação para os idosos, 

com unidade na comunicação. É possível alcançar uma grande mobilização.  

 

O Itaú está bem focado na saúde. Junto aos Conselhos dos Idosos está 

promovendo o compartilhamento de boas práticas entre os conselhos e as 

organizações e participado de reuniões virtuais, como esta.  

 

4. Encaminhamentos: 

 

● Vivian Ramos da CDM comentou sobre pesquisa realizada com o público 

para levantar informações para, a partir daí propor as adequações no 

plano de trabalho e ficou de compartilhar a pesquisa. 

● CMI-BH publicará até o dia 04 de maio o cronograma de atendimento das 

organizações sociais com projetos aprovados no Fumid-BH, além de 

orientações para projetos que ainda estão em fase de parceirização. 

● Naiane do Instituto Ânima comentou sobre pesquisa realizada com a 

população idosa de Belo Horizonte que mostrou que estão saturados de 

informações sobre a covid-19, inclusive, caem muito em fake news. É 

preciso um plano de comunicação efetivo e que tenha cautela na 

quantidade de informação.  

● Divulgação das pesquisas elaboradas pela ANIMA e CDM no site 

nossosdireito.org.br 

● Divulgação dos projetos financiados pelo FMI e das boas práticas entre 

as organizações usando o site nossosdireitos.org.br. 

● Criação de uma ação de comunicação de combate à fake news e 

instrução da população idosa em rede para divulgação conjunta pelas 

organizações e amplo alcance do público idoso. 



 

 

● Criação de um grupo de What’sApp entre as organizações sociais com 

projetos aprovados no Fumid-BH. 

 

5. Encerramento: 

 

Marcela agradeceu a presença e participação de todos e reforçou que esse será 

o primeiro de muitos. À tarde, apesar da falta do abraço, teve o aconchego de 

compartilharmos nossas casas. 

 

Fernanda também agradeceu a presença e explicou que o CMI-BH está 

trabalhando ativamente. Primeiro, voltaram os esforços para garantir o 

atendimento do idoso frágil institucionalizado e agora estão com atenção voltada 

para as organizações que assistem à população 60+. Ela destacou ainda a boa 

relação entre o CMI-BH e as instituições e que o momento é de termos outras 

ideias e nos reinventar.   

 

 

 



Reunião dia 23/04 

NOME INSTITUIÇÃO COMENTÁRIOS 

Thiago Alvim Nexo Qual o site? 

Patrícia Meninas de Sinhá existem um grande vácuo 

entre captar mais ou captar 

para os novos projetos e 

como serão desenvolvidas 

as atividades para os idosos 

daqui pra frente, aulas on-

line pra um público que está 

mal preparado, um povo 

explorado por empresas de 

telefonia, comunidade de 

periferia sem internet 

suficiente.... 

Andreia Duarte EXPERIMENTA60 Pessoal, vai ser gravado ? 

Podemos ver depois com a 

equipe de trabalho. 

Delânzia Junho Cemais Oi Andreia! Não está sendo 

gravado, mas podemos 

compartilhar depois 

informações sobre o 

encontro. 

Patricia Meninas de Sinhá neste chat não conseguimos 

ver todas as pessoas da 

reunião? 

Dayane Pinho Cemais No ícone "Pessoas", ao lado 

do chat, tem a relaçao dos 

participantes 

Patricia Meninas de Sinhá gostaria de "ver" as pessoas 

Dayane Pinho Cemais Ah sim! Só sao possiveis ver 

4 pessoas no canto da tela, 

além da que está falando 

Andreia Duarte EXPERIMENTA60 @delânzia vou lhe procurar 

depois 



Michelle Queiroz Longevidade Gente obrigada pela 

oportunidade! Darei uma 

aula agora às 15h00. 

Permaneço à disposição! 

Gal Rosa EXPERIMENTA60 Olá @delânzia! Sou Gal 

Rosa do EXPERIMENTA60 

e Andreia assessora o 

projeto junto comigo. Já há 1 

mês estamos conseguondo 

manter o projeto 100% ON 

LINE com os instrutores. 

Desde a primeira semana de 

isolamento temos mantido 

nossa rotina. Estamos 

fazendo o relato de tudo 

junto ao nosso grande 

parceiro Museu Minas e 

Metal Gerdau. Estamos 

atentos ao que precisa ser 

feito e aguardaremos 

orientações de vcs para 

apresentar todas as 

mudanças que já fizemos. 

Como esperava o encontro 

as 14hs e custei entrar pela 

aprovação, preciso ir. 

Obrigada pelo empenho de 

vocês. 

Delânzia Junho Cemais Oi Gal! Obrigada pela 

presença. Continuaremos 

essa conversa. Estamos à 

disposição. 

Lar de Idosos Santa Rita de 

Cássia - SSVP 

O Site nossosdireitos.org é 

muito informativo e de 

extrema utilidade para as 

OSC. Parabéns ao CEMAIS. 

Delânzia Junho Cemais Que ótimo que vocês 

gostaram! Agradecemos pelo 

retorno 

Rosina Grupo de Convivência 

Turminha Alegre 

O projeto Vita sopa tem feito 

falta aos idosos de BH. 



Vivian CDM Obrigada pelos retornos, 

Fernanda e Marcela! Achei 

incrível esta ideia de junto 

com as instituições entender 

as prioridades deste cenário! 

A ideia é união e todos 

pensando em um bem maior 

neste momento! 

Vivian CDM Naiane pode compartilhar os 

dados desta pesquisa tb? 

Joice Fernandes CDM Também estamos com 

pessoas reincidindo em 

depressão por não sairem de 

casa 

Tais Oliveira Lar de Idosos Santa Rita de 

Cássia - SSVP 

A experiencia que tivemos e 

foi muito positiva os 

voluntários que já realizam 

trabalho fixos nas ilpis tem 

gravados videos com 

palavras e estímulos e 

motivação e na entidades a 

gente projeta na TV para 

acalentar um pouco mais 

esse momento. Falamos 

ontem na live dos tecnicos. 

Foi muito positiva essa 

iniciativa. 

Eliseu Instituto HaHaHa Patricia, nós do Instituto 

Hahaha estamos dispostos a 

trocar experiências. contato 

3889-9643. Eliseu, Gyu e 

Elen 

Patricia Meninas de Sinhá ok 

vou anotar seu número! 

Rosina Grupo de Convivência 

Turminha Alegre 

sem apoio do CMI aos 

encontros do grupos de 

convivência , existe risco de 

cancelamento ou não 

renovação da pareceria com 

a SMASAc. 



Eliseu Instituto HaHaHa nós estávamos juntos na 

conversa do curso Vai 

passar! lembro de vc de lá! 

rs. 

Patricia Meninas de Sinhá muito obrigada pela reunião 

gente, é um refrigério saber 

que todos estamos na 

mesma situação e torcendo 

que tudo melhore rápido 

Rosina Grupo de Convivência 

Turminha Alegre 

Estamos muito preocupados. 

Fechamos a sede, porém as 

famílias pedem socorro. A 

maioria dos idosos não 

obedecem a família e saem 

as ruas. Eles telefonam 

todos os dias, querendo 

saber quando vão voltar os 

encontro. 

Michelle Antunes Gestão de projetos Meninas 

de Sinhá 

Oi Eliseu, Michelle Antunes 

falando. Que bom te 

encontrar por aqui também! 

Seguimos trocando ideia, 

então. Abraços 

Maciel Silva Wagner Gestor de Projetos Boa tarde , a tod@s! 

Estamos aqui, nos dividindo, 

mas acompanhando esta 

importante iniciativa. Abraços 

fraternos! 

Renata Martins Costa de 

Moura 

DPEI PBH Saudade! Temos criar 

alternativas 

Rosina Grupo de Convivência 

Turminha Alegre 

Luiz para muitos idosos os 

grupos de convivência é o 

local que eles melhor se 

sentem. 

Eliseu Instituto HaHaHa Oi, Michele, rs que bom 

estarmos juntos aqui! 

seguimos! 



Patricia Meninas de Sinhá a minha responsabilidade 

além de coordenar o projeto 

é parecido com a de uma 

mãe, cuidar, atender quando 

necessitam de socorro, 

cobrar dos filhos, tornou-se 

mais pessoal mesmo com a 

distância 

Marcella Cristina de Aguiar PGM PBH Excelente ponderação, Luiz. 

Patrícia Meninas de Sinhá Eu tô pedindo celular de 

filhos que moram com o 

idoso e marcando horários 

pra falar e ver a pessoa pelo 

menos 1 vez na semana 

Rosina Grupo de Convivência 

Turminha Alegre 

seguimos a risca todas as 

orientações do ministério da 

saúde. Estamos adequando 

as atividades, levando o 

material de artesanato em 

casa e orientado pelo 

watszap. ainda assim, temos 

casos mais complexos 

Maira República Nossa Senhora 

D'Abadia 

Gostei da idéia da volta às 

cartinhas de correio!!!! 

Cartas de familiares e 

amigos! 

Rosina Grupo de Convivência 

Turminha Alegre 

CArta é muito legal. 

Silvia Ação Social Villaregia Aqui (ASV) também estamos 

fazendo assim. Criamos um 

grupo de whaspp e incluimos 

o contato do filho para o

idoso participar. Agora 

estamos avaliando um 

aplicativo de fácil acesso 

para fazermos pelo menos 

uma atividade em conjunto 

como a dança Zumba e 

comemorar os 



aniversariantes... Mas claro 

que é o incio... 

Delânzia Junho Cemais E-mail:

contato@cemais.org.br 

Rosina Grupo de Convivência 

Turminha Alegre 

O pior da quarentena é a 

questão da convivência 

familiar. nem todas são 

tranquilas. MUitos Idosos se 

refugiam nas Atividades 

ofertadas pelos Grupos de 

Conivência. Continuamos 

seguindo na quarentena com 

toda prevenção, sabemos 

que é preciso cuidado em 

dobro com os idosos. 

Raimundo Machado Foi ótimo o encontro. 

Maira República Nossa Senhora 

D'Abadia 

Obrigada! 

Rosina Grupo de Convivência 

Turminha Alegre 

obrigada! muito bom! 

Patrícia Meninas de Sinhá papel também transmite 

COVID-19 eu acredito.... 

Vivian CDM - Comunicação CV Perfeita a estratégia, Fe! 

Eliseu Instituto HaHaHa foi ótimo o encontro! Já é 

uma oportunidade que esse 

novo tempo nos traz, 

aceleração na participação 

da política do idoso. O virtual 

é mesmo uma ferramenta! 

Marcella Cristina de Aguiar PGM Parabéns à equipe do 

CeMais, Luiz, Fernanda e 

demais instituições! 

NAIANE LOUREIRO DOS 

SANTOS 

Instituto Anima Muito boa iniciativa! 

Fundamental!!! 

https://meet.google.com/linkredirect?authuser=0&dest=mailto%3Acontato%40cemais.org.br


Patrícia Meninas de Sinhá É imprescindível que o CMI 

converse com as OSC´s pra 

criar suas estratégias 

Eliseu Instituto HaHaHa O CMI é um ombro de 

gigante, e apoiar a mudança 

dos projetos e que outros 

projetos possam também ser 

viabilidades para viabliades 

de outros. 

PATRÍCIA Viegas muito esclarecedor, bom 

saber que estamos todos 

juntos em prol do bem maior 

pelos nossos idosos! 

obrigada 

Patricia Meninas de Sinhá obrigada! 

Vivian CDM _ Comunicação CV sugestão grupo whatsapp 

instituições cmi 

Willian Barbosa Lar Clotilde Martins Grato pela iniciativa e 

preocupação com todos 

envolvidos com nossos idot. 

Adriana Reis Muito obrigada 

Aline Almeida Recanto Feliz Obrigada 

Michele Gestão de projetos Meninas 

de Sinhá 

Obrigada! Cuidem-se! 

Marcela Giovanna Cemais vamos tentar providenciar 

esse grupo de whatsap 



Memória Encontro Conexão Boas Práticas 60+

Atividade: Encontro virtual Conexão Boas Práticas 60+ 

Local: Online (HangoutMeet) 

Data: 26/05/2020 

Responsável pela ata: Mariana Pimenta 

Número total de participantes na sala: 39 pessoas 

1. Participantes identificados

1. Maria de Mello / Proj de Inclusão Digital da
Pessoa Idosa FCPEMG

2. Michelle Antunes / Meninas de Sinhá
3. Adriana Alves / CDM
4. Maria Helena / Meninas de Sinhá
5. Izabela Lacerda / Casa Santa Zita PROVIDENS
6. Patrícia Lacerda / Meninas de Sinhá
7. Silvia Coelho / ASV - Ação Social Villaregia
8. Naiane Loureiro dos Santos / Instituto Ânima
9. Joice Fernandes / CDM
10. Isabela Caiafa / CDM
11. Hellen Trindade Generoso / CDM
12. Maria da Graça de Souza / FCPEMG
13. Fabiano Rabelo / Lar dos Idosos Santo Antônio

de Pádua
14. Amanda Alves / CDM

15. Michelle Queiroz / Rede Longevidade
16. Eliane / IPPE - Instituto de Pesquisa e

Projetos Empreendedores
17. Sérgio Cassette / CDM
18. Eliseu / Instituto HaHaHa
19. Dayane / Lar dos Idosos Recanto dos

Amigos
20. Valda Maciel / CeMAIS
21. Marcela Giovanna / CeMAIS
22. DelânziaJunho / CeMAIS
23. Pâmella Noronha / CeMAIS
24. Juliane Tolentino / CeMAIS
25. Adriana Ribeiro / CeMAIS
26. Cybelle Dutra / CeMAIS
27. Natália Moreira / CeMAIS
28. Mariana Pimenta / CeMAIS

2. Desenvolvimento

Às 15h33, da terça-feira, 26 de maio de 2020, teve início o Encontro Conexão Boas Práticas 
60+, realizado pelo projeto Caleidoscópio 60+ Nossos Direitos, voltado para as organizações 
sociais com projetos executados com recursos do Fundo Municipal do Idoso de Belo Horizonte. 

Dos 39 participantes, apenas 28 se identificaram no chat do encontro. 

Marcela Giovanna, presidente do CeMAIS, fez a fala de abertura, mencionando como a vida é 
cheia de grandes e pequenas mudanças, entretanto, uma constante boa é que as organizações 
sociais estão dispostas a se unirem, a conversarem e se ajudarem.  



 

Em seguida, Valda apresentou o projeto Caleidoscópio 60+ e convidou a visitarem o site 
nossosdireitos.org.br, um espaço para promover a política do idoso em Belo Horizonte e 
aproximá-la da sociedade civil organizada. Ela informou que uma das ações de transparência é 
a apresentação dos projetos com captação de recursos via FUMID-BH, divulgando as 
informações disponíveis no portal da transparência. Também está aberto para as organizações 
contribuírem com os dados divulgados. A equipe do projeto Caleidoscópio 60+: 
acompanhamento de projetos está entrando em contato com cada organização para coletar as 
informações. 

O projeto Caleidoscópio 60+ Nossos Direitos tem duração de 30 meses, com previsão de 
término em maio de 2022, e propõe a realização de 29 encontros, com objetivo de 
fortalecimento da rede de organizações sociais que executam os projetos de atendimento a 
população idosa em Belo Horizonte. Valda explicou que este ano, os encontros serão todos on-
line. Entre estes 29 encontros, é proposto que o grupo percorra a trilha da Jornada do 
Conhecimento Compartilhado do CeMAIS. No final de 2021, serão realizados encontros por 
diferentes espaços da capital para entender o quanto a cidade está preparada para ser 
ocupada por pessoas idosas.  

Para encerrar sua fala, Valda comentou sobre a dinâmica deste encontro, em que quatro 
organizações foram convidadas a apresentar suas experiências de trabalho com idosos durante 
a pandemia de Covid-19 em Belo Horizonte e, em seguida, a janela de apresentação foi aberta 
a todos interessados em compartilhar suas práticas ou angústias para atendimento dos idosos 
durante a pandemia. 

 

Instituto Ânima 

Naiane dos Santos, do Instituto Ânima, falou sobre o trabalho com os idosos, que envolve 
cursos, diagnóstico e pesquisa, atuação com as ILPIs, entre outras ações. Em seguida, explicou 
que assim que foi iniciada a paralisação das atividades presenciais com os idosos, o Instituto 
desenvolveu uma pesquisa que está sendo aplicada ao banco de dados de pessoas 60+ da 
instituição, que conta com aproximadamente 2.000 contatos. Ela contou que os resultados 
apresentados são referentes a respostas de em torno de 800 idosos.  

A pesquisa tem como objetivo dar um feedback para o idoso sobre a paralisação das atividades 
presenciais, entender o acesso à internet e às ferramentas de comunicação digital e também 
sobre o tipo de conteúdo que gostariam de receber. Naiane mostrou que 95% responderam 
ter celular e 90% têm acesso à internet. O WhatsApp é usado por 80% e 58% têm alguém da 
família para ajudar com o uso de celular e computador. A TV é frequente na vida de 89% dos 
idosos atendidos pelo Instituto Ânima e 60% querem fazer cursos on-line, enquanto 39% não 
querem cursos, mas gostariam de interagir virtualmente com outros idosos. Naiane reforçou 
ainda que metade das pessoas que responderam disse estar saturada de informações sobre a 
covid-19 e a outra metade mostrou interesse em receber mais conteúdo acerca do assunto.  

Com o intuito de dar ainda mais credibilidade aos dados coletados, a equipe do Instituto 
Ânima foi à busca de informações no IBGE sobre o perfil de uso de internet pela população 60+ 
na região sudeste do Brasil e encontrou uma pesquisa de 2018 que confirma que existe um 
número expressivo de pessoas acima de 60 anos usando as redes sociais e as ferramentas 
digitais de comunicação.  



 

Naiane ainda falou sobre as campanhas de doação de alimentos realizadas pelo Instituto e a 
ação de mobilização de voluntários entre a comunidade da UNA para atividades virtuais com 
as pessoas idosas.  

 

Rede Longevidade 

Michelle Queiroz foi quem apresentou a Rede Longevidade e explicou como a organização que 
tem como propósito conscientizar e engajar indivíduos e organizações para uma cultura pró-
longevidade está respondendo à pandemia de Covid-19. 

Ela contou que o projeto Inspira suspendeu as atividades presenciais e está realizando 
contatos semanais com os idosos atendidos por telefone e videochamada em grupo. O projeto 
realizou uma campanha para doação de celulares para facilitar o contato com aqueles que não 
tinham ou estavam com aparelhos defasados para rodar os aplicativos de contato. Além dos 
celulares, doaram máscaras e alimentos, arrecadados através de show ao vivo na internet de 
músicos parceiros.  

Michelle apresentou o site rede60mais.org.br, uma iniciativa da organização para oferecer 
conteúdo para a pessoa idosa, especialmente neste momento isolamento social. 
Semanalmente novos conteúdos são publicados e traz informações de cuidados sem 
mencionar diretamente a doença. Também falou sobre um aplicativo de educação para a 
longevidade que estão trabalhando. Segundo ela, encontrar um design de experiência digital 
para as atividades que eram feitas de forma presencial, como festivais e workshops, é um 
desafio.  

Para encerrar, ela contou que a Rede Longevidade está disponibilizando para o CMI-BH, 
conteúdos e cursos para serem oferecidos para os gestores das OSCs e do poder público 
referente ao uso das ferramentas digitais e como ensinar a pessoa idosa a usá-las. Reforçou 
que estão dispostos a compartilhar o conhecimento que possuem. 

 

Instituto HaHaHa 

Eliseu foi quem apresentou o Instituto HaHaHa e explicou que são palhaços que vivem do 
encontro e em processo de adaptação a este mundo virtual. Eles são uma organização social 
de palhaços que promovem o riso a serviço da vida. Eliseu contou sobre a metodologia de 
trabalho da dramaturgia do encontro, desenvolvido pelo Instituto HaHaHa para a criação de 
vínculos com as pessoas atendidas, sejam crianças, adolescentes ou pessoas idosas. E colocou 
a questão: como fazer isso virtualmente?  

O Instituto, ao propor a parceria com uma ILPI, busca construir um relacionamento forte com a 
instituição, de forma a somar e contribuir com o bem-estar dos idosos. Assim, logo que veio a 
pandemia, as visitas foram suspensas e aceitaram o desafio de ir para o virtual. A produção em 
vídeo está sendo uma nova experiência para os artistas. Começaram produzindo dois vídeos 
semanais para cada público atendido pelo Instituto, crianças e adolescentes e idosos. Vencidos 
alguns desafios iniciais de acesso à internet e plataformas, agora estão fazendo também 
atendimentos em teleconsulta.  



 

A dificuldade encontrada de acesso à internet de qualidade e equipamentos tecnológicos nas 
ILPIs mostrou a necessidade de se equipar melhor as instituições, especialmente neste 
momento. Foram 50 dias até que começassem as teleconsultas no IGAP e estão aprendendo 
que a resposta não é imediata como no encontro presencial. Assim, estão buscando construir 
instrumentos e habilidades artísticas para se tornarem cada vez mais presentes virtualmente. 
Os vínculos gerados previamente possibilitam uma proximidade maior, mesmo na 
teleconsulta.  

Eliseu ainda pontuou que é preciso, neste momento, projetos que façam sentido para as 
pessoas idosas e, para entender isso, será necessário a realização de pesquisas e diagnósticos. 
“Como a gente coloca o nosso público no centro da conversa e da cidade? Como dar voz e vez 
ao nosso público para que ele seja de fato o sentido da política do idoso?”, questionou o 
artista. Ele ainda agradeceu o CeMAIS por promover esse encontro e fazer as organizações 
olharem para fora e criarem coletivamente.  

Michelle, da Rede Longevidade, colocou que gostaria muito de trocar com o Instituto HaHaHa 
sobre os instrumentos que estão criando para as teleconsultas e vídeos para aprender com a 
experiência deles para aperfeiçoar o arco do processo educacional em vídeo que estão 
construindo.  

 

Meninas de Sinhá 

Patrícia foi quem apresentou a associação Meninas de Sinhá e contou estar muito triste de 
perceber como o encontro faz falta na vida das idosas atendidas pelo grupo. Atualmente, cerca 
de 80 idosos são atendidos pela organização e cerca de 50% não tem acesso à internet e 
muitos não têm celulares.  

Uma dificuldade apontada por Patrícia é criar nos idosos o hábito de checar o celular. Alguns 
comentam que perdem chamadas por estarem longe do aparelho ou por deixar o telefone 
para os netos brincarem. “Para eles, chamada é telefone fixo, a campainha do conhecido que 
está na porta… ainda não se acostumaram a ver o celular e a internet como um importante 
veículo de comunicação e interação”, comentou Patrícia.  

Ela ponderou que adequou os dois projetos do grupo para atividades virtuais com pesar, uma 
vez que acredita que o tempo que as idosas possuem é agora e que o isolamento social está 
tirando isso delas. Entre as ações de adaptações aos novos tempos, Patrícia citou a campanha 
Amor de Longe, que entregou cestas de alimentos saudáveis e orgânicos para as idosas 
atendidas, em parceria com o MST e a Procuradoria de Justiça. Além de alimentos, as Meninas 
de Sinhá foram presenteadas com orquídeas e livros.  

Mesmo assim, a gestora do grupo conta que as atendidas estão emagrecendo, pressão e 
colesterol subindo. Segundo Patrícia, os idosos não estão aguentando mais ficar em casa. Ela 
colocou sobre a importância do debate público da internet na favela, que é muito ruim 
atualmente. O grupo Meninas de Sinhá já realizou dois encontros no googlemeets, um com 4 e 
o outro com 5 participantes. Agora, estão com um grupo de tecnologia com voluntários que 
estão ensinando as Meninas de Sinhá a usarem o WhatsApp. Outro grupo entrou como 
parceiro para melhorar nosso Instagram e o site. Agora, o grupo tem um perfil no Instagram 
para comercialização do artesanato produzido pelas Meninas de Sinhá. Estão entregando os 



 

kits de bordados e de bijuterias nas casas e querem, ao final da pandemia, promover um 
grande desfile. 

 

CDM 

Adriana participou do encontro e falou em nome da CDM sobre a experiência com os dois 
projetos que possuem voltados para o público idoso. Todos os idosos estão sendo contatados 
diariamente por telefone e, aqueles que têm acesso, também estão recebendo atendimento 
dos profissionais por videoconferência. Kits de atividades são entregues para os idosos que 
não tem acesso às aulas virtuais e desafios são propostos pela equipe da CDM para que o 
vínculo seja mantido.  

Ela relatou que mesmo que o contato não seja tão constante e próximo quanto gostariam, faz 
diferença na vida dos idosos. O retorno, segundo Adriana, tem sido muito positivo, a interação 
virtual, mesmo com a distância, tem favorecido e trazido alívio. Perguntada sobre o conteúdo 
dos kits, contou que o primeiro entregou máscaras caseiras produzidas por voluntários da 
organização, álcool em gel feito por iniciativa da CDM e apostila com atividades e desafios que 
envolvem música, passatempo, jogos para memória e desenvolvimento motor. O educador faz 
o acompanhamento semanal da execução das atividades e passa os desafios da semana. Já o 
segundo kit levou outra apostila impressa com mais atividades. Atualmente, um concurso de 
fotografias com temática doméstica está agitando os grupos de educandos 60+ da 
organização. 

 

IPPE 

Andreia compartilhou a experiência do IPPE que está realizando uma campanha para doação 
de máscaras e álcool em gel para ILPIs e já doaram cestas básicas. Em 2018, atenderam 1.000 
pessoas no projeto de empreendedorismo e, em 2019, 4.000 participaram das atividades. 
Atualmente, estão realizando encontros virtuais. Ela relatou que os bate-papos do IPPE têm 
sido legais e o coral está realizando ensaios virtuais. Segundo Andreia, a manutenção do 
contato virtual tem sido um acalanto nos corações dos idosos.  

 

3. Considerações finais  

Maria de Melo comentou sobre oficina de memória que pode ser feita de forma virtual e a 
possibilidade de compartilhar metodologia, que é muito participativa e traz resultados 
positivos.  

Isabela Lacerda agradeceu o CeMAIS pela iniciativa. “Conforta saber que estamos juntos e 
articulados e trocando boas práticas. Somos uma rede e estamos juntos”, falou. 

Valda reforçou a importância de nos mantermos em contato para nos apoiarmos e lidarmos 
com as mudanças que estão acontecendo de forma tão rápida.  

Marcela esclareceu a diferença entre a Rede de ILPIs fomentada pelo projeto Rede 3i, desta 
rede que está nascendo a partir do projeto Caleidoscópio 60+ Nossos Direitos, que é voltada 



 

especialmente para as organizações sociais de atendimento ao público idoso com projetos em 
execução a partir dos editais do FUMID-BH. Reforçou ainda que o CeMAIS tem o olhar voltado 
para as instituições e, por isso, neste momento, acredita ser tão importante fortalecer e tecer 
redes.  

Eliseu ficou sensibilizado com as falas dos colegas e lembrou da importância de cuidarmos da 
saúde de todos, inclusive a saúde mental de quem cuida. Mostrou interesse em conhecer os 
materiais, apostilas e desafios que estão sendo trabalhadas por outras organizações. Colocou o 
grupo a disposição para apoiar também na promoção da alegria entre os profissionais das 
organizações.  

Patrícia comentou que a associação Meninas de Sinhá é uma referência no bairro e está 
realizando o atendimento assistencial da comunidade do Alto Vera Cruz.  

Valda sugeriu a saúde emocional de quem cuida como a temática do próximo encontro. Maria 
de Melo completou sugerindo que sejam apresentadas experiências e boas práticas realizadas, 
como também que a temática finitude da vida seja abordada.  

Isabela Lacerda concordou com a proposta do tema e enfatizou a importância de olharmos 
para os profissionais que estão na ponta do atendimento, pois precisam ser cuidados para 
cuidarem melhor.  

Valda agradeceu a presença de cada um, imprescindível para fazer com que a tarde fosse tão 
rica. Ela contou ter ficado feliz por terem construído um espaço para compartilharem boas 
práticas e angústias. 

Marcela também agradeceu e comentou que Belo Horizonte estava bem representada nesta 
conversa hoje, com a presença de organizações de diferentes regionais e que quando nos 
unimos para olharmos para os idosos da nossa cidade, a gente se fortalece. Ela reforçou que a 
rede é para somar e ser apoio e despediu-se: “a gente se encontra em breve”. 

 

4. Encaminhamentos 

● Maria de Mello, do Projeto de Inclusão Digital da Pessoa Idosa da FCPEMG, 
compartilhou que no Facebook.com/inclusaodigital2020 disponibilizam informações 
sobre iniciativas de inclusão digital de idosos realizadas em todo o mundo.  

 

● Maria de Mello compartilhou a informação sobre uma empresa de São Paulo que 
desenvolve jogos para auxiliar os idosos de forma lúdica se sentirem mais à vontade 
para o uso dos celulares. Links: https://isgame.com.br/app-cerebro-ativo/  e 
https://isgame.com.br/nos-disponibilizamos-aulas-online-durante-quarentena/ 

 

● Marcela Giovanna sugeriu a criação de um grupo de WhatsApp. O convite para 
participação do grupo foi enviado para quem deixou o telefone no chat. 

 

http://facebook.com/inclusaodigital2020
https://isgame.com.br/app-cerebro-ativo/
https://isgame.com.br/nos-disponibilizamos-aulas-online-durante-quarentena/


Data Tipo de produto Duração Classificação da chamada (até cinco estrelas)Nome do participanteEndereço IP Cidade País Média do tempo de retorno da rede em ms
26 de mai.2020 Google Meet 2960 Elida Carneiro 77
26 de mai.2020 Google Meet 9653 CeMAIS Nossos Direitos2804:7f2:2782:44d7:f045:32f0:81df:ef25Contagem BR 87
26 de mai.2020 Google Meet 6498 Juliane Tolentino 94
26 de mai.2020 Google Meet 6213 Cybelle Dutra 107
26 de mai.2020 Google Meet 6342 Marcela Giovanna 87
26 de mai.2020 Google Meet 6217 Delânzia Junho 183
26 de mai.2020 Google Meet 1406 5 Daniela Isis de Souza Araújo 64
26 de mai.2020 Google Meet 5396 Silvia Coelho 189
26 de mai.2020 Google Meet 673 Eliseu Instituto HaHaHa 92
26 de mai.2020 Google Meet 6449 Mariana Pimenta 69
26 de mai.2020 Google Meet 4145 ippecompras instituto 153
26 de mai.2020 Google Meet 5886 Natalia Gonçalves Moreira 71
26 de mai.2020 Google Meet 2731 Coordenação Fábrica 70
26 de mai.2020 Google Meet 6033 5 Meninas de Sinhá 81
26 de mai.2020 Google Meet 4704 Amanda Alves 85
26 de mai.2020 Google Meet 1677 Patrícia Oliveira 72
26 de mai.2020 Google Meet 6191 5 Izabela Lacerda 91
26 de mai.2020 Google Meet 4181 Fabi Rabelo 109
26 de mai.2020 Google Meet 6325 Adriana Alves 60
26 de mai.2020 Google Meet 6448 Maria de Mello 90
26 de mai.2020 Google Meet 5891 Pamella Silva 140
26 de mai.2020 Google Meet 5077 Comunicação CV 84
26 de mai.2020 Google Meet 5970 Gestão de projetos Meninas de Sinhá 92
26 de mai.2020 Google Meet 4383 Cristiane Montio 81
26 de mai.2020 Google Meet 5232 5 hellen trindade 129
26 de mai.2020 Google Meet 4786 Lar dos Idosos Recanto dos Amigos 123
26 de mai.2020 Google Meet 4867 Joice Fernandes 105
26 de mai.2020 Google Meet 6096 5 Adriana Ribeiro 110
26 de mai.2020 Google Meet 5628 Maria Helena Batista 61
26 de mai.2020 Google Meet 4065 José Marinho 91
26 de mai.2020 Google Meet 5263 Eliseu Instituto HaHaHa 92
26 de mai.2020 Google Meet 515 Comitê Local Piedade do Paraopeba 93
26 de mai.2020 Google Meet 480 Ildete Gomes Santos 130
26 de mai.2020 Google Meet 1344 Marcella Cristina de Aguiar 88
26 de mai.2020 Google Meet 4149 tatiana santana da silva 167
26 de mai.2020 Google Meet 1191 Patrícia Oliveira 70
26 de mai.2020 Google Meet 4069 Michelle Queiroz 94
26 de mai.2020 Google Meet 2457 Sergio Cassette 77
26 de mai.2020 Google Meet 4112 Lar dos Idosos Nossa Senhora da Saúde SSVP 72
26 de mai.2020 Google Meet 1470 Ildete Gomes Santos 104
26 de mai.2020 Google Meet 2857 Ordarcy Dangelis 99
26 de mai.2020 Google Meet 2242 Bruna Peconick 76
26 de mai.2020 Google Meet 2146 Isabela Caiafa 59
26 de mai.2020 Google Meet 555 Elaine Santos 77
26 de mai.2020 Google Meet 1421 Maria Da Graça Souza 95
26 de mai.2020 Google Meet 82 Marcella Cristina de Aguiar 91
26 de mai.2020 Google Meet 26 Joerthis Francis Rafael 100
26 de mai.2020 Google Meet 312 Patrícia Oliveira 75
26 de mai.2020 Google Meet 451 Joerthis Francis Rafael 92
26 de mai.2020 Google Meet 273 Coordenação Fábrica 72
26 de mai.2020 Google Meet 2547 Naiane Loureiro 76
26 de mai.2020 Google Meet 255 Martionei Gomes 82
26 de mai.2020 Google Meet 860 PATRÍCIA Viegas 112
26 de mai.2020 Google Meet 830 Izabela Lacerda 118
26 de mai.2020 Google Meet 1097 Ildete Gomes Santos 103
26 de mai.2020 Google Meet 16 Maria Da Graça Souza 112
26 de mai.2020 Google Meet 1355 Fabi Rabelo 118
26 de mai.2020 Google Meet 1532 Maria Da Graça Souza 85
26 de mai.2020 Google Meet 178 José Marinho 93
26 de mai.2020 Google Meet 349 Izabela Lacerda 85
26 de mai.2020 Google Meet 20 Marcos Sandália e Meia
26 de mai.2020 Google Meet 380 José Marinho 88
26 de mai.2020 Google Meet 364 Natalia Gonçalves Moreira 68
26 de mai.2020 Google Meet 18 5 Valda Maciel 151
26 de mai.2020 Google Meet 12 Mariana Pimenta 60
26 de mai.2020 Google Meet 6 Valda Maciel 145



 

Memória Encontro Conexão Boas Práticas 60+ 

Cuidando de quem cuida 

 

Atividade: Encontro virtual Conexão Boas Práticas 60+ Cuidando de quem cuida 

Local: Online (Hangout Meet) 

Data: 25/06/2020 

Responsável pela ata: Mariana Pimenta 

Número total de participantes na sala:  29 pessoas 

 

Participantes identificados 

1. Adriana Alves – CDM 
2. Adriana Ribeiro – CeMAIS 
3. Alina Cynthia – APAE BH 
4. Amanda 
5. Ana Carolina Fraga 
6. Andreia Duarte  
7. CeMAIS Nossos Direitos – Valda 
8. Cristiane Montijo 
9. Dayane Pinho – CeMAIS 
10. Delânzia Junho – CeMAIS 
11. Elainy Cassia Rodrigues 
12. Elainy Cassia Rodrigues 
13. Elida Carneiro 
14. Hellen Trindade 
15. Juliane Tolentino – CeMAIS 
16. Lar dos Idosos Recanto dos Amigos 
17. Lar dos Idosos São José 

18. Marcella Giovanna – CeMAIS 
19. Marcos Sandália e Meia 
20. Maria Aparecida Moraes – Grupo 

Barreiro 
21. Mariana Pimenta – CeMAIS 
22. Martionei Gomes – CDM 
23. Pâmella Noronha – CeMAIS 
24. Patrícia Viegas – 
25. Poliana Reis 
26. Silvia Helena – Assoc. Comunit. Vista 

Alegre e Adjacências/Grupo Raio de 
Luz 

27. Tania Valle Araújo 
28. Vinícius Jordão 
29. Vivian CMCV – CDM 

 

 

Desenvolvimento 

Valda Maciel, supervisora do projeto Caleidoscópio 60+ Nossos Direitos abriu o encontro 
dando as boas-vindas a todos os presentes e justificando a ausência de duas das organizações 
sociais convidadas para apresentar boas práticas de cuidados da equipe de atendimento aos 
idosos. Ela também contou que esse foi o segundo encontro Conexão Boas Práticas 60+ e que, 
no primeiro, foi criado um grupo de WhatsApp para troca de experiências e informações entre 
as organizações sociais de atendimento à população idosa em Belo Horizonte. Convidou, 
então, a todos os presentes interessados em participar que escrevessem no chat, o contato de 



 

telefone para ser enviado o convite. Solicitou também que se apresentassem no chat 
colocando nome e organização social que representa. 

Valda apresentou os dois convidados da tarde, o superintendente da CDM, Martionei Leite 
Gomes, que se dispôs a compartilhar as práticas da organização social de cuidados com a 
equipe e também a consultora Andreia Duarte, da AD Social, que atende o Terceiro Setor e 
tem a longevidade entre suas áreas de atuação. A supervisora do CeMAIS explicou ainda que 
após a fala dos convidados, o microfone seria aberto para quem mais se sentisse à vontade 
para compartilhar experiências de cuidados da equipe. 

Boas práticas CDM 

 

Martionei iniciou sua fala mencionando que é um desafio para organizações como a CDM e o 
CeMAIS passarem por um período de isolamento social, afinal, é no encontro, no 
relacionamento que constroem suas ações. Assim, é preciso se reinventar e é importante que 
o corpo de colaboradores esteja bem. 

A CDM adotou o teletrabalho no dia 17 de março. A primeira ação foi a criação de um Grupo 
de Trabalho covid-19, que realiza reuniões diárias para avaliação e encaminhamentos na área 
de segurança e saúde da equipe. Ao mesmo tempo, implementaram a comunicação digital 
usando diferentes ferramentas para manter a equipe motivada e engajada, com as 
informações sobre as ações circulando entre elas. Foi uma forma que encontraram de 
promover aquela troca que acontecia durante os cafés, nos encontros nos corredores e 
almoços em conjunto. Uma orientação geral é a utilização de câmera aberta nas reuniões para 
promover o acolhimento e a conversa olho no olho. O superintendente ainda destacou que 
estão incentivando as pessoas a usarem fundos de telas para as reuniões online, assim, não 
precisam compartilhar a casa, caso não se sintam à vontade. 

Outra ação destacada por Martionei foi a realização de Diálogos Diários de Segurança (DDS) 
para sensibilização diante da situação de pandemia que gera uma série de aflições em todo 
mundo. Foi criada ainda uma central de atendimento para tirar dúvidas e atender os 
profissionais da equipe com sintomas de covid-19. Buscando ainda sanar as questões da 
equipe e orientá-los para serem multiplicadores de informações confiáveis sobre a situação, a 
CDM está realizando lives com profissionais de saúde. Também organizou um guia com as 
oportunidades gratuitas disponibilizadas por variados serviços para a assistência e promoção 
da saúde mental.  

Durante toda sua fala, Martionei reforçou a busca por leveza e serenidade no trato com a 
equipe e também de formas de fortalecer os vínculos. “Estamos trabalhando em ambientes 
que não foram feitos para o trabalho. Todo mundo tem outras pessoas em casa e temos que 
lidar de forma tranquila com isso. Manter a atenção de que estamos pedindo licença para 
entrar na casa das pessoas”, comentou. A equipe da CDM está trabalhando com flexibilidade 
de horários, entendendo o cenário que estamos vivendo. Também estão realizando atividades 
de visão de futuro com as equipes, estimulando e motivando o grupo a entender a crise como 
oportunidade. Ele contou que antes da pandemia, a CDM nunca tinha feito tantas ações de 
comunicação interna. A necessidade de compartilhar como está sendo este momento para 
cada incentivou a realização de uma roda de conversa quinzenal entre os colaboradores, em 
formato de mesa redonda online, com temas comuns.  

 



 

Ikigai 

 

Andreia Duarte contou que é formada em Serviço Social e que já atuou em projetos sociais e 
em empresas, sempre focando seu trabalho no lado positivo da assistência e seu poder de 
transformação social. Ela pediu que cada uma das pessoas presentes se apresentasse, dizendo 
o nome e uma palavra sobre como que chega para o encontro. Felicidade, esperança, 
expectativa, fé, gratidão, interesse, empenho e confiança foram sentimentos apontados pelos 
participantes ao se apresentarem. 

“A forma como a gente viveu até 16 de março de 2020 não vai voltar, temos que nos preparar 
para um novo normal”, comentou Andreia Duarte, que acredita que a pandemia do novo 
coronavírus pode desencadear mudanças importantes na economia, com o advento de um 
modelo mais sustentável, o que passa por uma nova cultura de consumo e de 
relacionamentos, em que o questionamento sobre o propósito da existência está mais 
presente.  

Ela apresentou a metodologia japonesa Ikigai, que propõe cinco passos para encontrarmos a 
nossa razão de viver e sentido em todas as nossas ações. “Neste momento que estamos 
vivendo, a prática do ikigai é muito importante para o exercício de enxergar a si e ao outro. A 
liderança que não estiver bem neste momento, vai refletir na equipe que também não ficará 
bem”, pontuou Andreia.  

O primeiro passo é começar pequeno. A consultora ensinou a verificar quais as pequenas 
ações que são possíveis de começar agora. “Não existe fórmula mágica. Busque a resposta 
para qual é a ação que posso fazer hoje para mim e para a minha equipe? E comece 
pequeno”,  direcionou Andreia. Em seguida, ela falou sobre a importância de nos libertarmos 
do nosso ego e do passado para abraçar o terceiro passo, que é viver em harmonia e 
sustentabilidade com o ambiente que temos hoje. “O que temos neste momento é a realidade 
da pandemia e temos que viver este momento da forma mais harmoniosa possível, com ações 
sustentáveis”, indicou a assistente social e mestre em administração e inovação.  

Muito importante neste momento, o quanto passo do Ikigai ensina a comemorar as pequenas 
conquistas. Andreia sugere que pode ser uma reunião virtual que todo mundo conseguiu 
participar com a câmera aberta e está com sorrisos nos rostos ou que pode ser a notícia de 
que toda a equipe está com saúde. “É nas pequenas conquistas que faremos o processo de 
transformação”, falou e reforçou que “as pessoas que trabalham conosco seguem nossa 
liderança como exemplo. Como eu estou enfrentando essa situação? Se eu enfrento de uma 
forma mais leve, toda a equipe também vai atuar de forma mais leve. Como a gente tem 
olhado para si, reflete em como a gente olha para o outro”. 

Lidando com a pandemia 

 

Quando questionada sobre as mudanças sentidas pelos profissionais que agora moram no 
trabalho e como lidar com a cobrança por produtividade e a sensação de que estamos fazendo 
pouco ao mesmo tempo que estamos trabalhando por mais horas diárias, Andreia 
compartilhou um pouco de sua experiência de estar trabalhando em casa. “Tenho mudado 
meu escritório de lugar dentro de casa”, contou, mostrando-se preocupada com a perda de 
inovação que essa mudança pode trazer para as equipes profissionais. Segundo a consultora, 
muitas instituições podem desistir de ter um escritório e seguir com a equipe em home office 



 

mesmo após a pandemia. “Teremos que pensar como criar momentos de encontros, pois eles 
são importantes para os processos de inovação”, comentou.  

“Todos precisamos de momentos de concentração e intervalos durante um trabalho, seja em 
casa ou no escritório. No escritório, a distração ainda é no ambiente de trabalho, é produtiva 
de alguma forma para o trabalho. Em casa, a distração é lavar roupa”, sintetizou Andreia. 

Martionei complementou a resposta de Andreia lembrando que temos que lidar com o temos 
à disposição e trabalhar. “Não adianta ficar com raiva da situação, ela é dada. É o que temos 
no momento, use o que puder e dê o melhor de si”, ensinou o representante da CDM. Ele 
também lembrou que as casas hoje são menores, pois a família ficava o dia todo fora e agora 
está todo mundo junto, trabalhando e estudando dentro de casa. “Não estamos em condições 
normais, temos que lidar com nossa cobrança por produtividade”, alertou e sugeriu que se 
faça poucas metas para o dia e tente cumprí-las logo pela manhã. Sem o tempo que 
destinamos ao deslocamento e outras atividades na rua, segundo Martionei, estamos 
trabalhando, no mínimo, de 10 a 15% a mais do que num dia de trabalho normal. “Precisamos 
ter misericórdia conosco também”, completa.  

Silvia Helena é assistente social aposentada e voluntária em projetos sociais pediu a fala para 
manifestar sua alegria em compartilhar dos valores dos convidados e contar do grupo de 
WhatsApp com idosos que criaram para manterem contato diário e trocarem receitas e dicas 
de atividades que ajudem a aprender a conviver e enfrentar a situação que estamos vivendo.  

Cida, presidente do Centro Comunitário do Barreiro contou que sua equipe de coordenadores 
dos grupos de convivência são pessoas acima dos 60 anos, ou seja, estão no grupo de risco e a 
melhor forma de cuidar do seu time é mantê-los em casa. Assim, estão com dificuldade de 
manter mais contato dos idosos atendidos, pois não conseguem fazer visitas domiciliares ou, 
por exemplo, a entrega de lanches, que podem redistribuir. Atualmente, predomina o contato 
por telefone fixo entre os coordenadores e os atendidos pelos grupos de convivência. “Não 
temos perspectiva de sair do isolamento antes de dezembro, precisamos criar uma solução 
para isso. Como o CeMAIS pode nos ajudar nisso?”, questionou Cida.  

Valda propôs um contato posterior com a Cida para entender os detalhes da situação e 
articularem ajuda com instituições e grupos de voluntários que atuam na região. A Vivian, da 
CDM, também explicou que estão com um projeto em avaliação no CMI-BH para dar esse tipo 
de apoio aos grupos de convivência, inclusive, na região do Barreiro. Cida agradeceu e contou 
sempre participar das atividades realizadas pelo CeMAIS, pois sabe que encontra apoio e 
contribuições importantes para o seu trabalho.  

Marcela Giovanna, presidente do CeMAIS, justificou o seu atraso para a reunião e reforçou que 
o encontro é um espaço de trocas e articulação entre as OSCs de atendimento ao idoso para 
que possam atuar cada vez mais em rede. “Chego feliz de ver a sala cheia e articulações 
acontecendo”, comentou Marcela.  

Mayra Queiroz Camilo, da Apae-BH, contou sobre um novo serviço em parceria com a PBH de 
atendimento em domicílio a idosos e pessoas com deficiência que, por ser um serviço essencial 
e não gerar aglomeração, foi mantido e as equipes continuam atuando em nove regionais da 
capital.  

 



 

A representante da Apae-BH chamou a atenção para o trabalho que realizam com as famílias 
que cuidam e muitos destes familiares cuidadores são pessoas idosas. Essa situação de ser 
idoso e responsável por cuidar de outras pessoas foi o tema de uma live realizada pela Apae-
BH. Ela destacou como ação relevante os grupos com esses cuidadores. “Nunca foi tão 
importante estar próximo às famílias”, afirmou.  

O projeto do Centro Dia da Apae-BH está trabalhando com teleatendimento e criou uma 
aplicativo de celular com atividades para a pessoa com deficiência e também para o cuidado 
dos familiares. Foi feito um mapeamento da melhor forma de acesso às famílias e identificado 
que todas possuem telefone, quem não tem acesso ao app, é atendido por telefone. 

A Casa Lar mantida pela Apae-BH também está realizando uma série de atividades de cuidado. 
Mayra lembrou do trabalho que desenvolvem já há algum tempo de promover a inclusão 
social da pessoa com deficiência e agora vem o isolamento social, que é a ideia contrária. 
“Trabalhamos com o termo distanciamento social e não isolamento, porque são coisas 
diferentes”, comentou. Para finalizar sua participação, Mayra agradeceu o convite para o 
encontro com um tema tão relevante e importante.  

Valda explicou que os encontros são mensais e a cada encontro, são levantadas ideias de 
temas para os próximos. Reforçou ainda que a participação da série de encontros está aberta 
para a Apae-BH, como também do grupo de WhatsApp. 

Mayra sugeriu que um dos encontros aborde um tema que já estão começando a debater no 
Conselho Municipal de Assistência Social, do qual faz parte, que é um plano para o retorno 
seguro das atividades. “O público idoso e a pessoa com deficiência são os mais vulneráveis e os 
cuidados vão ficar por muito tempo”, lembrou a representante da Apae-BH.  

Considerações finais 

Andreia Duarte reforçou que por trás de cada profissional tem uma pessoa com uma família 
que ele precisa cuidar. “Além de estarmos trabalhando com o cuidado, também estamos 
cuidando de nossas famílias”, lembrou e compartilhou seu contato na rede social Instagram: 
@adsocialconsultoria e @adsocial_senior e site: https://adsocial.com.br/ 

Martionei agradeceu o convite e parabenizou o CeMAIS pelo olhar terno e carinhoso com o 
Terceiro Setor. Para encerrar, disse ser importante incentivar o colaborador a falar e não 
esconder nossas vulnerabilidades é uma forma de promover esse diálogo e uma relação de 
mais companheirismo entre a equipe. 

Aline que também trabalha na Apae-BH complementou a fala de Martionei dizendo que 
precisamos aprender a escutar. Ela compartilhou a prática que a Apae-BH aplica com seus 
funcionários da Casa Lar de escuta dos sentimentos. “Se a equipe está bem, reflete no bem-
estar dos moradores da Casa Lar”, contou Aline, que afirmou que irá participar dos próximos 
encontros.  

Marcela agradeceu a presença e a caminhada conjunta, especialmente neste momento tão 
difícil para todos. “Essa caminhada só tem sentido se for junto e se o fortalecimento for de 
todos. Essa troca impacta diretamente na vida dos idosos”, concluiu Marcela.  

 

https://www.instagram.com/adsocialconsultoria/
https://www.instagram.com/adsocial_senior/
https://adsocial.com.br/


 

“Agradeço a presença de cada um e reforço o convite para visitarem o site 
nossosdireitos.org.br, onde estamos publicamos as memórias destes encontros”, finalizou 
Valda.  

 



Data Tipo de produto Duração Nome do participanteEndereço IP Média do tempo de retorno da rede em ms
25 de jun. de 2020 17:58:06 BRTGoogle Meet 9198 Lar dos Idosos Recanto dos Amigos 144
25 de jun. de 2020 17:51:01 BRTGoogle Meet 8690 Tania Valle Araujo 182
25 de jun. de 2020 17:04:48 BRTGoogle Meet 6002 MARIA APARECIDA MORAES MENDESci 108
25 de jun. de 2020 16:44:53 BRTGoogle Meet 3205 Natalia Gonçalves Moreira 16
25 de jun. de 2020 16:39:32 BRTGoogle Meet 6720 Juliane Tolentino 96
25 de jun. de 2020 16:37:32 BRTGoogle Meet 5944 Mariana Pimenta 22
25 de jun. de 2020 16:37:28 BRTGoogle Meet 4205 Dayane Pinho 27
25 de jun. de 2020 16:37:22 BRTGoogle Meet 2531 Marcela Giovanna 42
25 de jun. de 2020 16:37:18 BRTGoogle Meet 4358 CeMAIS Nossos Direitos187.86.247.139
25 de jun. de 2020 16:37:16 BRTGoogle Meet 3816 vinicius jordão 86
25 de jun. de 2020 16:37:14 BRTGoogle Meet 7824 CeMAIS Nossos Direitos2804:7f2:2783:a37e:dc06:370:ba83:4ad585
25 de jun. de 2020 16:37:12 BRTGoogle Meet 1512 Mayra Queiroz Camilo 42
25 de jun. de 2020 16:37:05 BRTGoogle Meet 2590 Mayra Camilo 40
25 de jun. de 2020 16:37:04 BRTGoogle Meet 4054 Amanda 77
25 de jun. de 2020 16:36:56 BRTGoogle Meet 3538 Alina Cynthia 184
25 de jun. de 2020 16:36:56 BRTGoogle Meet 4315 Lar dos Idosos São José 77
25 de jun. de 2020 16:36:56 BRTGoogle Meet 4325 Cristiane Montijo 31
25 de jun. de 2020 16:36:47 BRTGoogle Meet 5437 Adriana Ribeiro 146
25 de jun. de 2020 16:36:46 BRTGoogle Meet 6107 Delânzia Junho 254
25 de jun. de 2020 16:36:46 BRTGoogle Meet 5762 Adriana Alves - CDM 15
25 de jun. de 2020 16:36:45 BRTGoogle Meet 6623 Andreia Duarte 82
25 de jun. de 2020 16:36:45 BRTGoogle Meet 3878 Elida Carneiro 43
25 de jun. de 2020 16:36:44 BRTGoogle Meet 6037 Martionei Gomes 38
25 de jun. de 2020 16:36:44 BRTGoogle Meet 3526 PATRÍCIA Viegas 111
25 de jun. de 2020 16:36:43 BRTGoogle Meet 5888 Pamella Silva 108
25 de jun. de 2020 16:35:52 BRTGoogle Meet 1672 Ana Carolina Fraga 21
25 de jun. de 2020 16:29:57 BRTGoogle Meet 4140 Vivian CMVC 309
25 de jun. de 2020 16:29:49 BRTGoogle Meet 4995 hellen trindade 149
25 de jun. de 2020 16:11:22 BRTGoogle Meet 442 Mayra Queiroz Camilo 104
25 de jun. de 2020 16:10:41 BRTGoogle Meet 238 Elainy Cassia Rodrigues 68
25 de jun. de 2020 16:06:44 BRTGoogle Meet 3485 Ana Carolina Fraga 66
25 de jun. de 2020 16:03:54 BRTGoogle Meet 507 Mayra Queiroz Camilo 93
25 de jun. de 2020 16:03:33 BRTGoogle Meet 864 Elainy Cassia Rodrigues 75
25 de jun. de 2020 16:03:20 BRTGoogle Meet 2210 silvia helena helena 84
25 de jun. de 2020 15:49:07 BRTGoogle Meet 593 Poliana Reis 192
25 de jun. de 2020 15:49:04 BRTGoogle Meet 21 Elainy Cassia Rodrigues
25 de jun. de 2020 15:48:38 BRTGoogle Meet 28 Elainy Cassia Rodrigues
25 de jun. de 2020 15:48:00 BRTGoogle Meet 94 Elainy Cassia Rodrigues 73
25 de jun. de 2020 15:47:58 BRTGoogle Meet 22 Elainy Cassia Rodrigues
25 de jun. de 2020 15:47:31 BRTGoogle Meet 16 Elainy Cassia Rodrigues
25 de jun. de 2020 15:46:21 BRTGoogle Meet 19 Elainy Cassia Rodrigues
25 de jun. de 2020 15:45:57 BRTGoogle Meet 2784 Elainy Cassia Rodrigues 80
25 de jun. de 2020 15:36:22 BRTGoogle Meet 51 Alina Cynthia 102
25 de jun. de 2020 15:36:20 BRTGoogle Meet 688 PATRÍCIA Viegas 68
25 de jun. de 2020 15:35:16 BRTGoogle Meet 83 Marcos Sandália e Meia 72



25 de jun. de 2020 15:32:20 BRTGoogle Meet 1565 Natalia Gonçalves Moreira 75
25 de jun. de 2020 15:31:42 BRTGoogle Meet 1748 Elida Carneiro 73
25 de jun. de 2020 15:25:48 BRTGoogle Meet 1264 silvia helena helena 34
25 de jun. de 2020 15:25:45 BRTGoogle Meet 0 Tania Valle Araujo
25 de jun. de 2020 15:13:19 BRTGoogle Meet 556 Vivian CMVC 70
25 de jun. de 2020 14:44:11 BRTGoogle Meet 161 Andreia Duarte 241
25 de jun. de 2020 14:38:59 BRTGoogle Meet 17 Andreia Duarte 92



Memória Encontro Conexão Boas Práticas 60+ 
Monitoramento de Projetos 

 
Atividade: Encontro virtual Conexão Boas Práticas 60+ Monitoramento de Projetos 
Local: Online (Hangout Meet) 
Data: 29/07/2020 
Responsável pela ata: Mariana Pimenta 
Número total de participantes na sala: 21 pessoas 
 
1. Participantes identificados 

 
1. Adriana- Lar dos Idosos Recanto dos Amigos 
2. Adriana Alves - CDM 
3. Alina Cynthia Braga dos Santos Silva - APAE-BH 
4. Aline Seoane - CeMAIS 
5. Valda Maciel - CeMAIS Nossos Direitos 
6. Juliane Tolentino - CeMAIS Nossos Direitos 
7. Daniela Isis  
8. Danúbia Françoise Lage de Sá - CeMAIS 
9. Delânzia Junho - CeMAIS 
10. Gabriel Gaya de Souza Araújo  
11. Helena Queiroz - Rede Longevidade 
12. Maciel Silva Wagner - PBH 
13. Marcela Giovanna - CeMAIS 
14. Mariana Pimenta - CeMAIS 
15. Naiane Loureiro - Instituto Ânima e Conselho do Idoso de BH 
16. Pamella Silva - CeMAIS 
17. Patrícia Lacerda - Meninas de Sinhá 
18. Soraya Rede Longevidade - Rede Longevidade 
19. Thiago Alvim - Nexo 
20. Valter Henrique Veiga Macedo - APAE-BH 
21. Vanessa Félix - Instituto Hahaha 

 
2. Desenvolvimento 

Valda Maciel, anfitriã do Conexão Boas Práticas 60+ abriu o encontro agradecendo a 
presença e informando que a reunião seria gravada. Passou então a fala para Marcela 
Giovanna, presidente do CeMAIS, que deu as boas-vindas. Ela agradeceu a parceria 
constante de cada uma das pessoas presentes e ainda apontou a presença da Comissão 
de Monitoramento do CMI-BH e do gestor de parcerias da Prefeitura de Belo Horizonte, 
Wagner Maciel. Reforçou que promover esses diálogos intersetoriais é a missão do 
CeMAIS e é com muita alegria que promovemos esses momentos.  
 



Valda explicou que essa edição do Conexão Boas Práticas 60+ é realizada em parceria 
com o Caleidoscópio 60+ Acompanhamento de Projetos, um dos desdobramentos do 
projeto do CeMAIS Caleidoscópio 60+. A outra iniciativa ligada é o Nossos Direitos, que 
promoveu os encontros anteriores. Convidou então a profissional responsável pela 
supervisão do projeto para apresentá-lo. 
 
Delânzia Junho contou que o Caleidoscópio 60+ Acompanhamento de Projetos propõe dar 
suporte para projetos executados via Fundo Municipal do Idoso de Belo Horizonte. A ideia é 
levar o monitoramento para uma plataforma online, para acompanhar como as metas estão 
sendo executadas e como o público, a pessoa idosa, está sendo atendido. Ela comentou 
ainda que o fato da plataforma usada ser acessível, gratuita e aberta, fortalece também a 
transparência.  
 
Valda, antes de passar a fala para os convidados Thiago Alvim e Aline Seoane, deu alguns 
informes. Pediu às pessoas presentes para se apresentarem no chat, informando nome e 
organização social que estão representando. Avisou ainda para quem estivesse 
participando do encontro pela primeira vez, que foi criado um grupo de WhatsApp no 
primeiro encontro para a troca de boas práticas de atendimento aos idosos, de cuidados 
com a equipe e gestão. Ela explicou que para participar, é preciso deixar o telefone no chat 
para receber o link com um convite para se inscrever no grupo. Em seguida, passou a 
palavra para o Wagner Maciel, gestor de parcerias da Prefeitura de Belo Horizonte. 
 
Wagner começou sua fala ressaltando o momento de novos desafios para os 
relacionamentos desde os pessoais até os institucionais. Ele então leu um texto que 
escreveu que dialoga com a proposta do encontro Conexão Boas Práticas 60+ 
Monitoramento de Projetos. Segundo Wagner, o MROSC se constitui como importante 
passo no reconhecimento, no fortalecimento e consolidação das organizações como atores 
lícitos na propositura e execução de políticas públicas e sociais em cooperação com o 
poder público, fundamentando o princípio da gestão pública democrática e da participação 
social. Neste sentido, torna-se evidente que o monitoramento enquanto instrumento de 
aferição para o alcance de resultados ganha valorização na execução de políticas públicas 
e projetos, servindo como importante mecanismo de reorientação de rotas para o 
cumprimento do objeto parceirizado.  
 
Wagner explicou que o monitoramento permite o alcance dos resultados esperados a partir 
das metas, ações, prazos e meios de verificação estabelecidos no plano de trabalho, 
formalizado em termo de fomento e em cooperação com a administração pública no 
interesse mútuo e recíproco. Segundo ele, o planejamento passa a ser um aspecto central 
nas relações de parcerias com o poder público. “Assim, o monitoramento das ações permite 
que potenciais problemas identificados numa fase, não comprometa as demais, permitindo 
que as atividades planejadas pela organização em cada etapa do projeto possa se 
desenvolver na sua execução mais harmoniosa com as demais etapas do planejamento, de 
maneira que se alcance os resultados pretendidos. O MROSC compartilha 
responsabilidades das partes envolvidas, trazendo significativa alteração, ou seja, a 
transparência no gasto dos recursos públicos e do controle social sobre os resultados 
esperados”, encerrou sua apresentação.  
 



Naiane Loureiro, que é suplente no Conselho Municipal do Idoso de Belo Horizonte, 
representando o Instituto Ânima, apresentou a Comissão de Monitoramento e Avaliação de 
Projetos do CMI-BH, a qual passou a integrar no final do ano de 2019. A comissão é nova e 
ainda está em processo de consolidação. Segundo ela, o trabalho inicial foi entender o 
papel da comissão no monitoramento e avaliação de forma a não sobrepor o trabalho do 
gestor de parcerias. Agora, a comissão já tem esse desenho de trabalho e estão iniciando 
as avaliações com alguns projetos a partir de uma proposta formulário que consolidaram, 
estão em uma fase de teste se o formulário é suficiente para captar os dados necessários 
para realizarem o trabalho da comissão. A expectativa de Naiane é que a partir do segundo 
semestre de 2020 a comissão já tenha um fluxo de monitoramento e avaliação em 
funcionamento. Ela contou ainda que a comissão inicia o contato com a organização social 
a partir do momento que o projeto inicia a execução. A partir do compilado de informações 
que irão receber do projeto, poderão, inclusive, analisar a concentração ou carência de 
projetos pelas regionais da cidade, entre outros dados importantes que serão levantados. 
Ela ainda pontuou que o gestor de parcerias faz um monitoramento mais voltados à 
questões jurídicas e financeiras do projeto, enquanto a comissão do CMI-BH busca 
monitorar a execução das ações. Ela colocou também que a comissão trabalha em trios 
para realizar o acompanhamento dos projetos.  
 
Wagner pediu a palavra para explicar que o gestor da parceria precisa ser nomeado pela 
administração público como o mediador, o representante junto às organizações parceiras. 
Ela assumiu em agosto de 2019 na Diretoria da Pessoa Idosa da Prefeitura de Belo 
Horizonte. Segundo ele, um dos papéis centrais do gestor de parcerias é encaminhar para 
as comissões de monitoramento os relatórios técnicos de monitoramento e avaliação dos 
projetos que é feito de forma trimestral. Ele confessou esse ser um grande desafio e que 
estão para criar um instrumental com a Procuradoria-Geral do Município para facilitar a vida 
das organizações na prestação de contas financeira e de execução do objeto e também 
para o gestor tirar dali as informações que a administração pública precisa. Wagner contou 
que a comissão tem cobrado dele os relatórios e que não está fácil porque falta equipe.  
 
Valda combinou então de dar início à fala da Aline e do Thiago e em seguida, abrir o 
microfone para comentários e perguntas. Ela também explicou que as dúvidas podem ser 
colocadas no chat e que quem não estiver com a fala deve manter o microfone fechado.  
 
Após cumprimentar a todas as pessoas presentes, Aline contou que a história do 
monitoramento de projetos no CeMAIS começou em 2014, com a parceria com o Ministério 
Público de Minas Gerais para a criação da plataforma Semente, que realiza a avaliação e 
acompanhamento de projetos de meio ambiente que receberam recursos de medidas 
compensatórias ambientais. Foi uma demanda trazida pelo MPMG, uma vez que não é 
expertise dos Promotores de Justiça acompanhar a execução de projetos.  
 
Aline questionou sobre qual organização social que não precisou, do início da pandemia pra 
cá, mudar qualquer coisa que seja no projeto. Ela explicou que o monitoramento ajuda 
nessas adequações que podem se fazer necessárias e que é muito além de um relatório de 
prestação de contas.  
 



Segundo Aline, o monitoramento deve ser uma prática da organização para conhecer o que 
está acontecendo, pois, quanto mais se sabe sobre para onde estamos indo e quais os 
resultados estamos alcançando, mais fácil fica, inclusive, para enfrentar uma pandemia.  
 
Thiago Alvim, fundador da Nexo Investimento Social, começou se apresentando e contando 
um pouco sobre o trabalho da Nexo de consultoria a organizações do Terceiro Setor com 
elaboração de projetos, captação de recursos e acompanhamento da execução até a 
prestação de contas. Ele comentou que já está há nove anos com a Nexo e tinha 
experiência com trabalho de monitoramento inclusive antes.  
 
Em 2015, nasceu o Prosas, uma plataforma para seleção e monitoramento de projetos 
sociais. É uma ferramenta que está à disposição das empresas e dos governos para criação 
de formulário para receber projetos, fazer toda a análise online, envolvendo os pareceristas 
e equipe de seleção e depois também fazer o acompanhamento de execução dos projetos.  
 
Ele reforçou que o objetivo de sua fala não é ensinar a monitorar, mas sim propor uma 
reflexão sobre para que serve o monitoramento e como ele pode ser útil para se fazer um 
trabalho coletivo. Ele perguntou então para as pessoas presentes qual o motivo de 
monitorar? Por que é essencial que as organizações tenham um processo de 
monitoramento bem estruturado? Thiago ainda colocou que existem os monitoramentos 
externos, feitos pelo Conselho e pela Prefeitura, mas que antes de chegar a essa demanda 
externa, por que internamente as organizações devem monitorar? 
 
Naiane apontou que existe um processo que acontece antes do início da execução dos 
projetos e que envolve o Conselho e a Prefeitura que precisa ser monitorado e avaliado. 
Como exemplo, ela cita o impacto que os projetos estão sofrendo com a morosidade para a 
aprovação de adequações, um dos principais desafios que as organizações estão 
enfrentando nesse momento. 
 
Em resposta a Naiane, Thiago sugeriu que sejam criados indicadores de desempenho 
desse processo de parceria que possam ser monitorados. Ele retornou à questão: por que é 
importante a organização com ela mesma ter processo de monitoramento estruturado? Sem 
a participação das pessoas presentes, Thiago continuou então a apresentação, 
respondendo que o monitoramento é importante para a organização se resguardar porque 
quando ela assina uma parceria, ela precisa alcançar aqueles resultados.  
 
Por que monitorar? 
 
Ele colocou que a organização precisa chegar ao final do processo e apresentar os 
resultados alcançados. Se ela chegar ao final da jornada sem apresentar como resultado o 
que foi pactuado, não vai importar se o monitoramento do Conselho ou da Prefeitura foi 
bem feito e nem se o pedido de adequação demorou ou não, a responsabilidade é da 
organização. Assim, Thiago reforçou que a OSC precisa trabalhar ao longo do tempo de 
todo o processo com as metas parciais para saber se vai precisar de um esforço adicional 
para alcançar o objetivo proposto.  
 
O fundador da Nexo recomendou que mesmo que não haja o monitoramento externo, que 
seja feito o mensal pela organização. Ele comentou que é muito comum no Terceiro Setor, 



o relatório de prestação de contas, que normalmente é feito ao final do projeto, a partir de 
um levantamento das entregas realizadas. Mas, se quando chegar ao final descobrir que as 
metas pactuadas não foram atendidas e acabado o recurso, não há muito o que ser feito. 
Segundo Thiago, toda vez que a gente tem que explicar, a gente já tem um problema.  
 
Thiago ensinou que um monitoramento bem feito vai garantir que seja possível corrigir a 
rota ao longo da execução para que o resultado pactuado seja alcançado. Ele explicou que 
é preciso desdobrar o resultado que se almeja em metas intermediárias. Como exemplo, ele 
citou um projeto que se proponha a fazer 1.000 atendimentos em 10 meses, ou seja, em 
média 100 por mês. Nos dois primeiros meses fizeram 80 e 70 e, com o monitoramento, foi 
corrigida a rota, fazendo nos meses seguintes 120 e 130 atendimentos. O monitoramento 
permite que se perceba o que precisa ser corrigido para que no final de todo o processo, 
seja possível entregar o resultado completo. Alertou, especialmente ao Wagner, 
representante da Prefeitura, que é muito importante não transformar as metas 
intermediárias em metas definitivas de avaliação de cada etapa do projeto. 
 
Thiago indicou então que se a Prefeitura pede relatórios trimestrais, que as metas sejam 
destrinchadas para o monitoramento da organização não trimestralmente, mas 
mensalmente. Assim, é possível fazer correções dentro do trimestre ou mesmo chegar no 
momento do relatório com clareza sobre o que precisa ser ajustado para que o resultado 
final seja entregue. Ele também destacou que se a organização faz o monitoramento 
mensal, tem a informação atualizada pronta para disponibilizar para quem solicitar.  
 
Quem monitora bem, elabora melhores projetos 
 
Para Thiago, se você tem o processo de monitoramento bem feito, você tem uma 
ferramenta fantástica para melhorar o seu planejamento. Segundo ele, quem monitora bem, 
elabora melhores projetos. Quando o projeto é monitorado desde o primeiro mês, cria-se, 
de forma ágil, subsídios para melhorar o processo de pactuação dos próximos projetos.  
 
A partir desse entendimento, Thiago explicou que a Nexo, no atendimento a seus clientes, a 
mesma equipe que elabora os projetos é quem acompanha a execução, assim, o 
monitoramento da execução alimenta o processo de pactuação. Ele sugeriu então que o 
CMI-BH reflita sobre sua estrutura, que hoje tem uma comissão de monitoramento e 
avaliação, que é formada por pessoas diferentes daquelas que fazem a seleção dos 
projetos. Como exemplo, ele citou a situação atual da pandemia, em que os termos aditivos 
de adequação dos projetos foram para a comissão de seleção, que é quem selecionou há 
um ano e não para quem está neste período acompanhando a execução. Para Thiago, se o 
termo aditivo é uma repactuação a partir da execução, o ideal é que seja analisado por 
quem está acompanhando.  
 
Segundo ele, o monitoramento é chave para o replanejamento e repactuação e fundamental 
para elaborar um próximo projeto. Como exemplo, ele citou um projeto de curso de 
formação para idosos que no primeiro ano teve 70% de adesão. No segundo ano, com essa 
informação, a organização não vai apresentar um projeto que tenha como meta 100% de 
presença nas aulas. Assim, o monitoramento permite que os atores envolvidos se 
aproximem e façam descobertas ao longo da execução. Afinal, não tem como na 
elaboração do projeto, prever como será a execução dali a um ou dois anos, mesmo antes 



de pandemia. O monitoramento é fundamental para essa repactuação ao longo do processo 
e para elaborarmos projetos cada vez mais adequados. 
 
Thiago demonstrou que não tem como fazer uma avaliação de um relatório que não deixe 
muito claro o que estava previsto. E, segundo ele, 90% dos relatórios são assim. Inclusive, 
no site da transparência da Prefeitura, ele apontou que os relatórios mostram apenas os 
resultados, sem indicar as metas que pretendiam alcançar. 
 
O gestor da Nexo reforçou que o monitoramento por si só não alcança resultado. Ele só 
contribui para o alcance do resultado quando você identifica os desvios entre o previsto e o 
realizado e toma ações para consertar a rota. É preciso picar a previsão de resultado na 
menor unidade possível para monitorar e fazer esse acompanhamento bem feito, junto com 
o plano de ação. Se os resultados estão dentro do esperado, ok! Se estão abaixo, é preciso 
o planejamento.  
 
Transparência e visibilidade 
 
Para Thiago, é importante que se dê transparência e visibilidade para o processo todo do 
projeto, desde a pactuação até o relatório de execução e esse é  o terceiro grande motivo 
para se monitorar. As organizações sociais que trabalham com recursos públicos têm a 
obrigação de tornar público para toda a sociedade o que está sendo feito com o dinheiro do 
imposto. Já a visibilidade é uma necessidade do Terceiro Setor. Para ele, é importante que 
se dê mais visibilidade para o que é bem feito e sugeriu à Prefeitura que dê mais visibilidade 
ao que estamos fazendo em conjunto via Fundo Municipal do Idoso. Esse sucesso deveria 
ser comemorado em conjunto, pois é fruto de uma parceria intersetorial para a execução de 
uma política pública. 
 
Thiago enfatizou que transparência é obrigação, mas o esforço para a visibilidade do que 
está sendo feito com os recursos do Fundo deve ser um esforço individual de cada 
organização e vai ser fantástico se a gente conseguir fazer isso em conjunto. Assim, é 
possível mostrar que doar para o Fundo do Idoso de Belo Horizonte gera resultados e atrair 
os grandes patrocinadores. É importante mostrar que em BH a execução funciona, é rápida 
e existe transparência, sendo possível enxergar do outro lado onde foi parar aquele recurso. 
Para ele, o projeto Caleidoscópio 60+ Acompanhamento de Projetos ajuda nesse sentido, é 
uma primeira iniciativa para chegarmos nesse lugar da visibilidade coletiva como política do 
idoso de Belo Horizonte. E reforçou que só será coletiva se a Prefeitura de Belo Horizonte 
também se comprometer em dar mais visibilidade aos resultados, entendendo que também 
são dela.  
 
Confiança e captação de recursos 
 
Confiança é o quarto motivo apresentado por Thiago para o monitoramento. Para ele, 
confiança é fundamental para o Terceiro Setor. O governo obtém recursos a partir de 
imposto, como o nome já diz, é obrigatório pagar. A iniciativa privada cada vez mais valoriza 
o atributo da confiança do consumidor. Afinal, as pessoas têm comprado menos de 
empresas que não tem boa relação com o meio ambiente, por exemplo. É uma quebra da 
relação de confiança. Agora, para o Terceiro Setor, confiança é fundamental porque, na 
maior parte dos casos, vivemos de doações. Sem confiança não há doação.  



 
Ele enfatizou que se estamos aqui hoje é porque alguém confiou no Fundo Municipal do 
Idoso de Belo Horizonte, na Prefeitura e nas organizações sociais para executarem os 
recursos. Estamos aqui hoje por causa dessas relações de confiança. Então, se perdemos 
essa confiança, quebramos o ciclo e o monitoramento é chave para mantermos a confiança. 
Monitoramento gera visibilidade que permite o controle social seja exercido, o que reforça a 
confiança.  
 
Para encerrar sua apresentação, Thiago fez uma provocação ao apresentar um indicador 
de desempenho do trabalho coletivo. Segundo ele, se o Fundo Municipal do Idoso de Belo 
Horizonte está arrecadando, é resultado de um trabalho conjunto entre organizações, 
Prefeitura e empresas. Para Thiago, todos os projetos que passam pela chancela do 
Conselho Municipal do Idoso de BH têm o selo do controle social de Belo Horizonte de que 
é desejável que aconteça.  
 
Ele apresentou então um comparativo dos 10 Fundos que mais arrecadaram doações em 
2018 e pediu que as pessoas presentes tentassem adivinhar a colocação de BH no gráfico. 
Naiane, do Instituto Ânima chutou que BH está em primeiro ou segundo lugar, já Valter, da 
Apae de Belo Horizonte, arriscou entre os menores, por ser um fundo mais recente. O 
resultado apresentado mostrou BH em terceiro lugar entre os 10 fundos de idosos que mais 
arrecadaram do Brasil, o que é um indicador positivo. Entretanto, Thiago trouxe algumas 
provocações a partir do comparativo. O primeiro lugar no gráfico é o Fundo Municipal do 
Idoso de Barretos e representa o esforço de uma organização, o Hospital do Câncer de 
Barretos. Uma organização é capaz de captar 4x mais que todos nós juntos. Será que a 
gente, em conjunto, não consegue bater Barretos, questionou. Em segundo lugar está Porto 
Alegre que, segundo Thiago, a Prefeitura tem um site onde publica a listagem de projetos 
aprovados, porcentagem de captação e um sistema fácil de gerar uma guia e fazer a 
doação (https://doacoes.prefeitura.poa.br/inicio). Uma relação mais transparente e mais fácil 
que trouxe como retorno a ampliação das doações.  
 
Outro destaque segundo Thiago é Curitiba que está em quarto no gráfico e tem um fluxo 
contínuo de apresentação de projetos, o que facilita a vida das organizações que buscam a 
chancela do Conselho para captar recursos. Para 2019, Thiago contou que BH dobrou a 
captação de 12,8 milhões de reais para 25 milhões, o que é um resultado fantástico de um 
ano para o outro. Os dados dos outros fundos do país referentes à 2019 ainda não foram 
organizados e disponibilizados pela Receita Federal. Outro dado novo para 2020 é que a 
Prefeitura de São Paulo agora tem Fundo e passamos a ter concorrência de São Paulo para 
captação de recursos.  
 
Ele também mostrou que a captação total nacional dos Fundos dos Idosos é 40% menor 
que dos Fundos de Crianças e Adolescentes. Colocou ainda a informação de captação 
potencial com doação de imposto de renda de pessoas físicas em Belo Horizonte, 
lembrando que hoje, a maior parte dos valores captados são destinação de 1% de imposto 
de renda de pessoa jurídica. Até o ano passado, pessoas físicas podiam destinar até 3% do 
imposto de renda devido apenas para os Fundos da Infância. A partir de 2020, esse 
percentual também passou a ser válido para captação dos Fundos dos Idosos. Thiago 
reforçou que estamos falando de um potencial de captação de 159 milhões de reais apenas 
em Belo Horizonte. É uma destinação fácil de ser feita, na hora da declaração, pela própria 

https://doacoes.prefeitura.poa.br/inicio


plataforma da Receita. É um recurso mais fácil de ser acessado e uma forma do 
belorizontino destinar parte do imposto dele para ficar em BH.  
 
Thiago informou que este ano ainda não foi possível doar para o Fundo do Idoso de Belo 
Horizonte pelo sistema da Receita, mas que a Secretaria deveria acertar isso para o ano 
que vem.  
 
O Valter da Apae então explicou que isso já foi resolvido e quem declarou o Imposto de 
Renda Pessoa Física no fim de junho conseguiu destinar para o Fundo do Idoso de Belo 
Horizonte.  
 
Thiago mencionou uma campanha feita no Rio Grande Sul, que usa o mote “nosso recurso 
fica aqui”. Mas, fica aqui para fazer o quê, questionou. Se eu quiser saber hoje, todos os 
resultados do Fundo do Idoso, tudo o que já foi executado, está aonde? Tem um desafio aí 
de comunicação com a sociedade para a gente mostrar qual é o valor que a gente está 
devolvendo para ela que, por enquanto, segundo Thiago, estamos perdendo. Bons projetos 
bem monitorados vão entregar bons resultados que precisam ser bem comunicados com a 
sociedade que vai retornar em doação para que sejam elaborados melhores projetos. Ele 
contou que acredita que temos potencial para captar muito mais e demanda também de 
mais recursos. Afinal, a população de idosos vai dobrar nos próximos 20 anos e não damos 
conta de atender nem a população idosa atual.  
 
Ele enfatizou que gosta muito do desenho do Conselho porque ele compartilha com a 
sociedade a responsabilidade por dar solução. A agenda da SMASC está no Conselho, 
como também a agenda da cidade. Segundo ele, o conjunto de projetos aprovados no 
Conselho é a agenda da cidade para o idoso. Colocou ainda que é fundamental que a 
Prefeitura abrace essa agenda da cidade e passe a apresentá-la como resultados da 
cidade, dando, claro, o devido crédito para as organizações parceiras e para o conselho. 
Também lembrou da importância de reconhecer que apesar de todas as dificuldades, o 
Fundo em Belo Horizonte funciona e é preciso dar visibilidade para Prefeitura na parceria.  
 
Para encerrar sua participação, Thiago enfatizou que é importante não se criar indicadores 
mirabolantes de impacto que não sabemos como monitorar e que não temos 
necessariamente controle se aquela ação vai ser capaz de gerar. Ele alertou as 
organizações para que não alimentem a criatividade do poder público de querer medir 
qualidade de vida em tudo. A gente não tem instrumento para isso. A mensagem que 
deixou foi: vamos ser realista. Ele explicou que em resultados, temos produtos e entregas 
que é aquilo que a gente faz, aquilo que a gente garante, e tem o impacto dessas entregas, 
que são os efeitos. Pactuar efeito, que é algo que a gente não tem controle, é muito 
perigoso. Segundo Thiago, é bonitinho e todo mundo quer falar de avaliação de impacto 
hoje em dia. “O que estou discutindo aqui o tempo todo é monitoramento de resultados, de 
eficácia de entrega. A avaliação de impacto depende de outras variáveis que incluem 
questão de renda, de saúde, enfim, é difícil isolar. Então, é preciso muito cuidado para 
prometer dentro do que a gente consegue cumprir e monitorar. Se há como verificar e criar 
evidências de que está sendo feito, é uma boa meta para um projeto. Avaliação de impacto 
quem faz é projeto de pesquisa específicos para isso”, comentou e propõe que sejam 
construídas normas que a gente seja capaz de cumprir.  
 



Wagner pontuou que o decreto da Prefeitura de Belo Horizonte pede avaliação de impacto e 
que essas questões devem ser levadas para os espaços de controle social, que são os 
conselhos. Ele sugeriu que o debate sobre a melhora dos processos e das normativas deve 
seja feito no Conselho.  
 
Aline concluiu que monitoramento é muito mais que cumprir a meta. É dar transparência e 
visibilidade, construir confiança e promover o crescimento coletivo. Ela disse acreditar que 
facilmente BH bate Barretos se trabalharmos juntos e enfatizou que estamos construindo 
algo muito maior, o futuro da política do idoso em BH. Ela reforçou que a proposta do 
CeMAIS com o Caleidoscópio 60+ Acompanhamento de Projetos é exatamente dar apoio e 
acompanhar, estar junto com as organizações para fazer todas essas etapas de destrinchar 
metas, olhar resultados, ajudar a propor um plano de ação para mudança de rota, dar 
visibilidade e gerar confiança.  
 
Naiane e Wagner fizeram suas considerações finais, assim como Valda e Marcela, que 
agradeceram o encontro. Valda indicou a data do próximo, marcado para quinta, 20 de 
agosto. Aline encerrou deixando o e-mail contato@cemais.org.br para quem tiver interesse 
em mais informações. 
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29 de jul. de 2020 09:12:32 BRT Google Meet 558 Saude da Pessoa Idosa/smsa
29 de jul. de 2020 09:12:34 BRT Google Meet 412 Renata Martins Costa de Moura
29 de jul. de 2020 09:12:54 BRT Google Meet 1857 Rosemary Clara de Freitas
29 de jul. de 2020 09:17:02 BRT Google Meet 496 Rosângela Leal
29 de jul. de 2020 09:19:37 BRT Google Meet 95 Ana Lucia da Silva
29 de jul. de 2020 09:21:27 BRT Google Meet 751 Luiz Henrique Porto Vilani
29 de jul. de 2020 09:21:49 BRT Google Meet 829 Maria Raquel Bicalho P. Lima
29 de jul. de 2020 09:22:51 BRT Google Meet 1071 Patrícia Carneiro
29 de jul. de 2020 09:24:02 BRT Google Meet 909 Jose Liberato
29 de jul. de 2020 09:24:53 BRT Google Meet 1045 Camila Melo
29 de jul. de 2020 09:27:19 BRT Google Meet 1168 Claudia Marcia Santos Oliveira
29 de jul. de 2020 09:28:49 BRT Google Meet 85 Claudia Marcia Santos Oliveira
29 de jul. de 2020 09:29:23 BRT Google Meet 368 Patrícia Carneiro
29 de jul. de 2020 09:29:57 BRT Google Meet 1046 Renata Martins Costa de Moura
29 de jul. de 2020 09:33:32 BRT Google Meet 1252 Geromira Abreu
29 de jul. de 2020 09:34:56 BRT Google Meet 291 Renata Martins Costa de Moura
29 de jul. de 2020 09:36:00 BRT Google Meet 418 Claudia Marcia Santos Oliveira
29 de jul. de 2020 09:38:08 BRT Google Meet 535 1 Luiz Domingos Reissinger
29 de jul. de 2020 09:41:17 BRT Google Meet 1895 Pedro Nogueira
29 de jul. de 2020 09:48:08 BRT Google Meet 1703 Ana Lucia da Silva
29 de jul. de 2020 09:51:22 BRT Google Meet 2452 elter
29 de jul. de 2020 09:52:32 BRT Google Meet 243 Ana Lucia da Silva
29 de jul. de 2020 09:55:59 BRT Google Meet 201 5 Ana Lucia da Silva
29 de jul. de 2020 09:57:06 BRT Google Meet 3173 Elen Prates
29 de jul. de 2020 09:58:50 BRT Google Meet 2783 Saude da Pessoa Idosa/smsa
29 de jul. de 2020 10:04:23 BRT Google Meet 4511 Marcos Fontoura
29 de jul. de 2020 10:04:36 BRT Google Meet 841 Cristiana Ceotto Deslandes
29 de jul. de 2020 10:07:45 BRT Google Meet 1474 pedro nogueira barbosa, pedrao do deposito
29 de jul. de 2020 10:14:41 BRT Google Meet 970 Saude da Pessoa Idosa/smsa
29 de jul. de 2020 10:15:45 BRT Google Meet 2350 Fernando Eloi lafaete
29 de jul. de 2020 10:17:24 BRT Google Meet 4726 Pedro Luiz
29 de jul. de 2020 10:17:45 BRT Google Meet 3395 Cláudia Caldeira
29 de jul. de 2020 10:18:35 BRT Google Meet 617 Magda d' ÁVILA NUNES
29 de jul. de 2020 10:21:35 BRT Google Meet 2694 Haydée Magda Gonçalves
29 de jul. de 2020 10:24:45 BRT Google Meet 405 Cláudia Caldeira
29 de jul. de 2020 10:25:11 BRT Google Meet 3088 Geromira Abreu
29 de jul. de 2020 10:26:08 BRT Google Meet 2068 Alison Souza
29 de jul. de 2020 10:26:25 BRT Google Meet 4251 Lúcia Helena Ferreira
29 de jul. de 2020 10:26:25 BRT Google Meet 2128 Marilza Valentim
29 de jul. de 2020 10:27:02 BRT Google Meet 83 Geromira Abreu
29 de jul. de 2020 10:28:49 BRT Google Meet 3155 Claudia Marcia Santos Oliveira
29 de jul. de 2020 10:29:09 BRT Google Meet 2566 Cinthia Santos
29 de jul. de 2020 10:33:01 BRT Google Meet 5410 Projeto Universidade Aberta a Pessoa Idosa Una
29 de jul. de 2020 10:33:26 BRT Google Meet 5279 Fabiane Ribeiro Ferreira
29 de jul. de 2020 10:34:26 BRT Google Meet 5600 Raquel Ribeiro
29 de jul. de 2020 10:35:40 BRT Google Meet 702 eliane pires
29 de jul. de 2020 10:35:58 BRT Google Meet 530 Inês Quiroga
29 de jul. de 2020 10:38:04 BRT Google Meet 227 Patrick Tavares
29 de jul. de 2020 10:39:05 BRT Google Meet 165 Fabiane Ribeiro Ferreira
29 de jul. de 2020 10:39:39 BRT Google Meet 4086 Bia Leandro
29 de jul. de 2020 10:41:36 BRT Google Meet 2536 Ana Dias
29 de jul. de 2020 10:42:43 BRT Google Meet 1067 Cláudia Caldeira
29 de jul. de 2020 10:42:57 BRT Google Meet 811 Claudia Marcia Santos Oliveira
29 de jul. de 2020 10:44:37 BRT Google Meet 5275
29 de jul. de 2020 10:47:18 BRT Google Meet 1196 Geromira Abreu
29 de jul. de 2020 10:48:33 BRT Google Meet 64 Geromira Abreu
29 de jul. de 2020 10:48:33 BRT Google Meet 1599 Haydée Magda Gonçalves
29 de jul. de 2020 10:50:14 BRT Google Meet 5309 5 Dora Pinto
29 de jul. de 2020 10:56:37 BRT Google Meet 3622 4 Ana Lucia da Silva
29 de jul. de 2020 11:00:29 BRT Google Meet 5586 Kenia Costa
29 de jul. de 2020 11:01:25 BRT Google Meet 1113 Cláudia Caldeira
29 de jul. de 2020 11:02:01 BRT Google Meet 7130 Olavo Morais de Sá Wan Der Maas
29 de jul. de 2020 11:03:27 BRT Google Meet 879 Geromira Abreu
29 de jul. de 2020 11:04:31 BRT Google Meet 5156 1 Luiz Domingos Reissinger
29 de jul. de 2020 11:05:03 BRT Google Meet 7088 heliane Azevêdo



29 de jul. de 2020 11:08:03 BRT Google Meet 1776 Patrick Tavares
29 de jul. de 2020 11:08:26 BRT Google Meet 1360 Elen Prates
29 de jul. de 2020 11:09:00 BRT Google Meet 3140 katia anastacio - Lar Santa Maria
29 de jul. de 2020 11:10:15 BRT Google Meet 1402 Marcella Cristina de Aguiar
29 de jul. de 2020 11:10:19 BRT Google Meet 7645 Abrigo Frei Otto
29 de jul. de 2020 11:10:34 BRT Google Meet 542 Cláudia Caldeira
29 de jul. de 2020 11:14:07 BRT Google Meet 8155 PATRÍCIA Viegas
29 de jul. de 2020 11:14:29 BRT Google Meet 227 Cláudia Caldeira
29 de jul. de 2020 11:19:39 BRT Google Meet 7936 Silvânia Cecília da Silva
29 de jul. de 2020 11:19:43 BRT Google Meet 925 Luiz Domingos Reissinger
29 de jul. de 2020 11:20:00 BRT Google Meet 605 katia Anastacio lar santa maria
29 de jul. de 2020 11:20:21 BRT Google Meet 1004 Geromira Abreu
29 de jul. de 2020 11:20:38 BRT Google Meet 5 Luiz Domingos Reissinger
29 de jul. de 2020 11:20:43 BRT Google Meet 5 Geromira Abreu
29 de jul. de 2020 11:21:02 BRT Google Meet 8 Geromira Abreu
29 de jul. de 2020 11:21:15 BRT Google Meet 7046 Michelle Antunes
29 de jul. de 2020 11:21:37 BRT Google Meet 2277 Claudia Marcia Santos Oliveira
29 de jul. de 2020 11:21:39 BRT Google Meet 23 Geromira Abreu
29 de jul. de 2020 11:21:43 BRT Google Meet 5163 Elter Pinho-SUDECAP
29 de jul. de 2020 11:22:37 BRT Google Meet 48 Geromira Abreu
29 de jul. de 2020 11:22:38 BRT Google Meet 72 Luiz Domingos Reissinger
29 de jul. de 2020 11:22:59 BRT Google Meet 1 Geromira Abreu
29 de jul. de 2020 11:24:17 BRT Google Meet 6884 Patrícia Carneiro
29 de jul. de 2020 11:24:18 BRT Google Meet 369 Elen Prates
29 de jul. de 2020 11:26:33 BRT Google Meet 7343 Jose Liberato
29 de jul. de 2020 11:28:13 BRT Google Meet 8408 MARIA APARECIDA MORAES MENDESci
29 de jul. de 2020 11:30:49 BRT Google Meet 3036 Bia Leandro
29 de jul. de 2020 11:32:05 BRT Google Meet 607 Claudia Marcia Santos Oliveira
29 de jul. de 2020 11:32:17 BRT Google Meet 319 Jose Liberato
29 de jul. de 2020 11:34:44 BRT Google Meet 70 Claudia Marcia Santos Oliveira
29 de jul. de 2020 11:35:20 BRT Google Meet 7403 Meninas de Sinhá
29 de jul. de 2020 11:38:03 BRT Google Meet 1787 Patrick Tavares
29 de jul. de 2020 11:39:41 BRT Google Meet 20 Ana Lucia da Silva
29 de jul. de 2020 11:42:17 BRT Google Meet 9560 Veronica Campos Sales
29 de jul. de 2020 11:43:03 BRT Google Meet 673 Bia Leandro
29 de jul. de 2020 11:49:19 BRT Google Meet 9472 elicimarapacheco@hotmail.com elicimara pacheco
29 de jul. de 2020 11:49:26 BRT Google Meet 18 Alexandre Moura
29 de jul. de 2020 11:52:56 BRT Google Meet 5882 Saude da Pessoa Idosa/smsa
29 de jul. de 2020 11:53:00 BRT Google Meet 6471 Marcos Fontoura
29 de jul. de 2020 11:59:14 BRT Google Meet 1150 5 Ana Lucia da Silva
29 de jul. de 2020 12:00:16 BRT Google Meet 1685 Silvânia Cecília da Silva
29 de jul. de 2020 12:03:29 BRT Google Meet 5229 Raquel Ribeiro
29 de jul. de 2020 12:04:05 BRT Google Meet 785 Renata Martins Costa de Moura
29 de jul. de 2020 12:06:32 BRT Google Meet 6015 Alison Souza
29 de jul. de 2020 12:07:23 BRT Google Meet 10496 Marcelo Manoel
29 de jul. de 2020 12:08:21 BRT Google Meet 1780 Patrick Tavares
29 de jul. de 2020 12:12:38 BRT Google Meet 776 Ana Lucia da Silva
29 de jul. de 2020 12:13:14 BRT Google Meet 86 5 Patrick Tavares
29 de jul. de 2020 12:16:13 BRT Google Meet 3110 Geromira Abreu
29 de jul. de 2020 12:16:26 BRT Google Meet 3117 Patrícia Carneiro
29 de jul. de 2020 12:16:40 BRT Google Meet 4185 heliane Azevêdo
29 de jul. de 2020 12:16:44 BRT Google Meet 11284 Soraya Rede Longevidade
29 de jul. de 2020 12:16:46 BRT Google Meet 149 Silvânia Cecília da Silva
29 de jul. de 2020 12:16:47 BRT Google Meet 2868 4 MARIA APARECIDA MORAES MENDESci
29 de jul. de 2020 12:16:47 BRT Google Meet 2053 5 Veronica Campos Sales
29 de jul. de 2020 12:16:52 BRT Google Meet 10858 5 Danúbia Françoise Lage de Sá
29 de jul. de 2020 12:16:52 BRT Google Meet 11359 Miriam Barros
29 de jul. de 2020 12:16:56 BRT Google Meet 10753 Marhessa Rocha Cancado
29 de jul. de 2020 12:16:57 BRT Google Meet 9729 Renata Martins Costa de Moura
29 de jul. de 2020 12:16:59 BRT Google Meet 11386 Delânzia Junho
29 de jul. de 2020 12:17:02 BRT Google Meet 11846 Cristiane Montijo
29 de jul. de 2020 12:17:03 BRT Google Meet 11835 Adriana Alves - CDM
29 de jul. de 2020 12:17:03 BRT Google Meet 10322 Camila Melo
29 de jul. de 2020 12:17:03 BRT Google Meet 3659 Marcella Cristina de Aguiar
29 de jul. de 2020 12:17:04 BRT Google Meet 11718 Robson de Oliveira Costa
29 de jul. de 2020 12:17:06 BRT Google Meet 9670 Andréia Lúcia
29 de jul. de 2020 12:17:08 BRT Google Meet 11918 Pamella Silva
29 de jul. de 2020 12:17:10 BRT Google Meet 12373 Marcella Cristina de Aguiar
29 de jul. de 2020 12:17:12 BRT Google Meet 4574 5 Kenia Costa
29 de jul. de 2020 12:17:12 BRT Google Meet 11623 Tomas Alexandre Ahovagi
29 de jul. de 2020 12:17:13 BRT Google Meet 10526 5 Luiz Henrique Porto Vilani
29 de jul. de 2020 12:17:14 BRT Google Meet 11347 Mônica Coelho
29 de jul. de 2020 12:17:16 BRT Google Meet 3272 Luiz Domingos Reissinger
29 de jul. de 2020 12:17:17 BRT Google Meet 11554 Aline Seoane
29 de jul. de 2020 12:17:22 BRT Google Meet 10752 Maria Raquel Bicalho P. Lima
29 de jul. de 2020 12:17:24 BRT Google Meet 5881 Fabiane Ribeiro Ferreira



29 de jul. de 2020 12:17:24 BRT Google Meet 6670 Marilza Valentim
29 de jul. de 2020 12:17:25 BRT Google Meet 11155 Celina Schmidel Nunes
29 de jul. de 2020 12:17:29 BRT Google Meet 11755 Gabriel Gaya de Souza Araújo
29 de jul. de 2020 12:17:30 BRT Google Meet 11866 natalia pires
29 de jul. de 2020 12:17:32 BRT Google Meet 15 Camila Melo
29 de jul. de 2020 12:17:32 BRT Google Meet 10782 Rosângela Leal
29 de jul. de 2020 12:17:33 BRT Google Meet 6254 cleber jovino
29 de jul. de 2020 12:17:41 BRT Google Meet 3784 Cláudia Caldeira
29 de jul. de 2020 12:17:42 BRT Google Meet 11368 Simone Maria Barbosa Silva Araujo
29 de jul. de 2020 12:17:47 BRT Google Meet 13252 Fernanda Matos
29 de jul. de 2020 12:17:53 BRT Google Meet 11714 Maria Beatriz Pereira Cartacho
29 de jul. de 2020 12:17:55 BRT Google Meet 2545 Claudia Marcia Santos Oliveira
29 de jul. de 2020 12:17:55 BRT Google Meet 7079 Pedro Luiz
29 de jul. de 2020 12:18:01 BRT Google Meet 2730 Jose Liberato
29 de jul. de 2020 12:18:03 BRT Google Meet 11304 Santa Zita
29 de jul. de 2020 12:18:05 BRT Google Meet 11555 Helio Cosso
29 de jul. de 2020 12:18:15 BRT Google Meet 11434 SPEPDI MÉDIA COMPLEXIDADE
29 de jul. de 2020 12:18:16 BRT Google Meet 11915 5 Sergio Rodrigo de Abreu
29 de jul. de 2020 12:18:19 BRT Google Meet 706 Alison Souza
29 de jul. de 2020 12:18:51 BRT Google Meet 12294 Kelly Couto
29 de jul. de 2020 12:18:59 BRT Google Meet 356 Ana Lucia da Silva
29 de jul. de 2020 12:19:04 BRT Google Meet 11524 Conafe Contabilidade
29 de jul. de 2020 12:19:27 BRT Google Meet 12246 Caroline Craveiro
29 de jul. de 2020 12:19:31 BRT Google Meet 6168 eliane pires
29 de jul. de 2020 12:19:35 BRT Google Meet 6405 Naiane Loureiro
29 de jul. de 2020 12:19:38 BRT Google Meet 12481 Julia Drager
29 de jul. de 2020 12:20:05 BRT Google Meet 13035 CeMAIS Nossos Direitos
29 de jul. de 2020 12:34:35 BRT Google Meet 661 Kelly Couto
29 de jul. de 2020 13:58:49 BRT Google Meet 19035 5 CeMAIS Nossos Direitos
29 de jul. de 2020 14:00:07 BRT Google Meet 86 Pedro Luiz
29 de jul. de 2020 14:06:47 BRT Google Meet 209 Karina Lara
29 de jul. de 2020 14:07:42 BRT Google Meet 193 gisa nogueira
29 de jul. de 2020 14:08:52 BRT Google Meet 162 Maria Eugênia
29 de jul. de 2020 14:12:38 BRT Google Meet 801 Tiago Araujo Penna Leite
29 de jul. de 2020 14:13:41 BRT Google Meet 413 LAR PE LEOPOLDO MERTENS
29 de jul. de 2020 14:21:22 BRT Google Meet 193 Miriam Sobral
29 de jul. de 2020 14:23:54 BRT Google Meet 143 Pedro Luiz
29 de jul. de 2020 14:25:06 BRT Google Meet 106 Abrigo Frei Otto
29 de jul. de 2020 14:25:17 BRT Google Meet 1635 Eliane FERREIRA ALVES DOS SANTOS
29 de jul. de 2020 14:25:36 BRT Google Meet 111 Lucia Helena
29 de jul. de 2020 14:29:33 BRT Google Meet 138 Lucia Helena
29 de jul. de 2020 14:31:43 BRT Google Meet 774 Maria Helena
29 de jul. de 2020 14:32:06 BRT Google Meet 791 LAR PE LEOPOLDO MERTENS
29 de jul. de 2020 14:32:53 BRT Google Meet 95 CeMAIS Nossos Direitos
29 de jul. de 2020 14:33:49 BRT Google Meet 579 Karinne Ferreira
29 de jul. de 2020 14:36:32 BRT Google Meet 398 Casa de Repouso Bem Estar Bem Estar
29 de jul. de 2020 14:39:56 BRT Google Meet 832 novo lar com auxilio
29 de jul. de 2020 14:40:30 BRT Google Meet 1961 2 LAR PE LEOPOLDO MERTENS
29 de jul. de 2020 14:42:29 BRT Google Meet 307 Lucia Helena
29 de jul. de 2020 14:42:57 BRT Google Meet 121 Agislaine Carvalho
29 de jul. de 2020 14:46:21 BRT Google Meet 9 Valda Maciel
29 de jul. de 2020 14:50:27 BRT Google Meet 1384 Jaqueline Mendes
29 de jul. de 2020 14:51:21 BRT Google Meet 224 Ildete Gomes Santos
29 de jul. de 2020 14:55:05 BRT Google Meet 1448 Maria Eugênia
29 de jul. de 2020 14:56:07 BRT Google Meet 759 Lucia Helena
29 de jul. de 2020 14:58:00 BRT Google Meet 1091 Saude da Pessoa Idosa/smsa
29 de jul. de 2020 15:03:33 BRT Google Meet 89 Maciel Silva Wagner
29 de jul. de 2020 15:05:58 BRT Google Meet 2389 Aurines Rocha
29 de jul. de 2020 15:06:24 BRT Google Meet 4105 Amigo Feliz
29 de jul. de 2020 15:06:31 BRT Google Meet 23 Aurines Rocha
29 de jul. de 2020 15:06:49 BRT Google Meet 2000 Elaine Fernandes
29 de jul. de 2020 15:08:16 BRT Google Meet 952 Ildete Gomes Santos
29 de jul. de 2020 15:09:35 BRT Google Meet 4519 Juliane Tolentino
29 de jul. de 2020 15:10:51 BRT Google Meet 2010 Ivana Amâncio
29 de jul. de 2020 15:14:09 BRT Google Meet 764 Gabriel Gaya de Souza Araújo
29 de jul. de 2020 15:15:08 BRT Google Meet 507 Aurines Rocha
29 de jul. de 2020 15:16:19 BRT Google Meet 5288 Rede 3i CeMAIS
29 de jul. de 2020 15:16:39 BRT Google Meet 930 Fabiano
29 de jul. de 2020 15:17:05 BRT Google Meet 295 Eliane FERREIRA ALVES DOS SANTOS
29 de jul. de 2020 15:17:07 BRT Google Meet 53 Aurines Rocha
29 de jul. de 2020 15:17:07 BRT Google Meet 994 Odete Poncio
29 de jul. de 2020 15:17:35 BRT Google Meet 547 Valter Henrique Veiga Macedo
29 de jul. de 2020 15:17:37 BRT Google Meet 1283 Lucia Helena
29 de jul. de 2020 15:21:29 BRT Google Meet 4297 geralda Roques
29 de jul. de 2020 15:21:56 BRT Google Meet 739 Elaine Fernandes
29 de jul. de 2020 15:22:30 BRT Google Meet 333 Fabiano



29 de jul. de 2020 15:25:08 BRT Google Meet 386 Maria Eugênia
29 de jul. de 2020 15:26:14 BRT Google Meet 254 Jussane Andrade
29 de jul. de 2020 15:26:21 BRT Google Meet 437 Juliane Tolentino
29 de jul. de 2020 15:27:46 BRT Google Meet 574 Aurines Rocha
29 de jul. de 2020 15:28:08 BRT Google Meet 329 geralda Roques
29 de jul. de 2020 15:28:41 BRT Google Meet 353 Fabiano
29 de jul. de 2020 15:29:40 BRT Google Meet 783 Alina Cynthia Braga dos Santos Silva
29 de jul. de 2020 15:29:41 BRT Google Meet 337 Eliane FERREIRA ALVES DOS SANTOS
29 de jul. de 2020 15:31:16 BRT Google Meet 1420 Instituto Hahaha
29 de jul. de 2020 15:32:14 BRT Google Meet 657 Rede 3i CeMAIS
29 de jul. de 2020 15:34:11 BRT Google Meet 384 Karina Lara
29 de jul. de 2020 15:39:26 BRT Google Meet 821 Eugenia Paula
29 de jul. de 2020 15:40:05 BRT Google Meet 105 Ivana Amâncio
29 de jul. de 2020 15:40:06 BRT Google Meet 5532 gisa nogueira
29 de jul. de 2020 15:40:41 BRT Google Meet 3371 novo lar com auxilio
29 de jul. de 2020 15:41:10 BRT Google Meet 1375 Valter Henrique Veiga Macedo
29 de jul. de 2020 15:42:05 BRT Google Meet 6028 ILPI Leopoldo Mertens
29 de jul. de 2020 15:42:05 BRT Google Meet 3662 LAR PE LEOPOLDO MERTENS
29 de jul. de 2020 15:43:11 BRT Google Meet 2698 Saude da Pessoa Idosa/smsa
29 de jul. de 2020 15:44:17 BRT Google Meet 1115 Maria Eugênia
29 de jul. de 2020 15:44:48 BRT Google Meet 466 Eugenia Paula
29 de jul. de 2020 15:46:10 BRT Google Meet 1024 Odete Poncio
29 de jul. de 2020 15:47:06 BRT Google Meet 520 geralda Roques
29 de jul. de 2020 15:50:23 BRT Google Meet 5326 Miriam Sobral
29 de jul. de 2020 15:50:53 BRT Google Meet 5333 1 Tatiana Leal Nunes
29 de jul. de 2020 15:50:54 BRT Google Meet 616 Eugenia Paula
29 de jul. de 2020 15:50:57 BRT Google Meet 447 LAR PE LEOPOLDO MERTENS
29 de jul. de 2020 15:50:58 BRT Google Meet 6644 Jáder Freitas
29 de jul. de 2020 15:50:59 BRT Google Meet 4610 Karinne Ferreira
29 de jul. de 2020 15:50:59 BRT Google Meet 4731 Mariângela Dias
29 de jul. de 2020 15:51:01 BRT Google Meet 6387 ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL IDOSO E PCD PBH DPES GGSAC
29 de jul. de 2020 15:51:01 BRT Google Meet 6322 Cristiana Ceotto Deslandes
29 de jul. de 2020 15:51:02 BRT Google Meet 644 gisa nogueira
29 de jul. de 2020 15:51:03 BRT Google Meet 6398 Sandra de Mendonca Mallet
29 de jul. de 2020 15:51:03 BRT Google Meet 5893 Tiago Penna
29 de jul. de 2020 15:51:04 BRT Google Meet 5604 Abrigo Frei Otto
29 de jul. de 2020 15:51:05 BRT Google Meet 2475 Ildete Gomes Santos
29 de jul. de 2020 15:51:05 BRT Google Meet 5485 Lar das a Idosas Santa Gema Galgani
29 de jul. de 2020 15:51:07 BRT Google Meet 268 5 Odete Poncio
29 de jul. de 2020 15:51:08 BRT Google Meet 1332 Fabiano
29 de jul. de 2020 15:51:08 BRT Google Meet 6200 Jose Luis Silva
29 de jul. de 2020 15:51:08 BRT Google Meet 230 novo lar com auxilio
29 de jul. de 2020 15:51:10 BRT Google Meet 5729 Roseane - Lar Dona Paula
29 de jul. de 2020 15:51:11 BRT Google Meet 7558 Marcela Giovanna
29 de jul. de 2020 15:51:11 BRT Google Meet 6528 Nilza Maria
29 de jul. de 2020 15:51:11 BRT Google Meet 2058 Rh Maioridade
29 de jul. de 2020 15:51:14 BRT Google Meet 522 LAR PE LEOPOLDO MERTENS
29 de jul. de 2020 15:51:15 BRT Google Meet 209 5 Juliana Moreira
29 de jul. de 2020 15:51:15 BRT Google Meet 6279 Kenia Costa
29 de jul. de 2020 15:51:19 BRT Google Meet 2693 Lidia Leao
29 de jul. de 2020 15:51:21 BRT Google Meet 4421 Ivanilde Estrela
29 de jul. de 2020 15:51:24 BRT Google Meet 395 Maria Eugênia
29 de jul. de 2020 15:51:29 BRT Google Meet 6408 Monica Altino
29 de jul. de 2020 15:51:38 BRT Google Meet 3160 Helena Queiroz
29 de jul. de 2020 15:51:42 BRT Google Meet 493 ILPI Leopoldo Mertens
29 de jul. de 2020 15:51:46 BRT Google Meet 5522 Marcelo Manoel
29 de jul. de 2020 15:51:52 BRT Google Meet 1739 Elaine Fernandes
29 de jul. de 2020 15:52:46 BRT Google Meet 2875 Marcela Giovanna
29 de jul. de 2020 15:53:58 BRT Google Meet 1899 Patrícia Lacerda
29 de jul. de 2020 15:55:51 BRT Google Meet 4 Eliane FERREIRA ALVES DOS SANTOS
29 de jul. de 2020 15:55:59 BRT Google Meet 2 novo lar com auxilio
29 de jul. de 2020 15:58:11 BRT Google Meet 1699 Alina Cynthia Braga dos Santos Silva
29 de jul. de 2020 15:58:57 BRT Google Meet 3304 Vanessa Félix
29 de jul. de 2020 15:59:40 BRT Google Meet 298 Meninas de Sinhá
29 de jul. de 2020 16:01:19 BRT Google Meet 109 Alina Cynthia Braga dos Santos Silva
29 de jul. de 2020 16:10:46 BRT Google Meet 8735 Rede 3i CeMAIS
29 de jul. de 2020 16:10:47 BRT Google Meet 2022 Rede 3i CeMAIS
29 de jul. de 2020 16:10:49 BRT Google Meet 8752 Rede 3i CeMAIS
29 de jul. de 2020 16:27:01 BRT Google Meet 5426 Lar dos Idosos Recanto dos Amigos
29 de jul. de 2020 16:54:58 BRT Google Meet 1421 Lar dos Idosos Recanto dos Amigos
29 de jul. de 2020 16:58:14 BRT Google Meet 6955 Soraya Rede Longevidade
29 de jul. de 2020 16:59:20 BRT Google Meet 6937 Pamella Silva
29 de jul. de 2020 16:59:21 BRT Google Meet 7103 Adriana Alves - CDM
29 de jul. de 2020 16:59:21 BRT Google Meet 7328 5 Danúbia Françoise Lage de Sá
29 de jul. de 2020 16:59:21 BRT Google Meet 3982 Marcela Giovanna
29 de jul. de 2020 16:59:21 BRT Google Meet 3567 4 Meninas de Sinhá



29 de jul. de 2020 16:59:21 BRT Google Meet 6925 Thiago Alvim
29 de jul. de 2020 16:59:23 BRT Google Meet 6588 Naiane Loureiro
29 de jul. de 2020 16:59:24 BRT Google Meet 6248 Daniela Isis
29 de jul. de 2020 16:59:24 BRT Google Meet 6941 Maciel Silva Wagner
29 de jul. de 2020 16:59:25 BRT Google Meet 7620 Delânzia Junho
29 de jul. de 2020 16:59:26 BRT Google Meet 7277 Aline Seoane
29 de jul. de 2020 16:59:27 BRT Google Meet 6252 Artistico HaHaHa
29 de jul. de 2020 16:59:29 BRT Google Meet 4025 Valter Henrique
29 de jul. de 2020 16:59:47 BRT Google Meet 3429 5 Vanessa Félix
29 de jul. de 2020 17:03:55 BRT Google Meet 7708 Mariana Pimenta
29 de jul. de 2020 17:03:56 BRT Google Meet 8265 CeMAIS Nossos Direitos
29 de jul. de 2020 17:54:51 BRT Google Meet 20 CeMAIS Nossos Direitos
29 de jul. de 2020 18:04:21 BRT Google Meet 12578 CeMAIS Nossos Direitos
29 de jul. de 2020 18:14:14 BRT Google Meet 33 comdipi palmas
29 de jul. de 2020 18:18:42 BRT Google Meet 180 Luciana Amorim
29 de jul. de 2020 18:27:54 BRT Google Meet 1110 Thiago Alvim
29 de jul. de 2020 18:49:29 BRT Google Meet 2310 Walquiria
29 de jul. de 2020 18:57:33 BRT Google Meet 3386 Naiane Loureiro
29 de jul. de 2020 19:15:24 BRT Google Meet 3394 Luciana Amorim
29 de jul. de 2020 19:22:10 BRT Google Meet 4176 Saude da Pessoa Idosa/smsa
29 de jul. de 2020 19:22:11 BRT Google Meet 4385 Ariane Angioletti
29 de jul. de 2020 19:22:14 BRT Google Meet 4858 5 Maria Fernanda BNA Costa
29 de jul. de 2020 19:22:15 BRT Google Meet 4580 Marcella Cristina de Aguiar
29 de jul. de 2020 19:22:16 BRT Google Meet 4766 Simone Martins
29 de jul. de 2020 19:22:20 BRT Google Meet 4759 5 Ana Lucia da Silva
29 de jul. de 2020 19:22:26 BRT Google Meet 3251 Natália Horta
29 de jul. de 2020 19:22:27 BRT Google Meet 4702 Paula Chacon
29 de jul. de 2020 19:22:32 BRT Google Meet 3285 Thiago Alvim
29 de jul. de 2020 19:22:32 BRT Google Meet 4775 5 Valda Maciel
29 de jul. de 2020 19:22:40 BRT Google Meet 5128 CeMAIS Nossos Direitos
29 de jul. de 2020 19:22:47 BRT Google Meet 4512 5 Jose Araujo Silva
Data Tipo de produto Duração Classificação da chamada (até cinco estrelas)Nome do participante E-mail de destinoNúmero do telefone de destino



 

MEMORIA REUNIÃO DIA 20/08/2020 

 

TEMA: Histórias que inspirassem o trabalho com pessoas idosas 

 

Boas vindas Valda, Marcela, Renata (DPEI) e Fernanda Matos (CMI) 

 

Trilha da apresentação 

1º. Vanilda               Impactada pelo trabalho em rede 

2º. Silvia                   Mentora da Estratégia Brasil Amiga da Pessoa Idosa ( EBAP ) 

3º. Simone               Implementa uma rede de pessoas idosas em Minas Gerais 

 

Vanilda Mota é de Ponte Nova e é voluntária em um projeto social (Ações para 
envelhecimento ativo da Universidade de Viçosa) que ajuda mulheres a recuperarem a 
autoestima, coragem, bem como a ter uma fonte de renda.  

Compartilhou 3 aspectos importantes da sua vida: 

1) Empoderamento de uma comunidade e conhecimento dos direitos – após tomarem 
conhecimento sobre a construção de um centro de internação para menores 
infratores, ao lado do patrimônio histórico e próximo do rio, local onde inunda em 
épocas chuvosas, a comunidade se mobilizou, com a ajuda da Universidade para a 
inviabilização da obra.  

2) Junto com a comunidade, ajudou o poder publico na fiscalização da obra do Pontilhão 
da cidade,  patrimônio cultural de Ponte Nova.  

3) Importância do trabalho para manter a esperança a fé na vida. O trabalho voluntário 
como professora de bordado que realiza para o grupo de mulheres, auxiliando na 
autoestima e fonte de renda das mesmas “mulheres se transformando pelo 
conhecimento”(sic). Com a pandemia o trabalho foi suspenso. 

Silvia  

De acordo com a mesma, a EBAP foi uma iniciativa do MDS, trabalhava como  diretora atenção 
aos idosos no Ministerio da Cidadania. Trabalhou durante 4 anos com o Dr. Alexandre Kalache, 
criador do guia da OMS amigo do idoso. Contribuiu com os fundamentos do guia adaptado ao 
contexto brasileiro. EBAP foi lançado em abril de 2018. 

Principais características EBAP: 

Integrar politicas já existentes, estimular novas politicas publicas do envelhecimento; 

Idosos definem suas demandas a serem atendidas pelo governo municipal, são ouvidos por 
pesquisas,eles acompanham e avaliam por meio do Conselho ou outra forma, comitês e etc. é 
facilitado através do sistema de informação do EBAP, permite que os municípios  façam 
adesão e desenvolvam diversas fases no sistema. 



 

A cada fase o município recebe um selo de reconhecimento até a certificação final com todos 
os selos para mostrar o compromisso com o idoso. 

EBAP não prevê recurso financeiro, mas proporciona capacitação para execução, incluindo a 
ampliação de conhecimento sobre envelhecimento através do curso EAD e presencial pela 
Universidade de Viçosa. 

A execução prevê 8 dimensões, conforme guia da OMS: 

1) Ambiente físico 
2) Moradia 
3) Transporte  
4) Participação social 
5) Respeito a inclusão 
6) Aprendizagem 
7) Comunicação a inclusão 
8) Apoio saúde e cuidado 

Possibilidades de ação: 

 Adaptação do espaço urbano (acessibilidade) 
 Ampliação de programas habitação com prioridade de idosos (casa segura) 
 Realização de campanhas do transporte publico em relação aos idosos 
 Garantia da oportunidade de convivência 
 Promoção segurança alimentar 
 Orientações sobre os direitos 
 Criação de situação de aprendizagem e intercambio 
 Comunicação – informação – divulgação - noticias interessantes para pessoas idosas 
 Apoio em casos de negligencia e discriminação etária 

O que o EBAP faz pelos idosos? 

Atrai atenção dos gestores públicos para essa faixa etária 

Mobiliza idosos e traz consciência de sua importância na sociedade  

Articula setores, instituições, empresas e OSC para realização de redes 

Simone  

Possibilidade de ampliação da rede 

Rede de apoio a pessoa idosa 

A Universidade de Viçosa foi convidada para participar e acompanhar as estratégias (EBAP) 
serem construídas, através do convite da Silvia. 

Neste caminhar, junto com o estado de MG, a Universidade vem buscando implementar as 
ações do EBAP e ampliar em vários municípios de MG. Contudo neste interim surge a 
pandemia. Com isso, perceberam as inúmeras dificuldades dos municípios, em função da falta 
de diálogo, das secretárias se relacionarem, falta de preparação, a pratica de diagnóstico e 
planejamento.  

Diante dessas fragilidades, a Universidade Federal de Viçosa em parceria com o governo do 
Estado de MG começaram a adotar algumas ações para que os municípios adotassem sua rede 



 

de apoio a pessoa idosa e redes de solidariedade. Mas com isso foi ampliando as participações, 
com a Secretaria de Saúde, Anvisa, diversas regionais da Sedese, Conselho Estadual da Pessoa 
Idosa. E enquanto Universidade sempre trabalhando em rede, Simone coordena o Grupo 
espaços deliberativos e governança publica – São vários pesquisadores e instituições e fazem 
parte desta rede. 

Constituíram uma rede de apoio a pessoa idosa no estado de MG, teve início em março no 
inicio da pandemia, mas foi formalizada no dia 10 de agosto. Tem como objetivo criar 
oportunidades para melhorar a qualidade de vida da pessoa idosa, promover a autonomia, 
integração e participação efetiva na sociedade, fortalecer a política da pessoa idosa. 

Tem vários projetos implementados, logo no inicio foi realizado uma pesquisa para identificar 
projetos e ações respaldados com um diagnóstico, desde o manejo, cuidados, como também a 
gestão de instituições de longa permanência para idosos. 

São varias ações e parceiros, como o Cemais com a JCC que irá proporcionar o encontro com 
os gestores que estão carentes de informações e mais que isso, com a produção de matériais 
informativos.  

Renata relata que já está neste caminhar de adesão das EBAP desde janeiro, e esta na fase da 
revisão do diagnostico feito com a UFMG. BH está criando um comitê, onde estão varias 
secretarias para realizar este comitê e gostaria de contar com Silvia e Simone para fazer 
acontecer. BH tem o Projeto casa segura e Renata tem proposição para reapresentar este 
projeto. 

Fernanda ressalta a importância de tirar o idoso da invisibilidade.  

Marcela acredita que com esta pandemia realmente está tirando o idoso da invisibilidade.  

A importância da criação de protocolos, e ter conhecimento e criar os fluxos da cidade, do 
estado. Enquanto rede é preciso olhar para fora, como para dentro das instituições para cuidar 
de quem cuida. 

 

 

 

 



20 de ago. de 2020 16:17:22 BRT Google Meet 1658 Alina Cynthia Braga dos Santos Silva
20 de ago. de 2020 15:45:35 BRT Google Meet 1996 Alina Cynthia Braga dos Santos Silva
20 de ago. de 2020 15:11:22 BRT Google Meet 55 Alina Cynthia Braga dos Santos Silva
20 de ago. de 2020 16:55:10 BRT Google Meet 8806 CeMAIS Nossos Direitos2804:7f2:2784:bcdb:a181:228d:d3f6:8b17Contagem
20 de ago. de 2020 16:44:47 BRT Google Meet 6730 CeMAIS Nossos Direitos2804:14c:5bb6:994e:900f:37f3:1bfc:7a98BH
20 de ago. de 2020 16:20:37 BRT Google Meet 5291 CeMAIS Nossos Direitos201.17.157.221 BH
20 de ago. de 2020 14:28:08 BRT Google Meet 42 CeMAIS Nossos Direitos2804:7f2:2784:bcdb:a181:228d:d3f6:8b17Contagem
20 de ago. de 2020 15:57:12 BRT Google Meet 1626 Christina
20 de ago. de 2020 16:20:21 BRT Google Meet 1260 christina iuppen
20 de ago. de 2020 16:20:17 BRT Google Meet 3147 Clube da Amizade de BH
20 de ago. de 2020 16:20:28 BRT Google Meet 4673 CV Idoso In Foco
20 de ago. de 2020 16:20:17 BRT Google Meet 4294 Danúbia Françoise Lage de Sá
20 de ago. de 2020 16:20:30 BRT Google Meet 5423 Delânzia Junho
20 de ago. de 2020 16:20:09 BRT Google Meet 1870 Elainy Cassia Rodrigues
20 de ago. de 2020 16:20:47 BRT Google Meet 3137 fabiana
20 de ago. de 2020 16:20:51 BRT Google Meet 4606 Fernanda Matos
20 de ago. de 2020 16:20:23 BRT Google Meet 4642 Fernanda Matos
20 de ago. de 2020 14:49:06 BRT Google Meet 24 Juliane Tolentino
20 de ago. de 2020 16:20:10 BRT Google Meet 4122 Luciana Mariano
20 de ago. de 2020 16:16:13 BRT Google Meet 4496 Marcelo Jaques
20 de ago. de 2020 16:21:06 BRT Google Meet 3293 Mariana Pimenta
20 de ago. de 2020 15:26:06 BRT Google Meet 1749 Mariana Pimenta
20 de ago. de 2020 16:20:12 BRT Google Meet 1168 Meninas de Sinhá
20 de ago. de 2020 15:59:21 BRT Google Meet 3188 Michelle Queiroz
20 de ago. de 2020 16:21:05 BRT Google Meet 3928 MLB - Movimento Longevidade Brasil
20 de ago. de 2020 16:20:39 BRT Google Meet 3377 Naiane Loureiro
Data Tipo de produto Duração Nome do participanteEndereço IP Cidade
20 de ago. de 2020 16:20:13 BRT Google Meet 5222 Pamella Silva
20 de ago. de 2020 15:41:26 BRT Google Meet 388 Paula Chacon
20 de ago. de 2020 15:33:31 BRT Google Meet 535 Paula Ferreira Chacon
20 de ago. de 2020 15:24:29 BRT Google Meet 485 Paula Ferreira Chacon
20 de ago. de 2020 15:16:16 BRT Google Meet 141 Paula Ferreira Chacon
20 de ago. de 2020 16:20:28 BRT Google Meet 4896 Renata Martins Costa de Moura
20 de ago. de 2020 14:58:57 BRT Google Meet 165 Renata Martins Costa de Moura
20 de ago. de 2020 16:20:48 BRT Google Meet 5446 Silvia Costa
20 de ago. de 2020 14:49:20 BRT Google Meet 869 Silvia Costa
20 de ago. de 2020 16:20:45 BRT Google Meet 6319 Simone Martins
20 de ago. de 2020 16:21:06 BRT Google Meet 1726 Turminha Alegre
20 de ago. de 2020 16:20:55 BRT Google Meet 3818 Turminha Alegre
20 de ago. de 2020 14:28:34 BRT Google Meet 28 Valda Maciel
20 de ago. de 2020 16:20:59 BRT Google Meet 3177 Vitor Fernandes APAEBH
20 de ago. de 2020 15:27:57 BRT Google Meet 1828 Vitor Fernandes APAEBH
20 de ago. de 2020 16:21:07 BRT Google Meet 1375 wanilda motta
20 de ago. de 2020 15:56:24 BRT Google Meet 4687 wanilda motta
20 de ago. de 2020 14:37:57 BRT Google Meet 98 wanilda motta



Data Tipo de produto Duração Classificação da chamada (até cinco estrelas)Nome do participanteEndereço IP Cidade
21 de set. de 2020 11:00:22 BRTGoogle Meet 7539 Marcela Giovanna
21 de set. de 2020 10:58:07 BRTGoogle Meet 9570 5 CeMAIS Nossos Direitos2804:7f2:2782:cce0:98ce:4ea3:7f21:c5f7Belo Horizonte
21 de set. de 2020 10:57:59 BRTGoogle Meet 7063 CeMAIS Nossos Direitos2804:14c:5bb6:994e:d80c:e384:b68d:b9a2Belo Horizonte
21 de set. de 2020 10:57:56 BRTGoogle Meet 6278 Cláudia Ramos
21 de set. de 2020 10:57:31 BRTGoogle Meet 6944 Erika IMP
21 de set. de 2020 10:57:28 BRTGoogle Meet 7666 PATRÍCIA Viegas
21 de set. de 2020 10:57:25 BRTGoogle Meet 7281 CeMAIS Nossos Direitos187.86.247.37 Lagoa Santa
21 de set. de 2020 10:57:23 BRTGoogle Meet 2958 Lar dos Idosos São José
21 de set. de 2020 10:57:20 BRTGoogle Meet 325 Raphaela Ferreira
21 de set. de 2020 10:57:15 BRTGoogle Meet 6408 Alcina Roquete
21 de set. de 2020 10:57:11 BRTGoogle Meet 7021 1 natalia pires
21 de set. de 2020 10:57:07 BRTGoogle Meet 6299 Alcina Assopoc
21 de set. de 2020 10:57:01 BRTGoogle Meet 5342 Maria de Lurdes Neves
21 de set. de 2020 10:56:57 BRTGoogle Meet 3356 CRAS CATURAÍ
21 de set. de 2020 10:56:53 BRTGoogle Meet 4050 Márcia Helena Martins Costa Prata
21 de set. de 2020 10:56:49 BRTGoogle Meet 5442 Elizangela Rodrigues
21 de set. de 2020 10:56:45 BRTGoogle Meet 6087 Camila Assopoc
21 de set. de 2020 10:56:07 BRTGoogle Meet 6077 ana lucia fernandes da mata
21 de set. de 2020 10:56:05 BRTGoogle Meet 5576 Dani M
21 de set. de 2020 10:56:00 BRTGoogle Meet 5079 Janete Ribeiro
21 de set. de 2020 10:55:52 BRTGoogle Meet 2580 Willian Barbosa LICM/SSVP
21 de set. de 2020 10:55:41 BRTGoogle Meet 5390 ELANE SOARES
21 de set. de 2020 10:55:36 BRTGoogle Meet 6923 Filipe Guimaraes
21 de set. de 2020 10:55:31 BRTGoogle Meet 4648 5 Juliana Lidiane da Silva Moreira
21 de set. de 2020 10:55:28 BRTGoogle Meet 6436 5 Clube da Amizade de BH
21 de set. de 2020 10:55:23 BRTGoogle Meet 1502 Fabiola Carla
21 de set. de 2020 10:55:20 BRTGoogle Meet 4949 Asilo Nossa Senhora da Piedade
21 de set. de 2020 10:55:20 BRTGoogle Meet 7034 Maria Beatriz Pereira Cartacho
21 de set. de 2020 10:55:18 BRTGoogle Meet 5148 Lar Cristo rei
21 de set. de 2020 10:55:14 BRTGoogle Meet 6629 5 FUNDAMIG Federação Mineira
21 de set. de 2020 10:55:13 BRTGoogle Meet 4021 5 Projetos | FA.VELA
21 de set. de 2020 10:55:13 BRTGoogle Meet 6432 Conectivo OSC - Organização da Sociedade Civil
21 de set. de 2020 10:55:13 BRTGoogle Meet 2924 5 Mobilização Esperença
21 de set. de 2020 10:55:13 BRTGoogle Meet 7063 Zazi Annes
21 de set. de 2020 10:55:12 BRTGoogle Meet 1880 Adriana Dias
21 de set. de 2020 10:55:12 BRTGoogle Meet 2570 Roberta Carvalho
21 de set. de 2020 10:55:11 BRTGoogle Meet 1327 adriane fam
21 de set. de 2020 10:55:09 BRTGoogle Meet 3348 Miriam Sobral
21 de set. de 2020 10:55:07 BRTGoogle Meet 7141 Joao F
21 de set. de 2020 10:55:06 BRTGoogle Meet 101 Deislan Corcino
21 de set. de 2020 10:55:06 BRTGoogle Meet 1049 Regina Célia
21 de set. de 2020 10:55:01 BRTGoogle Meet 3231 Natalia Gonçalves Moreira
21 de set. de 2020 10:54:58 BRTGoogle Meet 457 Carlos Vasconcelos
21 de set. de 2020 10:53:53 BRTGoogle Meet 4707 Artistico HaHaHa
21 de set. de 2020 10:53:04 BRTGoogle Meet 2598 Social Institutoesperanca
21 de set. de 2020 10:53:02 BRTGoogle Meet 166 Lorrane Maciel
21 de set. de 2020 10:51:38 BRTGoogle Meet 6480 Soraya Rede Longevidade
21 de set. de 2020 10:51:26 BRTGoogle Meet 5173 Liliam Duarte



21 de set. de 2020 10:50:08 BRTGoogle Meet 675 Lorrane Maciel
21 de set. de 2020 10:46:51 BRTGoogle Meet 1020 Carlos Vasconcelos
21 de set. de 2020 10:37:23 BRTGoogle Meet 5272 Raphaela Ferreira
21 de set. de 2020 10:32:05 BRTGoogle Meet 759 adriane fam
21 de set. de 2020 10:31:19 BRTGoogle Meet 418 Pierre
21 de set. de 2020 10:30:49 BRTGoogle Meet 3258 Helena Queiroz
21 de set. de 2020 10:29:40 BRTGoogle Meet 37 Carlos Vasconcelos
21 de set. de 2020 10:28:34 BRTGoogle Meet 3009 Fabiola Carla
21 de set. de 2020 10:23:33 BRTGoogle Meet 489 Adriana Dias
21 de set. de 2020 10:23:13 BRTGoogle Meet 218 Dani Marchesotti
21 de set. de 2020 10:22:18 BRTGoogle Meet 133 Pierre
21 de set. de 2020 10:19:43 BRTGoogle Meet 225 adriane fam
21 de set. de 2020 10:17:18 BRTGoogle Meet 344 Pierre
21 de set. de 2020 10:15:39 BRTGoogle Meet 2213 adriane fam
21 de set. de 2020 10:15:22 BRTGoogle Meet 4633 Fernando Elias Freitas
21 de set. de 2020 10:15:06 BRTGoogle Meet 581 Adriana Dias
21 de set. de 2020 10:11:52 BRTGoogle Meet 4058 Roberta Carvalho
21 de set. de 2020 10:08:47 BRTGoogle Meet 4544 Social Institutoesperanca
21 de set. de 2020 10:07:50 BRTGoogle Meet 3718 Dani Marchesotti
21 de set. de 2020 10:06:58 BRTGoogle Meet 2464 Lar dos Idosos São José
21 de set. de 2020 10:06:53 BRTGoogle Meet 116 Mobilização Esperença
21 de set. de 2020 10:05:14 BRTGoogle Meet 4183 Mobilização Esperença
21 de set. de 2020 10:04:16 BRTGoogle Meet 222 Pierre
21 de set. de 2020 10:01:41 BRTGoogle Meet 1207 Ozileia Moreira
21 de set. de 2020 09:59:16 BRTGoogle Meet 706 Pierre
21 de set. de 2020 09:54:30 BRTGoogle Meet 1985 Natalia Gonçalves Moreira
21 de set. de 2020 09:51:22 BRTGoogle Meet 2525 Gemar Amorim
21 de set. de 2020 09:47:43 BRTGoogle Meet 1751 Márcia Helena Martins Costa Prata
21 de set. de 2020 09:46:03 BRTGoogle Meet 122 Pierre
21 de set. de 2020 09:42:14 BRTGoogle Meet 404 Pierre
21 de set. de 2020 09:41:45 BRTGoogle Meet 1514 clelia tavares
21 de set. de 2020 09:41:03 BRTGoogle Meet 80 Ozileia Moreira
21 de set. de 2020 09:40:20 BRTGoogle Meet 1346 Maristela Dani
21 de set. de 2020 09:37:08 BRTGoogle Meet 704 Juliana Lidiane da Silva Moreira
21 de set. de 2020 09:34:56 BRTGoogle Meet 2060 Gyuliana Duarte
21 de set. de 2020 09:33:24 BRTGoogle Meet 1473 Lu Nascimento
21 de set. de 2020 09:31:28 BRTGoogle Meet 1827 Janete Ribeiro
21 de set. de 2020 09:31:13 BRTGoogle Meet 271 Pierre
21 de set. de 2020 09:25:47 BRTGoogle Meet 106 Elizangela Rodrigues
21 de set. de 2020 09:24:56 BRTGoogle Meet 292 Juliana Lidiane da Silva Moreira
21 de set. de 2020 09:24:13 BRTGoogle Meet 277 Pierre
21 de set. de 2020 09:21:05 BRTGoogle Meet 346 Luzia Oliveira Públio
21 de set. de 2020 09:19:35 BRTGoogle Meet 830 Juliana Lidiane da Silva Moreira
21 de set. de 2020 09:17:05 BRTGoogle Meet 979 Márcia Helena Martins Costa Prata
21 de set. de 2020 09:16:12 BRTGoogle Meet 412 Pierre
21 de set. de 2020 09:15:57 BRTGoogle Meet 78 Kyodai Gyodaai
21 de set. de 2020 09:13:40 BRTGoogle Meet 719 clelia tavares
21 de set. de 2020 09:10:06 BRTGoogle Meet 63 Camila Assopoc
21 de set. de 2020 09:09:05 BRTGoogle Meet 339 Gemar Amorim



21 de set. de 2020 09:08:12 BRTGoogle Meet 288 Lu Nascimento
21 de set. de 2020 09:08:05 BRTGoogle Meet 526 Game GEO Brasil
21 de set. de 2020 09:07:26 BRTGoogle Meet 14 Conectivo OSC - Organização da Sociedade Civil
21 de set. de 2020 09:06:11 BRTGoogle Meet 200 Pierre
21 de set. de 2020 09:04:28 BRTGoogle Meet 328 FUNDAMIG Federação Mineira
21 de set. de 2020 09:03:07 BRTGoogle Meet 14 Gemar Amorim
21 de set. de 2020 09:02:34 BRTGoogle Meet 102 Gemar Amorim
21 de set. de 2020 09:00:33 BRTGoogle Meet 282 Gemar Amorim
21 de set. de 2020 08:55:33 BRTGoogle Meet 102 Mariana Pimenta
21 de set. de 2020 08:55:05 BRTGoogle Meet 58 Gemar Amorim
21 de set. de 2020 08:54:08 BRTGoogle Meet 14 Gyuliana Duarte
21 de set. de 2020 08:36:32 BRTGoogle Meet 39 Conectivo OSC - Organização da Sociedade Civil



Conexão Boas Práticas 60+ Na Trilha dos Projetos 

Como Elaborar Projetos de Sucesso Com Um Olhar Diferenciado Para o Público Idoso 

 

 O encontro começa com a apresentação do evento e a descrição dos dias dos eventos e 
das pessoas que participarão a cada dia.  

Convidado: Edu 

Edu apresenta seu percurso profissional e diz que hoje trabalha com projetos sociais pelo Banco 
Mundial no Brasil e no Mundo e nas suas consultorias usa altíssimo contato. Projetos precisam 
ser coletivos, segundo ele. Muito difícil desenvolver um bom projeto de modo solitário e sempre 
com muito diálogo, contato, conversa, boa metodologia.  

Edu atua no Projeto Todos pela Saúde do Instituto Itau junto à 1620 ILPIs no território Nacional 
atendendo em torno de 70 mil idosos no combate e atenção a pandemia de coronavírus. 

 

Utilização de dados para construir uma história. É preciso apresentar os números através de 
uma narrativa. Por que estamos fazendo isso? Onde quero chegar? De onde estou partindo? 
Quais os personagens? É como uma novela até chegar ao capítulo final dos casamentos e precisa 
estar baseado em números. Quantas pessoas impactadas? Quais os recursos? Quanto tempo? 
Qual período de sustentabilidade? O que precisa para sustentabilidade? 

Momento de exceção: pandemia. Próximos 02 anos as organizações sofrerão ainda os efeitos 
da pandemia. Os projetos que serão desenvolvidos nesse período precisarão de estratégias 
diferentes. Momentos de paz e momentos de guerra. Estamos em momentos de guerra. 
Estratégias de curto, médio prazo são necessárias. Períodos de paz são trabalhados projetos de 
longa duração.  

A pandemia tirou a pessoa idosa da invisibilidade. O envelhecimento populacional era um 
cenário muito árido. Pouquíssimas empresas tinhas os idosos enquanto foco de atuação. A 
captação de Belo Horizonte é diferenciada. Pensando em Brasil, não se consegue chegar em 
números nem parecidos. A causa do envelhecimento populacional não era trazida como causa 
de apoio e agora, com a pandemia, várias empresas estão direcionando seus investimentos para 
o envelhecimento e a causa começa a entrar no radar. Nos próximos dois anos isso pode melhor 
a questão dos projetos relacionados à população idosa.  

A articulação entre os três setores, Governo, iniciativa privada e entidades é uma tendência, 
além de academia e alguns outros atores. Com isso quem vai submeter o projeto precisa se 
aproximar de quem tem habilidade de articulação.  

A pandemia de coronavírus vem mostrar que os não existe mais o problema social do outro. Os 
grandes problemas sociais são problema da sociedade e devem ser enfrentados por todos. E 
isso deve mudar também a forma como as empresas veem os projetos. À medida que haja maior 
sensibilização acredita que haja maior investimento de recursos.  

Apresenta que muitos projetos são muito rasos e precisam evoluir. Apresentar objetivos mais 
de médio, longo prazos, baseados em bons diagnósticos. Primeiro capítulo que acha que um 
bom projeto deve ter precisa levar em conta “onde se está”, “onde se quer chegar” e “como 
chegará lá”. E como fazer deve trazer narrativa e números, indicadores.  



Outro exercício importante é apresentar esse projeto para várias pessoas da sua confiança 
lerem, para que vejam se a ideia está clara ou não porque caso a pessoa tenha dúvidas você 
poderá enriquecer o texto. Construção coletiva para preencher lacunas.  

Uma boa comunicação com os patrocinadores a partir de fotos, depoimentos, apresentação 
intermediária, mesmo não obrigatória, confere mais confiabilidade a projetos de médio longo 
prazo.  

Modelos de avaliação de impacto são muito complexos e deixam o projeto mais caro, mas criar 
indicadores de monitoramento são muito importantes para o projeto. Indicadores como, por 
exemplo, avaliação de satisfação, indicadores orçamentários, quantos atingidos, objetivo foi 
alcançado ou não. 

1 - Planejamento: 

 baseado em indicadores 

Objetivos claros 

Matematizar, apresentar números, da situação, do cenário, onde se quer chegar  

2 - Mapa de execução do projeto:  

Dar clareza de como atingir os objetivos, com quem vai fazer isso, como vai fazer, quanto custa, 
qual prazo 

3 - Indicadores de monitoramento 

Está acertando ou errando? 

4 - Comunicação: ter uma boa história para contar 

Relatórios, materiais simples que apresentem a evolução. Se tiver site ou local para que dê 
visibilidade e transparência.  

A palavra transparência é associada, muitas vezes ao suspeito, mas não se trata disso. Se trata 
de tornar público. Se trata de apresentar o projeto e em qual etapa o projeto está.  

Pergunta sobre o impacto da COVID-19 

Eduardo diz que ainda não sentimos, de verdade, o impacto econômico. De acordo com um 
estudo, como muitas famílias receberam o auxílio emergencial, especialmente famílias da base 
mais baixa da pirâmide a qualidade financeira até melhorou. Depois que encerrar o auxílio 
teremos então a situação mais crítica, de acordo com o estudo. Muito mais pessoas atravessarão 
a linha da miséria e isso precisa ser pensado e o tema futuro do trabalho precisa ser uma 
situação de foco dos conselhos.  

Vai ainda haver um aumento no desemprego.  

Com as mudanças na previdência, tem-se uma lacuna importante. As pessoas vão se aposentar 
mais tarde. As pessoas são consideradas velhas para o mercado de trabalho aos 44 anos e só se 
aposentará aos 65, existe uma distância muito grande. O trabalho e a geração de renda talvez 
seja uma das maiores dificuldades dos próximos 02 anos ou mais. Assim como cada vez mais 
substituição das pessoas por tecnologias, cada vez mais exigências para a ocupação dos cargos 
ou a operação de equipamentos, etc.  



Valda apresenta o Grupo do WhatsApp para articulação da rede e divulgação de informação 
através do acesso por link.  

Site Nossos Direitos como ferramenta para fomentar a visibilidade dos projetos para as 
organizações parceiras.  

Marcela fala do maior desafio de ir para o conselho: A violência. Assim, falar da Rede de Proteção 
a Pessoa Idosa é um desafio. As denúncias chegam. De várias situações, vários tipos de violência.  

Edu diz que vários projetos estão surgindo nessa área. Reitera que a grande parte dessas 
violências acontecem por parte de pessoas com laços afetivos com o idoso.  

Eduardo apresentou a plataforma, pública, gratuita, que surgiu em 2018/2019, com a ambição 
de conferir tecnologia aos conselhos. Disponibilizamos uma série de indicadores, vídeos e 
indicadores de forma a disseminar informações. Tem também uma área de Mapa covid, 
acompanhamento de casos por cidades, comparações, etc. Além disso, materiais de apoio às 
ILPIs sempre preservando a identidade das organizações. Existe uma área mais abrangente que 
precisa de senha de acesso, mas é só para formalização de cadastro e monitoramento dos 
acessos e avaliação do conteúdo mais acessado.  

Solicitações no chat para e-mail do Eduardo.  

Informações sobre inscrições no Conselho: Bia orienta 

Encaminhar e-mail para: cmi.bh@pbh.gov.br e peça para fazer inscrição. Será encaminhada a 
documentação para inscrição. Assim que estiver inscrito poderá enviar projetos. Não pode 
apresentar projeto junto à inscrição. São ações distintas que precisam de prazos diferentes. Se 
a comissão de inscrição avaliar como ok toda a documentação a entidade receberá um e-mail 
com um número de inscrição. O  número do telefone celular do CMI é  981010995, contato BIA.  

O próximo projeto terá inscrição do dia 05/10 ao dia 11/10.  

 

21 de Outubro de 2020 

mailto:cmi.bh@pbh.gov.br


Conexão Boas Práticas 60+ Na trilha dos Projetos 

Como Apresentar suas Ideias e Captar Recursos 

Michele Queiroz – Rede Longevidade 

 

Michele apresenta o trabalho que ela realizou que se chama Mobilização de Impacto que 

envolve recursos financeiros e não financeiros.  

Michele se apresenta e faz parte da Rede Longevidade, professora associada da Fundação Dom 

Cabral e Diretora DI – ILC Brasil. 

 

Michele diz que no encontro de hoje falará sobre Portfólio, fontes de recurso, Comunicação, 

equipe, dicas e exemplos.  

Mobilização X Captação 

Ex: Recursos Não Financeiros 

Legalidade e Transparência 

Ex: Prestação de Contas CMI; Relatórios Públicos 

Limites para Recebimento de Recursos 

Ex Envolvimento Político-partidário 

 

Agora no segundo semestre precisamos separar nosso papel do cidadão com envolvimento 

político e o papel da organização. Já presenciei causas sendo prejudicadas por envolvimento 

político-partidário de indivíduos, diretores, lideranças. É um ponto delicado, mas importante. Já 

vi empresas deixando de apoiar organizações por isso e outras questões.  

É preciso entender a mobilização de recurso como algo mais profissional. E precisa estar na 

elaboração do projeto. Impacto das escolhas na mobilização do recurso. Como a atividade fim e 

os serviços são construídos? Essa maneira como são construídos é fundamental. Qual a nossa 

capacidade de ao elaborar o projeto, engajar o nosso público? 

Esse ano tem sido diferente e é preciso levar em conta todas as questões da tecnologia como 

meio de conexão já que os tempos atuais vão exigir de nós distanciamento social mas ainda 



precisamos pensar no fortalecimento dos laços, da aproximação. Então é preciso levar em conta 

o que acontece ao redor.  

Se a gente depender apenas dos recursos do fundo municipal do idoso ou dos recursos  que nós 

captamos que passam pelo fundo para a organização sobreviver provavelmente teremos mais 

dificuldades. Precisa de outras mobilizações, outras fontes de recursos que não eliminem a 

possibilidade de diálogo com o conselho, mas que fortaleçam a instituição. Onde? Poder Público, 

Empresas, Indivíduos, Recursos Internacionais, OSCs. 

Indivíduos podem ser de três tipos: Doadores regulares, Doadores pontuais e ativistas. 

Empresas: Recursos Próprios e Recursos incentivados. 

OSCs: Institutos e Fundações: empresariais, familiares e independentes. 

Poder Público: Isenções e imunidades, recursos diretos do poder público e leis de incentivo.  

É importante conversar e dialogar com as empresas nesse momento de incentivo fiscal, mas 

várias outras possibilidades. Existem plataformas que as organizações podem se cadastrar para 

receber o incentivo das empresas.  

Outras possibilidades são eventos, prêmios, geração própria de recursos que pode inclusive 

envolver poder público, empresas e organizações.  

Eventos como bazares, feijoadas, festas que podem mobilizar recursos, porém precisam ser 

muito bem planejados porque podem gerar inclusive prejuízos.  

Prêmios também podem ser mobilizadores para além de recursos ( mobilização de pessoas) 

Engajamento: Reputação/Credibilidade X Recursos 

Criação de Prêmios 

Geração própria de recursos: Produtos, serviços, locação de espaços, fundos. 

Recursos não financeiros também são importantes: Recursos tecnológicos, físicos, materiais 

doados, conhecimento, recursos humanos.... tudo isso é muito importante e deve ser 

contabilizado.  

É importante trabalhar a comunicação. Precisa ser clara, objetiva.  

Foco institucional X Mobilização. Precisa trabalhar diferenciação por Fonte e Canal. É preciso 

transparência, Relacionamento e Valor Compartilhado.  



Para um edital e um projeto é a mesma coisa. É preciso entender bem o edital. Escrever bem a 

proposta, de forma clara, objetiva, entendendo os canais de comunicação. Entendendo que a 

comunicação não termina quando conseguimos o recurso. Ela continua.  

Equipe: Geralmente muito reduzidas ou uma “EUquipe” – uma pessoa tendo muitas funções. 

Desafios: Censo ABCR Associação Brasileira de Captação de Recursos. 

Equipe OSC: Conselho, voluntário, CLT, Autônomo... 

Parceiros: Empresas prestadoras de serviço 

Dicas e exemplos:  

Vídeo Youtube sobre mobilização social Com:unidade FDC: 

https://www.youtube.com/watch?v=eiKG18tjQeE 

Projeto FDC Longevidade: Link: http://lnkd.in/dBw9uhp 

Convites: 

Workshop 26/09 e Festival Coletivo Longevidade 

 

Marcela explica dúvida da Patrícia – Meninas de Sinhá como colocar a captação de recursos 

dentro do projeto e as ações de gestão e assessorias.  

Diz também da importância de participar das plenárias. 

Valda faz os encerramentos e apresenta o encontro de amanhã.  

 

Questões: 

Roberta Carvalho: Dificuldade das organizações em se apresentarem, em se colocarem. Querem 

captar recurso, mas não tem nem material para apresentar aos patrocinadores. Apresentou case 

de sucesso da Casa do Caminho que foi desenvolvida uma apresentação institucional com a 

proposta de mobilizar a emoção das pessoas e menos escrita. Se tem mais que 10 slides, tá 

errado. 

Michele: Antes da apresentação para comunicação, a atividade meio tem a sua importância. 

Comunicação, contabilidade, mobilização de recurso, são os bastidores que tem muita 

importância. Muita instituição tem um recurso e não acha certo gastar esse recurso com 

https://www.youtube.com/watch?v=eiKG18tjQeE
http://lnkd.in/dBw9uhp


comunicação, por exemplo, porque não está gastando com a atividade fim. Sim, maior parte do 

recurso precisa ser gasta com a atividade fim, mas as atividades-meio precisam de recurso. 

Precisam ser muito bem distribuídos, muito bem trabalhados e sendo assim, podem te trazer 

mais recursos. Então é importante investir sim em comunicação para que se tenha maior retorno 

de recurso financeiro. Smarttouch é uma empresa que cobra para fazer apresentações, mas no 

site tem downloads gratuitos que podem ser usados até que consiga ir profissionalizando, 

disponibilizando recursos, evoluindo.  

 

22 de setembro de 2020. 



Data Tipo de produto Duração Classificação da chamada (até cinco estrelas)Nome do participante
22 de set. de 2020 10:15:03 BRTGoogle Meet 449 Adriana Dias
22 de set. de 2020 10:07:26 BRTGoogle Meet 1304 Adriana Dias
22 de set. de 2020 09:45:20 BRTGoogle Meet 1273 Adriana Dias
22 de set. de 2020 09:23:54 BRTGoogle Meet 458 Adriana Dias
22 de set. de 2020 10:47:49 BRTGoogle Meet 1325 adriane fam
22 de set. de 2020 10:48:35 BRTGoogle Meet 5743 Alcina Assopoc
22 de set. de 2020 10:48:35 BRTGoogle Meet 848 Alcina Roquete
22 de set. de 2020 10:33:18 BRTGoogle Meet 62 Alcina Roquete
22 de set. de 2020 10:28:38 BRTGoogle Meet 4185 Alcina Roquete
22 de set. de 2020 10:47:37 BRTGoogle Meet 6963 Amanda Lopes
22 de set. de 2020 10:48:51 BRTGoogle Meet 4074 ana lucia fernandes da mata
22 de set. de 2020 10:41:26 BRTGoogle Meet 5256 Artistico HaHaHa
22 de set. de 2020 10:48:42 BRTGoogle Meet 5205 Asilo Nossa Senhora da Piedade
22 de set. de 2020 09:21:43 BRTGoogle Meet 1006 Asilo Nossa Senhora da Piedade
22 de set. de 2020 10:48:28 BRTGoogle Meet 5967 Camila Assopoc
22 de set. de 2020 10:48:16 BRTGoogle Meet 2347 Camila Assopoc
22 de set. de 2020 09:54:20 BRTGoogle Meet 41 Camila Assopoc
22 de set. de 2020 10:47:43 BRTGoogle Meet 1497 Carlos Vasconcelos
22 de set. de 2020 10:22:34 BRTGoogle Meet 3141 Carlos Vasconcelos
22 de set. de 2020 09:25:20 BRTGoogle Meet 1227 Carlos Vasconcelos
22 de set. de 2020 10:57:39 BRTGoogle Meet 9306 CeMAIS Nossos Direitos
22 de set. de 2020 10:57:39 BRTGoogle Meet 7244 CeMAIS Nossos Direitos
22 de set. de 2020 10:48:08 BRTGoogle Meet 5889 5 Clube da Amizade de BH
22 de set. de 2020 10:36:33 BRTGoogle Meet 6238 Conectivo OSC - Francisco Iglesias
22 de set. de 2020 09:56:24 BRTGoogle Meet 1983 Dani Marchesotti
22 de set. de 2020 10:47:46 BRTGoogle Meet 5603 Daniela Isis
22 de set. de 2020 10:48:33 BRTGoogle Meet 5608 Denise Amaral
22 de set. de 2020 10:47:59 BRTGoogle Meet 4950 Elen Couto
22 de set. de 2020 10:21:56 BRTGoogle Meet 1366 Érica Maia
22 de set. de 2020 09:58:40 BRTGoogle Meet 3053 Érica Maia
22 de set. de 2020 10:47:48 BRTGoogle Meet 2956 Fabiola Carla
22 de set. de 2020 09:58:23 BRTGoogle Meet 3853 Fabiola Carla
22 de set. de 2020 10:48:19 BRTGoogle Meet 5801 FUNDAMIG Federação Mineira
22 de set. de 2020 09:13:35 BRTGoogle Meet 55 Gabriel Gaya de Souza Araújo
22 de set. de 2020 10:46:08 BRTGoogle Meet 5227 Helena Queiroz
22 de set. de 2020 10:34:53 BRTGoogle Meet 5671 Jose Maria
22 de set. de 2020 10:47:47 BRTGoogle Meet 446 Juliana Lidiane da Silva Moreira
22 de set. de 2020 10:35:49 BRTGoogle Meet 3552 Juliana Lidiane da Silva Moreira
22 de set. de 2020 10:27:26 BRTGoogle Meet 4182 Lar Cristo rei
22 de set. de 2020 10:48:01 BRTGoogle Meet 4882 Lar dos Idosos São José
22 de set. de 2020 10:57:38 BRTGoogle Meet 7119 Marcela Giovanna
22 de set. de 2020 10:48:48 BRTGoogle Meet 1705 Márcia Helena Martins Costa Prata
22 de set. de 2020 10:19:52 BRTGoogle Meet 1523 Márcia Helena Martins Costa Prata
22 de set. de 2020 09:54:20 BRTGoogle Meet 2692 Márcia Helena Martins Costa Prata
22 de set. de 2020 09:09:05 BRTGoogle Meet 20 Márcia Helena Martins Costa Prata



22 de set. de 2020 09:08:13 BRTGoogle Meet 399 Márcia Helena Martins Costa Prata
22 de set. de 2020 10:18:22 BRTGoogle Meet 3545 MARIA APARECIDA MORAES MENDESci
22 de set. de 2020 10:47:49 BRTGoogle Meet 6364 5 Maria Beatriz Pereira Cartacho
22 de set. de 2020 10:47:53 BRTGoogle Meet 6536 Mariana Pimenta
22 de set. de 2020 10:47:46 BRTGoogle Meet 4588 5 Meninas de Sinhá
22 de set. de 2020 10:47:48 BRTGoogle Meet 6641 Michelle Queiroz
22 de set. de 2020 10:47:44 BRTGoogle Meet 1613 Miriam Sobral
22 de set. de 2020 10:19:27 BRTGoogle Meet 363 Miriam Sobral
22 de set. de 2020 10:13:02 BRTGoogle Meet 3999 Miriam Sobral
22 de set. de 2020 10:40:07 BRTGoogle Meet 5695 natalia pires
22 de set. de 2020 10:47:52 BRTGoogle Meet 6526 PATRÍCIA Viegas
22 de set. de 2020 08:34:23 BRTGoogle Meet 5 PEACE GAME OFFICIAL
22 de set. de 2020 10:48:45 BRTGoogle Meet 4749 Projetos | FA.VELA
22 de set. de 2020 10:48:10 BRTGoogle Meet 5541 Raphaela Ferreira
22 de set. de 2020 10:47:53 BRTGoogle Meet 767 Regina Célia
22 de set. de 2020 10:34:59 BRTGoogle Meet 4893 Regina Célia
22 de set. de 2020 09:12:09 BRTGoogle Meet 227 1 Regina Célia
22 de set. de 2020 09:08:08 BRTGoogle Meet 354 Regina Célia
22 de set. de 2020 10:47:53 BRTGoogle Meet 5990 Roberta Carvalho
22 de set. de 2020 10:48:31 BRTGoogle Meet 964 Rosangela Araujo
22 de set. de 2020 10:31:28 BRTGoogle Meet 125 3 Rosangela Araujo
22 de set. de 2020 10:28:03 BRTGoogle Meet 3670 Rosangela Araujo
22 de set. de 2020 10:47:50 BRTGoogle Meet 121 silvia helena helena
22 de set. de 2020 10:45:41 BRTGoogle Meet 370 silvia helena helena
22 de set. de 2020 10:35:59 BRTGoogle Meet 810 silvia helena helena
22 de set. de 2020 10:22:18 BRTGoogle Meet 664 silvia helena helena
22 de set. de 2020 10:11:03 BRTGoogle Meet 2170 silvia helena helena
22 de set. de 2020 09:34:37 BRTGoogle Meet 1209 silvia helena helena
22 de set. de 2020 09:14:07 BRTGoogle Meet 1489 silvia helena helena
22 de set. de 2020 09:52:24 BRTGoogle Meet 3567 Social Institutoesperanca
22 de set. de 2020 10:47:32 BRTGoogle Meet 6011 Soraya Rede Longevidade
22 de set. de 2020 10:48:39 BRTGoogle Meet 6036 Turminha Alegre
22 de set. de 2020 10:47:38 BRTGoogle Meet 4507 Turminha Alegre
22 de set. de 2020 09:30:49 BRTGoogle Meet 603 Turminha Alegre
22 de set. de 2020 10:47:51 BRTGoogle Meet 6294 Zazi Annes
22 de set. de 2020 10:47:50 BRTGoogle Meet 787
22 de set. de 2020 10:34:34 BRTGoogle Meet 2013
22 de set. de 2020 10:00:40 BRTGoogle Meet 3285



Encontro Conexão Boas Práticas – Na Trilha dos Projetos – Com a Apresentação do 

Convidado Oswaldo Barbosa e o tema:  

Recebí um recurso, como fazer uma gestão de sucesso? 

 

Valda inicia informando que Marcella não participará hoje, pois está na plenária do CMI. 

Avisa sobre a gravação do encontro para oportunizar o acesso posterior a outras pessoas e ao 

conteúdo que ficará disponível no canal do YouTube do CeMAIS. Realiza os agradecimentos e 

informa que o encontro tem o objetivo de tratar sobre o Edital de chamamento público para 

captação de recurso do CMI aberto e que o mesmo representa a possibilidade de mais recurso 

para trabalho com a pessoa idosa. 

Apresentação Oswaldo. Parceiro de longa data, na certificação do PMD-PRO 

Ação Caleidoscópio: Nossos Direitos 

 

Oswaldo inicia a conversa falando do Manual Project D Pro, que está disponível 

gratuitamente para download (2ª edição) através do link 

file:///C:/Users/CeMAIS/Downloads/Guia%20Project%20DPro%20-

%20PMD%20Pro%202ª%20Edi%C3%A7%C3%A3o%20-%20Portugu%C3%Aas.pdf 

Inicia então a apresentação que poderá ser disponibilizada posteriormente. 

A gente acaba prometendo muito no projeto e não dá conta de entregar os resultados. 

Precisamos avaliar, inclusive, a nossa capacidade, inclusive de mensurar os resultados. 

Propostas como: 

Melhorar autoestima, melhorar qualidade de vida. 

Como mensurar? É simples? É fácil? O que mais se usa para comprovação dos resultados, nesses 

casos, é o testemunho, mas será que há outras ferramentas pra isso? 

No geral, os projetos prometem mais coisas do que podem entregar. 

Melhorar a gestão, a documentação, para de fato comprovar aos apoiadores a entrega dos 

resultados. Seguir a linha do: O combinado não sai caro.  

É comum também se começar com um objetivo e terminar com outros e isso acaba fechando 

muitas portas. 



Normalmente na primeira folha faz-se uma apresentação geral do projeto e ao final se apresenta 

um orçamento. O avaliador olhando estas duas partes precisa ter boa ideia do projeto.  

É preciso construir sempre com a ideia de: 

Qual o objetivo? X recurso disponível 

Ex:  

Melhorar qualidade de vida X 20 mil reais ---- 100 pessoas 

Será que com 20 mil reais eu consigo melhorar a qualidade de vida de 100 pessoas? Como ? 

Como fazer e como avaliar os resultados entregues? Cuidado com as determinações pois o 

“combinado não sai caro”. 

Apresenta brevemente o guia e informa que lá constam muitas ferramentas, o Project D Pro – 

antigo PMDpro (guia da certificação). 

Guia gratuito de acesso 

 

Gestão de um projeto 

5 etapas 

1. Desenho do projeto – Proposta 

2. Configuração e aprovação de projeto – O dinheiro chegou – por onde começar 

3. Planejamento – detalhar a proposta  

4. Colocar a mão na massa 

5. Aavaliar se valeu a pena dentro do cronograma proposto 

 

Aponta questionamento: Qual a diferença: Proposta Projeto X Plano de Projeto? 

Proposta ainda está mobilizando recurso. Será que tem que complementar as informações?  

Os participantes argumentam que o plano precisa de complementaridade 

 

 

 



Triângulo de gestão 

Três bases iguais: 

1. Custo/recursos 

2. Escopo/qualidade 

3. Cronograma 

Ao longo da execução esse triângulo muda de forma? Os lados mudam de tamanho? 

O que aconteceu para mudar? Vai conseguir negociar as mudanças com o financiador? 

É preciso envolver a equipe técnica para avaliar a viabilidade e gestão do cronograma. O desafio 

do gestor é buscar o equilíbrio deste triângulo.  

Sempre é bom lembrar: 

O financiador não é bonzinho. É preciso executar o projeto dentro do planejamento. Toda 

alteração que fizer em relação ao combinado deve ser avisada antes. Por mais óbvio que pareça 

ser, se deixa escapar. É importante ter autonomia, mas é importante sempre verificar antes com 

o financiador para não ter problemas na prestação de contas 

Avaliar: Ao final da execução e prestação de contas como ficou meu triângulo? Equilibrado? 

Exemplo da pandemia: vários projetos tiveram que mudar seu cronograma, seu escopo... Muito 

gestor não tem zelo em seguir a proposta inicial.  

Quando propôs estava seguro da proposta ou estava testando uma ideia? 

Qual a sua expectativa real em relação às entregas? 

 

 A cada ano a gente melhora a capacidade de prometer dentro do que temos capacidade de 

entregar. 

Como fazer uma gestão de sucesso? 

Sucesso em um projeto, Significa o que? 

Frases dos participantes (Uma palavra ou uma frase objetiva) 

• Cumprimento dos objetivos 

• Aprovação  

• Realização com êxito 



Posso cumprir meu objetivo, mas posso ter gastado recurso a mais, posso ter alterado o 

cronograma. É o ideal? 

 

Então Sucesso seria cumprir o objetivo com o custo previsto e em tempo e cronograma 

proposto. Sucesso é buscar o maior equilíbrio possível dentro do triângulo de gestão. 

Mas nem sempre é possível realizar as coisas tão certinhas. As vezes atrasa recurso logo no 

início, as vezes acontecem n situações que mudam o percurso, o prazo... 

Do ponto de vista conceitual o ideal é buscar o máximo de equilíbrio possível dentro do 

triângulo.  

Gestores mudam o projeto com a ideia de  “estamos fazendo o bem, isso não é errado”, e podem 

sofrer punições por isso. Ninguém está fazendo coisa errada, mas o recurso não é nosso. Regra 

é regra. O patrocinador estabelece se pode ou não, então precisa ser consultado ANTES em caso 

de alterações. Não dá pra ter um cuidado menor com um recurso que não é nosso acreditando 

que esse apoiador vai “perdoar”. Independente do motivo e da relevância da ação da mudança, 

a OSC pode ser penalizada.  

Como é o seu apoiador/parceiro? Rigoroso, um pouco mais flexível? É interessante conhecer o 

parceiro. 

 

Percentual de mudança de escopo no projeto? 

Cronograma talvez tenha mais flexibilidade 

Custos e recursos?  

Portas de decisão – decisões importantes para avançar no projeto. Documenta, formaliza, 

registra ata para que ao final possa fazer essa análise e apresentar documentalmente. Terminar 

os projetos, reunir a equipe e avaliar as lições aprendidas neste projeto é de extrema 

necessidade. 

Quando começa um novo projeto, revisita essa lista? 

As vezes faz a lista, não retoma ao iniciar novo projeto e se depara com os mesmos desafios 

novamente.  

 



Fases – Implementação 

Gerenciamento de Pessoas 

Gerenciamento de Cronograma do Projeto 

Gerenciamento do Orçamento do projeto 

Atividades do MEAL durante a implementação 

Gerenciamento da cadeia de suprimentos 

Gerenciamento de problemas 

Gerenciamento de mudanças em projetos 

 

Oswaldo pontua que o projeto só inicia de fato com o depósito do recurso na conta da 

organização e exemplifica que muitas organizações iniciam as ações com base na perspectiva de 

prazo para esse dinheiro entrar em conta, mas que essa prática não é interessante porque na 

realidade os recursos demoram, além do que se prevê, podendo demorar meses. Ele deu 

exemplos de 06 meses entre a aprovação do projeto e o depósito do recurso e isso impacta 

diretamente. A recomendação (porta de decisão) é não iniciar se não tem recurso próprio para 

tal. Aguardar o recurso em conta. Iniciar antes pode gerar consequências, inclusive de 

contabilidade por pagar documentos anteriores com recursos liberados posteriormente. Notas 

devem ser posteriores ao recurso em conta.  

 

Exemplo de situação de gestor que está contando com verba automática por existir um decreto 

de calamidade pública. E isso não existe. Não há ligação direta. Não se pode se ter uma 

dependência tão forte em cima do poder público. Precisa ter um caixa mínimo, de fundo próprio, 

para conforto da gestão. Gerenciar só com recurso carimbado, público, desafia muito a 

liberdade da gestão e limita a autonomia.  

Gestão de pessoas: 

Quantas OSCs tem setor de recursos humanos? Atendimento com psicólogo? Trabalhar no 

terceiro setor já se tem dna preparado, vacinado. Será? 

Como a equipe lida com pessoas vítimas de abuso sexual? Como lidar com pessoas em situação 

de violência? Resolução de conflitos... com os desafios de cada área de atuação. Ah mas a OSC 



é pequena, não temos recurso. Mas por que não colocou isso no custo da organização ou do 

projeto lá atrás?  

O coordenador vai dedicar a maior parte do tempo em fazer as pessoas fazerem melhor. 

Precisamos nos preparar e preparar a equipe para isso. As vezes promove um bom técnico a 

coordenador e não faz um bom coordenador porque não lida bem com pessoas. Boa Gestão de 

pessoas é fundamental. 

Gerenciamento do cronograma 

Faça uma reunião mensal com estes 07 tópicos de pauta. Aborde pontos fundamentais para dar 

conta do andamento do seu projeto. Deve-se ter a presença da diretoria, coordenação e 

operacional. 

Gerenciamento de Pessoas, cronograma, orçamento do projeto, Atividades MEAL 

(monitoramento, avaliação, transparência e aprendizado), cadeia de suprimentos, 

gerenciamento de problemas, gerenciamento de mudanças em projetos. 

Reunião semanal – Reunião do bom dia – organização da semana, resolução dos problemas, 

agendas... controle da gestão na sua mão. Para depois não dizer: eu não sabia que isso estava 

acontecendo.  

A Gestão voluntária precisa deixar claro qual o tempo de dedicação, pois a responsabilidade é 

dela, independente de voluntária ou não. 

As ferramentas precisam ser acessíveis. Melhor usar planilhas de excel do que ferramentas 

elaboradas não acessíveis e que não são utilizadas. 

Registrar ata, objetiva, dos combinados. Voltar a elas sempre e buscar o equilíbrio, avaliar se 

está sendo cumprido o que tem se proposto.  

O que você tem feito para um bom Gerenciamento de Pessoas, cronograma, orçamento do 

projeto, Atividades MEAL (monitoramento, avaliação, transparência e aprendizado), cadeia de 

suprimentos, gerenciamento de problemas, gerenciamento de mudanças em projetos. 

Quais são seus formulários para registrar as informações? 

É importante ter consciência da profissionalização. Governança. 

Preciso ter consciência que sou gestor, mas não sou dono da organização de terceiro setor. 



Várias organizações param quando o gestor não está mais disponível. É preciso mais gestão, 

mais esquipe, mais profissionalização... 

Importância da formação continuada. 

Valda finaliza informando do encontro de amanhã e da importância de que as pessoas leiam 

anteriormente o edital e tragam dúvidas.  

Edital para captação de recursos do CMI FUMID BH disponível em: https://6e97afe8-6507-41ª5-

89b2-1c740509b884.usrfiles.com/ugd/6e97af_4166b455b97b40eda623bfd88d8e01da.pdf 

 

23 de setembro de 2020 

Pâmella Noronha 
CeMAIS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://6e97afe8-6507-41a5-89b2-1c740509b884.usrfiles.com/ugd/6e97af_4166b455b97b40eda623bfd88d8e01da.pdf
https://6e97afe8-6507-41a5-89b2-1c740509b884.usrfiles.com/ugd/6e97af_4166b455b97b40eda623bfd88d8e01da.pdf


Data Tipo de produto Duração Classificação da chamada (até cinco estrelas)Nome do participanteEndereço IP
23 de set. de 2020 10:59:50 BRTGoogle Meet 902 adriane fam
23 de set. de 2020 11:38:22 BRTGoogle Meet 8770 Airton Januário
23 de set. de 2020 10:59:40 BRTGoogle Meet 6250 Alcina Assopoc
23 de set. de 2020 11:00:03 BRTGoogle Meet 1692 Alcina Roquete
23 de set. de 2020 10:18:20 BRTGoogle Meet 2226 Alcina Roquete
23 de set. de 2020 09:38:42 BRTGoogle Meet 739 Alcina Roquete
23 de set. de 2020 09:17:31 BRTGoogle Meet 117 Alcina Roquete
23 de set. de 2020 10:59:37 BRTGoogle Meet 2898 alessandro silva
23 de set. de 2020 10:11:06 BRTGoogle Meet 2913 alessandro silva
23 de set. de 2020 09:22:22 BRTGoogle Meet 229 alessandro silva
23 de set. de 2020 11:38:11 BRTGoogle Meet 8383 Aline Seoane
23 de set. de 2020 09:28:33 BRTGoogle Meet 383 Alison Souza
23 de set. de 2020 09:22:52 BRTGoogle Meet 101 Alison Souza
23 de set. de 2020 10:59:19 BRTGoogle Meet 7120 Amanda Lopes - Assopoc
23 de set. de 2020 10:38:57 BRTGoogle Meet 3793 Ana Dias
23 de set. de 2020 11:39:46 BRTGoogle Meet 557 ana lucia fernandes da mata
23 de set. de 2020 11:27:10 BRTGoogle Meet 8812 ana lucia fernandes da mata
23 de set. de 2020 11:37:50 BRTGoogle Meet 8177 Analia Sousa Sousa
23 de set. de 2020 09:20:48 BRTGoogle Meet 58 Analia Sousa Sousa
23 de set. de 2020 14:37:34 BRTGoogle Meet 2043 Andressa Lanchotti
23 de set. de 2020 10:59:42 BRTGoogle Meet 5548 Apae Crucilandia
23 de set. de 2020 09:27:05 BRTGoogle Meet 73 Apae Crucilandia
23 de set. de 2020 10:59:21 BRTGoogle Meet 5795 Artistico HaHaHa
23 de set. de 2020 09:22:38 BRTGoogle Meet 1294 Artistico HaHaHa
23 de set. de 2020 08:51:55 BRTGoogle Meet 12 Artistico HaHaHa
23 de set. de 2020 11:00:11 BRTGoogle Meet 6672 Asilo Nossa Senhora da Piedade
23 de set. de 2020 11:40:32 BRTGoogle Meet 8925 Assistência Social - Projeto FRED
23 de set. de 2020 11:00:48 BRTGoogle Meet 5694 Camila Assopoc
23 de set. de 2020 11:00:37 BRTGoogle Meet 6479 Camila Assopoc
23 de set. de 2020 10:59:25 BRTGoogle Meet 6757 carina cassimiro
23 de set. de 2020 10:59:23 BRTGoogle Meet 6395 Carlos Vasconcelos
23 de set. de 2020 11:38:11 BRTGoogle Meet 3651 5 Carlucio Bernardino
23 de set. de 2020 10:36:59 BRTGoogle Meet 23 Carlucio Bernardino
23 de set. de 2020 10:36:12 BRTGoogle Meet 3199 Carlucio Bernardino
23 de set. de 2020 09:35:46 BRTGoogle Meet 1167 Carlucio Bernardino
23 de set. de 2020 09:15:13 BRTGoogle Meet 357 Carlucio Bernardino
23 de set. de 2020 09:06:09 BRTGoogle Meet 307 Carlucio Bernardino
23 de set. de 2020 11:38:24 BRTGoogle Meet 5452 Celina Schmidel Nunes
23 de set. de 2020 10:07:22 BRTGoogle Meet 322 Celina Schmidel Nunes
23 de set. de 2020 09:53:49 BRTGoogle Meet 1860 Celina Schmidel Nunes
23 de set. de 2020 09:22:11 BRTGoogle Meet 1151 Celina schmidel nunes
23 de set. de 2020 14:43:42 BRTGoogle Meet 2682 CeMAIS Nossos Direitos187.86.247.37
23 de set. de 2020 12:10:46 BRTGoogle Meet 2145 CeMAIS Nossos Direitos179.220.244.169
23 de set. de 2020 11:34:43 BRTGoogle Meet 104 CeMAIS Nossos Direitos179.220.244.169
23 de set. de 2020 11:32:12 BRTGoogle Meet 1752 CeMAIS Nossos Direitos179.220.249.221



23 de set. de 2020 11:04:10 BRTGoogle Meet 8637 CeMAIS Nossos Direitos2804:7f2:2782:cce0:fc94:21c1:963b:3447
23 de set. de 2020 11:04:10 BRTGoogle Meet 8073 CeMAIS Nossos Direitos2804:14c:5bb6:994e:85ae:63da:e911:b7a5
23 de set. de 2020 11:02:40 BRTGoogle Meet 2094 CeMAIS Nossos Direitos179.220.249.221
23 de set. de 2020 10:22:09 BRTGoogle Meet 1837 CeMAIS Nossos Direitos2804:14d:c881:827b:cd08:3142:a15b:6d42
23 de set. de 2020 11:38:10 BRTGoogle Meet 4395 Claudia Marcia Santos Oliveira
23 de set. de 2020 10:24:32 BRTGoogle Meet 4649 Claudia Marcia Santos Oliveira
23 de set. de 2020 11:38:06 BRTGoogle Meet 1136 cleber jovino
23 de set. de 2020 11:18:59 BRTGoogle Meet 1000 cleber jovino
23 de set. de 2020 10:34:19 BRTGoogle Meet 3020 cleber jovino
23 de set. de 2020 09:43:48 BRTGoogle Meet 63 cleber jovino
23 de set. de 2020 10:35:10 BRTGoogle Meet 5796 Clube da Amizade de BH
23 de set. de 2020 10:59:10 BRTGoogle Meet 7358 Conectivo OSC - Francisco Iglesias
23 de set. de 2020 09:39:01 BRTGoogle Meet 469 Conselho Distrital de Saúde do Barreiro
23 de set. de 2020 11:40:22 BRTGoogle Meet 3406 Conselho Municipal do Idoso
23 de set. de 2020 09:09:56 BRTGoogle Meet 629 Conselho Municipal do Idoso
23 de set. de 2020 11:38:03 BRTGoogle Meet 9521 Cristiana Ceotto Deslandes
23 de set. de 2020 11:38:54 BRTGoogle Meet 9544 Cristiane Montijo
23 de set. de 2020 10:59:25 BRTGoogle Meet 4253 Daniela Isis
23 de set. de 2020 09:38:30 BRTGoogle Meet 1837 Daniela Isis
23 de set. de 2020 08:59:56 BRTGoogle Meet 16 Delânzia Junho
23 de set. de 2020 09:23:38 BRTGoogle Meet 940 Denise Amaral
23 de set. de 2020 10:46:39 BRTGoogle Meet 6857 ELANE SOARES
23 de set. de 2020 11:39:25 BRTGoogle Meet 5091 Elena “Amor & Ternura”
23 de set. de 2020 11:39:01 BRTGoogle Meet 4791 Elena “Amor & Ternura”
23 de set. de 2020 10:18:58 BRTGoogle Meet 611 Elena “Amor & Ternura”
23 de set. de 2020 10:08:36 BRTGoogle Meet 268 Elena “Amor & Ternura”
23 de set. de 2020 10:03:56 BRTGoogle Meet 1427 Elena “Amor & Ternura”
23 de set. de 2020 09:35:56 BRTGoogle Meet 604 Elena “Amor & Ternura”
23 de set. de 2020 09:23:55 BRTGoogle Meet 405 Elena “Amor & Ternura”
23 de set. de 2020 09:16:24 BRTGoogle Meet 111 Elena “Amor & Ternura”
23 de set. de 2020 09:13:58 BRTGoogle Meet 64 Elena “Amor & Ternura”
23 de set. de 2020 09:12:33 BRTGoogle Meet 5 Elena “Amor & Ternura”
23 de set. de 2020 09:12:05 BRTGoogle Meet 513 Elena “Amor & Ternura”
23 de set. de 2020 09:03:18 BRTGoogle Meet 153 Elena “Amor & Ternura”
23 de set. de 2020 11:14:44 BRTGoogle Meet 7562 elter -Sudecap
23 de set. de 2020 11:00:26 BRTGoogle Meet 3843 Erika IMP
23 de set. de 2020 09:50:31 BRTGoogle Meet 1688 Erika IMP
23 de set. de 2020 11:27:38 BRTGoogle Meet 8468 Fabiana - Paulo de Tarso
23 de set. de 2020 11:38:10 BRTGoogle Meet 593 5 Fabiana Antunes
23 de set. de 2020 11:05:28 BRTGoogle Meet 2729 Fernanda Ferreira
23 de set. de 2020 10:19:49 BRTGoogle Meet 13 Fernanda Ferreira
23 de set. de 2020 11:39:20 BRTGoogle Meet 8773 Fernanda Matos
23 de set. de 2020 11:37:59 BRTGoogle Meet 9530 Fernanda Matos
23 de set. de 2020 09:10:55 BRTGoogle Meet 643 Fernanda Matos
23 de set. de 2020 10:26:11 BRTGoogle Meet 694 Fernando Elias Freitas
23 de set. de 2020 10:11:20 BRTGoogle Meet 4774 Fernando Elias Freitas



23 de set. de 2020 09:29:02 BRTGoogle Meet 477 Filipe Guimaraes
23 de set. de 2020 10:59:20 BRTGoogle Meet 6930 Flávia Almeida
23 de set. de 2020 10:30:45 BRTGoogle Meet 2243 FUNDAMIG Federação Mineira
23 de set. de 2020 09:27:06 BRTGoogle Meet 1378 FUNDAMIG Federação Mineira
23 de set. de 2020 09:07:27 BRTGoogle Meet 12 Gabriel Gaya de Souza Araújo
23 de set. de 2020 11:40:36 BRTGoogle Meet 2058 Geromira Abreu
23 de set. de 2020 11:04:43 BRTGoogle Meet 429 Geromira Abreu
23 de set. de 2020 10:56:00 BRTGoogle Meet 508 Geromira Abreu
23 de set. de 2020 10:46:49 BRTGoogle Meet 379 Geromira Abreu
23 de set. de 2020 10:36:07 BRTGoogle Meet 3899 Geromira Abreu
23 de set. de 2020 09:30:59 BRTGoogle Meet 511 Geromira Abreu
23 de set. de 2020 09:21:46 BRTGoogle Meet 196 Geromira Abreu
23 de set. de 2020 09:13:52 BRTGoogle Meet 394 Geromira Abreu
23 de set. de 2020 09:12:58 BRTGoogle Meet 12 Gilson Moreira
23 de set. de 2020 11:32:03 BRTGoogle Meet 1658 Giuliane Amancio
23 de set. de 2020 10:22:07 BRTGoogle Meet 1801 GIULIANE AMANCIO LIMA
23 de set. de 2020 12:10:48 BRTGoogle Meet 2016 Gleice de Moraes zioto
23 de set. de 2020 11:32:12 BRTGoogle Meet 1572 Gleice de Moraes zioto
23 de set. de 2020 11:05:26 BRTGoogle Meet 9 Gleice de Moraes zioto
23 de set. de 2020 11:04:56 BRTGoogle Meet 19 Gleice de Moraes zioto
23 de set. de 2020 10:22:09 BRTGoogle Meet 332 Gleice de Moraes zioto
23 de set. de 2020 11:38:03 BRTGoogle Meet 8157 HAYDEE MAGDA GONÇALVES GONÇALVES
23 de set. de 2020 10:39:35 BRTGoogle Meet 3338 Helena Queiroz
23 de set. de 2020 11:38:26 BRTGoogle Meet 6669 heliane Azevêdo
23 de set. de 2020 11:38:51 BRTGoogle Meet 9064 Helio Cosso Neto
23 de set. de 2020 10:09:21 BRTGoogle Meet 26 Inês Quiroga
23 de set. de 2020 10:21:59 BRTGoogle Meet 2136 Isabella Dangeles
23 de set. de 2020 10:59:25 BRTGoogle Meet 3476 4 Jessica Thayrine
23 de set. de 2020 10:01:53 BRTGoogle Meet 1361 Jessica Thayrine
23 de set. de 2020 09:38:42 BRTGoogle Meet 1521 Jessica Thayrine
23 de set. de 2020 11:40:39 BRTGoogle Meet 7889 5 joao isidro vinhal Vinhal
23 de set. de 2020 09:28:01 BRTGoogle Meet 1603 joao isidro vinhal Vinhal
23 de set. de 2020 11:40:29 BRTGoogle Meet 4444 Jose Liberato
23 de set. de 2020 10:24:24 BRTGoogle Meet 4856 Jose Liberato
23 de set. de 2020 11:40:24 BRTGoogle Meet 9629 José Savietto
23 de set. de 2020 09:52:07 BRTGoogle Meet 150 Josefa Dornelas
23 de set. de 2020 10:51:43 BRTGoogle Meet 215 Jucilene Carneiro Moreira
23 de set. de 2020 10:40:32 BRTGoogle Meet 447 Jucilene Carneiro Moreira
23 de set. de 2020 10:31:16 BRTGoogle Meet 1217 Jucilene Carneiro Moreira
23 de set. de 2020 11:40:01 BRTGoogle Meet 9326 Julia Drager
23 de set. de 2020 11:00:33 BRTGoogle Meet 5351 Juliana Freitas
23 de set. de 2020 11:40:27 BRTGoogle Meet 9652 Kelly Couto
23 de set. de 2020 11:38:01 BRTGoogle Meet 8926 Kelly Cristina de Souza
23 de set. de 2020 11:38:18 BRTGoogle Meet 3200 5 Kenia Costa
23 de set. de 2020 10:47:51 BRTGoogle Meet 3567 Lar Cristo rei
23 de set. de 2020 11:00:45 BRTGoogle Meet 6229 Lar Dona Paula SSVP



23 de set. de 2020 11:00:18 BRTGoogle Meet 4779 leila aparecida
23 de set. de 2020 09:39:29 BRTGoogle Meet 1874 leila aparecida
23 de set. de 2020 09:07:54 BRTGoogle Meet 79 leila aparecida
23 de set. de 2020 11:38:35 BRTGoogle Meet 4602 Luiz Domingos Reissinger
23 de set. de 2020 10:21:43 BRTGoogle Meet 426 Luiz Domingos Reissinger
23 de set. de 2020 10:13:55 BRTGoogle Meet 3037 Luiz Domingos Reissinger
23 de set. de 2020 11:38:39 BRTGoogle Meet 9074 Luiz Henrique Porto Vilani
23 de set. de 2020 11:39:01 BRTGoogle Meet 808 Luiz Rosa
23 de set. de 2020 10:04:02 BRTGoogle Meet 2532 Luiz Rosa
23 de set. de 2020 11:23:33 BRTGoogle Meet 3728 Magda d' ÁVILA NUNES
23 de set. de 2020 11:40:27 BRTGoogle Meet 3042 Marcela Giovanna
23 de set. de 2020 09:26:08 BRTGoogle Meet 911 Marcela Giovanna
23 de set. de 2020 11:38:15 BRTGoogle Meet 9140 Marcella Assis
23 de set. de 2020 11:38:53 BRTGoogle Meet 9424 Marcella Cristina de Aguiar
23 de set. de 2020 11:38:00 BRTGoogle Meet 5339 Marcelo Manoel
23 de set. de 2020 11:25:57 BRTGoogle Meet 8756 Marcelo Paulino
23 de set. de 2020 11:00:30 BRTGoogle Meet 3969 Márcia Helena Martins Costa Prata
23 de set. de 2020 09:54:12 BRTGoogle Meet 1058 Márcia Helena Martins Costa Prata
23 de set. de 2020 09:36:10 BRTGoogle Meet 1331 Márcia Helena Martins Costa Prata
23 de set. de 2020 09:13:48 BRTGoogle Meet 807 Márcia Helena Martins Costa Prata
23 de set. de 2020 11:12:44 BRTGoogle Meet 7599 Marcos Fontoura
23 de set. de 2020 11:38:05 BRTGoogle Meet 9024 Marhessa Rocha Cancado
23 de set. de 2020 09:08:18 BRTGoogle Meet 135 Marhessa Rocha Cancado
23 de set. de 2020 11:37:52 BRTGoogle Meet 9243 MARIA APARECIDA MORAES MENDESci
23 de set. de 2020 11:38:41 BRTGoogle Meet 8581 5 Maria Beatriz Pereira Cartacho
23 de set. de 2020 10:48:44 BRTGoogle Meet 1983 Maria do Socorro Melo de Campos
23 de set. de 2020 11:38:52 BRTGoogle Meet 7461 5 Maria Raquel Bicalho P. Lima
23 de set. de 2020 10:59:21 BRTGoogle Meet 6963 Mariana Pimenta
23 de set. de 2020 10:04:35 BRTGoogle Meet 835 Marina Arthuzzi
23 de set. de 2020 11:38:04 BRTGoogle Meet 8174 Miriam Barros
23 de set. de 2020 09:17:41 BRTGoogle Meet 846 Miriam Barros
23 de set. de 2020 10:59:20 BRTGoogle Meet 536 Miriam Sobral
23 de set. de 2020 10:50:15 BRTGoogle Meet 99 Miriam Sobral
23 de set. de 2020 10:47:48 BRTGoogle Meet 5906 Miriam Sobral
23 de set. de 2020 11:37:57 BRTGoogle Meet 4058 Naiane Loureiro
23 de set. de 2020 11:39:22 BRTGoogle Meet 9609 natalia pires
23 de set. de 2020 10:29:03 BRTGoogle Meet 4975 natalia pires
23 de set. de 2020 09:03:10 BRTGoogle Meet 114 natalia pires
23 de set. de 2020 10:59:30 BRTGoogle Meet 5095 Oswaldo Barbosa
23 de set. de 2020 09:32:39 BRTGoogle Meet 214 Oswaldo Barbosa
23 de set. de 2020 09:27:39 BRTGoogle Meet 2311 Oswaldo Barbosa
23 de set. de 2020 10:59:22 BRTGoogle Meet 7242 Pamella Silva
23 de set. de 2020 10:32:10 BRTGoogle Meet 4569 Patricia Carneiro
23 de set. de 2020 09:15:15 BRTGoogle Meet 733 Patricia Carneiro
23 de set. de 2020 11:00:21 BRTGoogle Meet 7152 PATRÍCIA Viegas
23 de set. de 2020 11:38:01 BRTGoogle Meet 1645 Paula



23 de set. de 2020 11:10:17 BRTGoogle Meet 968 Paula Ferreira Chacon
23 de set. de 2020 10:54:13 BRTGoogle Meet 210 Paula Ferreira Chacon
23 de set. de 2020 10:41:20 BRTGoogle Meet 2085 Paula Ferreira Chacon
23 de set. de 2020 10:06:25 BRTGoogle Meet 642 Paula Ferreira Chacon
23 de set. de 2020 09:55:29 BRTGoogle Meet 1660 Paula Ferreira Chacon
23 de set. de 2020 09:27:35 BRTGoogle Meet 615 Paula Ferreira Chacon
23 de set. de 2020 09:14:38 BRTGoogle Meet 359 Paula Ferreira Chacon
23 de set. de 2020 11:38:02 BRTGoogle Meet 9497 Pedro de Aguiar Venturini
23 de set. de 2020 11:39:52 BRTGoogle Meet 485 Pedro Luiz
23 de set. de 2020 09:53:08 BRTGoogle Meet 3061 Pedro Luiz
23 de set. de 2020 11:08:37 BRTGoogle Meet 3997 Projeto ILPH BH
23 de set. de 2020 10:30:21 BRTGoogle Meet 3728 Projeto Universidade Aberta a Pessoa Idosa Una
23 de set. de 2020 11:00:13 BRTGoogle Meet 5965 5 Projetos | FA.VELA
23 de set. de 2020 10:19:02 BRTGoogle Meet 4232 Raphaela Ferreira
23 de set. de 2020 11:34:27 BRTGoogle Meet 9153 Raquel Seixas Ribeiro
23 de set. de 2020 20:33:56 BRTGoogle Meet 244 Rede 3i CeMAIS 2804:d45:b903:3d00:1ccd:8fad:6355:c6
23 de set. de 2020 20:33:28 BRTGoogle Meet 27 Rede 3i CeMAIS 2804:d45:b903:3d00:f5a2:d69b:2919:dbd3
23 de set. de 2020 19:31:22 BRTGoogle Meet 673 Rede 3i CeMAIS 2804:d45:b903:3d00:f5a2:d69b:2919:dbd3
23 de set. de 2020 19:31:19 BRTGoogle Meet 1534 Rede 3i CeMAIS 2804:d45:b903:3d00:f103:8afb:8a62:a99b
23 de set. de 2020 19:15:26 BRTGoogle Meet 353 Rede 3i CeMAIS 2804:d45:b903:3d00:f5a2:d69b:2919:dbd3
23 de set. de 2020 19:09:16 BRTGoogle Meet 49 Rede 3i CeMAIS 2804:d45:b903:3d00:f5a2:d69b:2919:dbd3
23 de set. de 2020 19:04:02 BRTGoogle Meet 27 Rede 3i CeMAIS 2804:d45:b903:3d00:f103:8afb:8a62:a99b
23 de set. de 2020 11:41:01 BRTGoogle Meet 4900 Rede 3i CeMAIS 2804:d45:b903:3d00:c085:81ef:c142:3f10
23 de set. de 2020 11:38:09 BRTGoogle Meet 7460 Rede 3i CeMAIS 2804:7f2:2984:c4c1:5b3:d16b:944:6774
23 de set. de 2020 10:48:59 BRTGoogle Meet 4968 Rede 3i CeMAIS 201.80.0.128
23 de set. de 2020 10:19:37 BRTGoogle Meet 1507 Rede 3i CeMAIS 2804:d45:b903:3d00:f5a2:d69b:2919:dbd3
23 de set. de 2020 09:58:22 BRTGoogle Meet 3047 Rede 3i CeMAIS 2804:d45:b903:3d00:c085:81ef:c142:3f10
23 de set. de 2020 09:31:38 BRTGoogle Meet 1966 Rede 3i CeMAIS 2804:7f2:2984:c4c1:5b3:d16b:944:6774
23 de set. de 2020 09:10:27 BRTGoogle Meet 524 Rede 3i CeMAIS 201.80.0.128
23 de set. de 2020 09:30:46 BRTGoogle Meet 56 Regina Célia
23 de set. de 2020 09:29:38 BRTGoogle Meet 18 Regina Célia
23 de set. de 2020 09:29:05 BRTGoogle Meet 280 Regina Célia
23 de set. de 2020 11:37:58 BRTGoogle Meet 9361 Renata Martins Costa de Moura
23 de set. de 2020 10:59:22 BRTGoogle Meet 6550 Roberta Carvalho
23 de set. de 2020 11:39:07 BRTGoogle Meet 9588 Robson Cardoso
23 de set. de 2020 11:37:53 BRTGoogle Meet 5912 Robson de Oliveira Costa
23 de set. de 2020 14:43:44 BRTGoogle Meet 2672 Satu Atelier
23 de set. de 2020 10:19:48 BRTGoogle Meet 534 Silvania Cecília
23 de set. de 2020 09:52:17 BRTGoogle Meet 433 Silvania Cecília
23 de set. de 2020 09:34:32 BRTGoogle Meet 266 Silvania Cecília
23 de set. de 2020 09:20:44 BRTGoogle Meet 210 Silvania Cecília
23 de set. de 2020 09:13:49 BRTGoogle Meet 17 Silvania Cecília
23 de set. de 2020 09:12:44 BRTGoogle Meet 51 Silvania Cecília
23 de set. de 2020 11:00:41 BRTGoogle Meet 3406 silvia helena helena
23 de set. de 2020 10:03:47 BRTGoogle Meet 2986 silvia helena helena
23 de set. de 2020 09:13:52 BRTGoogle Meet 374 silvia helena helena



23 de set. de 2020 09:06:59 BRTGoogle Meet 468 silvia helena helena
23 de set. de 2020 11:38:05 BRTGoogle Meet 7586 Simone Maria Barbosa Silva Araujo
23 de set. de 2020 10:59:17 BRTGoogle Meet 7506 Social Institutoesperanca
23 de set. de 2020 09:00:59 BRTGoogle Meet 53 SORAYA DE SOUZA
23 de set. de 2020 11:33:33 BRTGoogle Meet 9107 Soraya Rede Longevidade
23 de set. de 2020 11:38:04 BRTGoogle Meet 8680 Tania Valle Araujo
23 de set. de 2020 11:01:11 BRTGoogle Meet 7300 Teresina Raphael
23 de set. de 2020 11:37:57 BRTGoogle Meet 957 Tomas Alexandre Ahovagi
23 de set. de 2020 11:21:20 BRTGoogle Meet 8445 Tomas Alexandre Ahovagi
23 de set. de 2020 11:00:22 BRTGoogle Meet 6608 Turminha Alegre
23 de set. de 2020 12:10:47 BRTGoogle Meet 2105 USTANE MARTINS
23 de set. de 2020 11:38:56 BRTGoogle Meet 8558 5 Valeria Goncalves Mapa De Faria
23 de set. de 2020 11:37:53 BRTGoogle Meet 8820 1 Veronica Campos Sales
23 de set. de 2020 10:59:58 BRTGoogle Meet 6996 Virgílio garcia
23 de set. de 2020 10:47:40 BRTGoogle Meet 429 Vitor Fernandes APAEBH
23 de set. de 2020 10:34:45 BRTGoogle Meet 1845 Vitor Fernandes APAEBH
23 de set. de 2020 10:02:14 BRTGoogle Meet 19 Vitor Fernandes APAEBH
23 de set. de 2020 10:00:00 BRTGoogle Meet 3511 Vitor Fernandes APAEBH
23 de set. de 2020 11:38:55 BRTGoogle Meet 6004 Willian Barbosa
23 de set. de 2020 09:55:58 BRTGoogle Meet 1458 Willian Barbosa - Lar Clotilde Martins
23 de set. de 2020 09:30:50 BRTGoogle Meet 203 Willian Barbosa - Lar Clotilde Martins
23 de set. de 2020 10:59:27 BRTGoogle Meet 3234 Zazi Annes
23 de set. de 2020 10:59:55 BRTGoogle Meet 5054
23 de set. de 2020 09:34:14 BRTGoogle Meet 207
23 de set. de 2020 09:30:03 BRTGoogle Meet 793



Conexão Boas Práticas 60+ Na trilha dos Projetos 

Entendendo o Edital CMI/BH 01/2020-2022 

 

O encontro começou com Silvia Helena do Grupo Raio de Luz dando Feedback do encontro 
anterior com o Oswaldo e como gostou.  

Valda justificou a ausência da Marcela que estará em outro evento e lê uma mensagem da 
Fernanda, presidente do CMI agradecendo pela oportunidade do evento.  

Convidadas: Marcella Aguiar e Aline Seoane 

As propostas aprovadas receberão Certificado de autorização para captação de recursos. É um 
edital sem concorrência porque é para captação então todas as organizações que cumprirem o 
que está previsto em edital terão autorização.  

Novidade nesse edital em relação a editais anteriores:  

• 2020-2022: vale para apresentação de propostas em 2020, 2021 e 2022. As propostas 
podem ser apresentadas a qualquer tempo, porém as Avaliações por semestre.  

• A OSC pode apresentar proposta em todos os semestres, porém poderá ter apenas 01 
aprovação por ano. Poderá então ter aprovação em 2020, 2021 e 2022 (03 propostas 
aprovadas). 

• Acesso ao recurso apenas após a captação junto às empresas.  
• Prazo do certificado: 18 meses a partir da sua aprovação.  
• Limite mínimo e máximo de captação de recursos: R$20.000 R$200.000,00 fora a parte 

que fica no fundo. Se captar menos, o valor fica retido no fundo.  
• Documentação simplificada 

OBS: a comissão fará a conta do valor que deverá ser calculado para ficar retido no fundo.  

Cuidado com a documentação. Peguem no edital a lista de documentação. Está simplificado, 
mas dentro dos requisitos, não poderão faltar as certidões e anexos previstos. Propostas muito 
boas também foram desclassificadas por falta de referência de preço. Então precisa encaminhar 
referência de preço e pontua. Faz uma tabela, coloca os valores, anexa os comprovantes e serão 
entregues por e-mail. 

Aline Seoane 

Item 10.4 – Modelo de envio de e-mail 

Sigam o modelo para que não tenha erro. Leiam o edital com atenção.  

Enviem tudo em PDF ou outro arquivo não editável. Arquivos não editáveis não serão avaliados.  

É preciso pensar em um projeto NOVO. Ideias inovadoras para transformar a realidade dos 
idosos e envelhescentes de BH e atenção a realidade (efeitos do COVID), assim como projetos 
estruturantes. Reflitam sobre quem são vocês. Quem é a organização? 

• O que você faz de melhor? 
• Qual a sua missão? 
• Quais os resultados das suas ações para o seu público? 
• Como o seu projeto vai contribuir para esse resultado? 



• Qual a sua capacidade de articulação/captação? 

O que vocês fazem de melhor pode ser o fio condutor do projeto.  

Um novo foco também do edital é a população envelhescente, é o público que caminha para o 
envelhecimento e não é ainda idoso.  

O projeto deve ser:  

• Pontual, eventual e limitado no tempo.  
• Deve ter limites.  
• Deve possuir objetivos claros e quantificáveis. 
• Deve possuir orçamento real.  

A escrita do projeto: 

Deve ser clara e objetiva. Considere sempre quem irá ler não conhece a sua organização ou as 
ações que já foram realizadas. Considerem isso. Falem de forma clara o que querem transmitir 
com as informações.  

Check list de elaboração: de qualquer projeto 

• Organize seu tempo; 
• Junte a documentação; 
• Compartilhe suas ideias; 
• Escreva e releia o projeto; 
• Peça para alguém que não conhece ler e comentar sobre o que aconteceu; 
• Só entregue se acreditar na proposta e na execução dela. 

Quando acreditarem que a proposta é de fato boa pra gente aí sim entreguem.  

A pessoa que vai ler o projeto deve ser alguém que consegue pontuar críticas, que consegue 
apontar questões. Que vai questionar o que não entender. Não dá pra ser o melhor amigo que 
vai achar tudo lindo.  

A proposta Formulário - Edital CMI 01/2020 

Se atentem em não fazer alterações. O formulário foi criado pela comissão avaliadora. Então 
entendam que mesmo que algo não faça sentido pra quem preencha, faz sentido pra quem vai 
avaliar.  

Nome – igual filho. Identificação. Não interfere na proposta. Livre. Sugestão que seja mais curto. 

Prazo: (em meses): Mínimo 6 meses à 24 meses com possível prorrogação a até 36 meses. No 
primeiro momento então, entre 06 e 24 meses.  

Valor Total: Valor total do projeto 

Valor total a ser captado se não preencher a organização fará o cálculo.  

 

Objeto da proposta: 

O que a gente pretende obter com a execução da proposta. O objeto nunca vai ser comprar, 
adquirir, reformar... O objeto sempre vai ser o que se pretende com isso. Por exemplo comprar 



um carro o objeto seria assegurar um transporte de qualidade. Pensa no para que? Para que 
comprar um carro? Para assegurar transporte de qualidade com segurança...  

Reformar... para que? Garantir acessibilidade em rampa com nível de inclinação adequada para 
autonomia da circulação e melhora da qualidade de vida, por exemplo.  

Normalmente uma frase. Se precisar escrever demais, geralmente está errado. Precisa ser 
mensurável.  

Precisa ter pelo menos 1 ano de CNPJ ativo para apresentação de proposta.  

Contato: coloquem e-mail e telefone de quem atendam ou vejam e-mail com frequência. A 
comunicação será feita por esses canais e, caso não sejam acessados ou atendido o telefone 
poderão perder algum prazo.  

Não precisa de grandes pesquisas, tantos dados. Tragam dados da realidade atendida. Se irão 
atuar no bairro, falem do bairro. Falem da realidade que estão inseridos. O envelhecimento 
daqui a 50 anos e dados do IBGE já sabemos, não precisa. Alguma informação sobre a 
envelhescência, se este for o caso, é interessante incluir. Falem da realidade de atuação atrelada 
a proposta. Sejam coerentes. Precisa fazer sentido.  

Público alvo é pontuado. Deve deixar claro o atendimento ao público prioritário. O público alvo 
deve estar bem alinhado no plano de trabalho.  

Quadro de Metas: 

Quais as metas pretendemos atingir, quais os resultados esperados, quais ações iremos executar 
e qual o período de execução.  

Meta: Quantificável, sempre começa com o verbo no infinitivo: Fazer, Realizar, promover, etc. 

Um exemplo: viagem pra praia com 2 pessoas. 

Resultado esperado: chegar na praia. Passar uma semana na praia.  

Na meta não preciso dizer que preciso arrumar as malas de 23 quilos, que vou passar no café do 
aeroporto, que vou ligar pra alguém. Mas nas ações preciso contar que vou: comprar passagem, 
arrumar as malas, alugar traslado ou carro, reservar hotel. Coisas que não podem deixar de 
acontecer para que o objetivo viajar aconteça.  

O quadro de metas dá muita dúvida. Tentem escrever de forma objetiva. Evitem tópicos dentro 
da meta. Acaba confundindo.  

Nesse momento sejam objetivos, na apresentação do plano de trabalho precisarão ser mais 
detalhados. Deixem para detalhar lá. Sejam objetivos agora. Aproveitem que facilita.  

Metodologia 

Descrever de forma clara como será a execução, meta a meta, o que foi pactuado no quadro 8.  

O que mais pesa é a coerência e a consistência.  

Equipe de Trabalho 



Cargo, atribuição, carga horária semanal no projeto, número de meses que a pessoa estará 
vinculada a minha parceria, por exemplo, a oficina x acontecerá do mês 3 ao 12 então esse 
profissional estará vinculado por 9 meses. O valor mensal individual é o valor de salário.  

Nesse quadro colocará toda a força de trabalho, seja ele clt , rpa, mei.  

Obs: Voluntários: tomar cuidado porque os voluntários não tem um custo, mas se projetar e 
tiver despesa precisa prever e colocar no quadro.  

Cuidado e coerência com o quadro de recursos humanos. Não dá pra colocar funcionário 
administrativo se o projeto não possui ações administrativas.  

Plano de aplicação de Recursos 

Será necessário definir quanto o projeto custa. Precisaremos preencher quanto o projeto custa 
no ítem 11 – plano de aplicação de recursos que deve constar tudo que gera gasto. Todas as 
informações.  

No quadro podemos agrupar as referências de preço, mas enviá-las nos anexos separadamente.  

Não pode usar a planilha de plano de trabalho, nessa fase é uma referência de preço que pode 
ser uma nota fiscal de referência de um ano atrás por exemplo, do mesmo ítem ou serviço.  

Coluna: Quantidade e unidade de medida no exemplo de contratação de médico: Quantidade é 
número mesmo 40 horas, 1 mês... 3 meses... referência de preço pode ser os valores da 
categoria, piso, orçamento do médico, nota fiscal já emitida por ele, etc.  

Explica de forma detalhada na metodologia e agrupo os itens o plano de aplicação de recursos, 
por rubrica, de acordo com o que precisa no projeto. A ideia é deixar claro pra quem está 
avaliando como você está calculando cada ítem. E isso você vai deixar claro no plano de 
aplicação de recurso que vai inserir unidade de medida, unidades, meses, referências de preços 
e etc.  

Nesse momento só é para apresentar o anexo I e não o plano de trabalho que é o anexo III. O 
plano de trabalho será trabalhado após as aprovações.  

Contrapartidas da organização da Sociedade Civil (Se Houver) 

Esse edital não exige contrapartida, mas caso venha a fazer alguma contrapartida para essa 
proposta precisa inserir e não é financeira, mas que tem valor agregado, por exemplo: Oficina 
de flauta e a OSC tem 10 flautas que você não vai precisar comprar. Então, precisa inserir as 10 
flautas no quadro de bens e serviços e colocar o valor mensurado do total do material. Se neste 
momento não se tem clareza da contrapartida, não precisa inserir. Pode colocar no plano de 
trabalho, mas precisa comprovar, caso use.  

Assinatura e Data 

Proposta toda encaminhada eletronicamente 

Quem tiver assinatura eletrônica, pode colar assinatura, pode usar token. Se não tiver, imprime, 
assina, digitaliza. Lembrar de colocar em formato não editável e encaminha.  

Quando colocar em PDF inserir em formato retrato, mas não será eliminatório. Se atentar para 
a organização do documento. 

 



Dúvidas finais 

• Sim, é possível, mas precisam estar vinculados ao projeto. Se for CLT precisam se 
lembrar aos encargos devidos, verbas trabalhistas de demissões, férias, etc. Tudo isso 
pode e deve ser incorporado para as despesas trabalhistas.  

• Custos indiretos também precisam ser inseridos, água, luz, internet, sempre lembrando 
se desenvolvem mais de um projeto, precisa fazer um rateio. Se tem contabilidade, pode 
também, mas sempre manter coerência, se tem mais projetos, ratear os custos.  

• Por notas fiscais, lembrar dos impostos, RPA também... Todo tipo de pagamento tem os 
custos de impostos e precisam ser calculadas.  

• Lembrar de que preciso ter comprovantes fiscais legais. Então os recebedores dos 
pagamentos precisam ter as contas em nome deles, então os contratados precisam ter 
contas em seu nome.  

• Lembrar também a importância das ações de assessoria de comunicação, da divulgação 
das ações, como comunicar o antes, durante, depois e dar visibilidade às ações. Isso tem 
um custo e precisa ser considerado no projeto. Quem não é visto, não é lembrado. 
Atentem-se a isso.  

• Podem prever também assessoria jurídica. É possível prever para suporte geral do 
projeto. Dentro das necessidades reais.  
 

O que será entregue na primeira fase? 

Proposta, documentos e referências de preço. Poderá ser entregue até 23:59, mas não deixem 
para o último momento. Não há concorrência entre entidades. Cumprindo os requisitos, todas 
as organizações serão contempladas com a carta de captação.  
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Data Tipo de produto Duração Classificação da chamada (até cinco estrelas)Nome do participanteEndereço IP
24 de set. de 2020 15:18:30 BRT Google Meet 1082 Abrigo Frei Otto
24 de set. de 2020 15:00:18 BRT Google Meet 2722 Abrigo Frei Otto
24 de set. de 2020 15:20:17 BRT Google Meet 3701 Adriana Reis
24 de set. de 2020 09:59:02 BRT Google Meet 2396 adriane fam
24 de set. de 2020 09:17:01 BRT Google Meet 241 5 adriane fam
24 de set. de 2020 09:13:20 BRT Google Meet 872 adriane fam
24 de set. de 2020 11:43:38 BRT Google Meet 6182 Adriane Morais Fam
24 de set. de 2020 11:44:05 BRT Google Meet 7521 Alcina Assopoc
24 de set. de 2020 09:38:20 BRT Google Meet 61 Alcina Assopoc
24 de set. de 2020 15:19:46 BRT Google Meet 2937 Alessandra Borges Campos Do Amaral Vilela
24 de set. de 2020 11:07:21 BRT Google Meet 6784 alessandro silva
24 de set. de 2020 15:19:32 BRT Google Meet 3213 Aline Almeida
24 de set. de 2020 14:24:33 BRT Google Meet 673 Aline Almeida
24 de set. de 2020 14:09:48 BRT Google Meet 948 Aline Almeida
24 de set. de 2020 11:43:54 BRT Google Meet 11243 Aline Seoane
24 de set. de 2020 11:43:47 BRT Google Meet 6802 ana lucia fernandes da mata
24 de set. de 2020 11:43:52 BRT Google Meet 7393 Apae Crucilandia
24 de set. de 2020 11:44:05 BRT Google Meet 2208 Asilo Nossa Senhora da Piedade
24 de set. de 2020 11:06:28 BRT Google Meet 8276 5 Asilo Nossa Senhora da Piedade
24 de set. de 2020 15:20:02 BRT Google Meet 2745 Aurines Rocha
24 de set. de 2020 14:33:11 BRT Google Meet 528 Aurines Rocha
24 de set. de 2020 15:04:43 BRT Google Meet 1564 Beatriz e Jussane
24 de set. de 2020 09:17:20 BRT Google Meet 909 Bruno Marques
24 de set. de 2020 11:43:56 BRT Google Meet 7656 Camila Assopoc
24 de set. de 2020 11:43:46 BRT Google Meet 306 Camila Assopoc
24 de set. de 2020 11:43:27 BRT Google Meet 9249 carina cassimiro
24 de set. de 2020 16:18:16 BRT Google Meet 2442 CeMAIS Nossos Direitos2804:14c:5bb6:994e:dd65:9a62:da5f:7e52
24 de set. de 2020 15:36:33 BRT Google Meet 5943 CeMAIS Nossos Direitos2804:14c:5bb6:994e:dd65:9a62:da5f:7e52
24 de set. de 2020 11:47:18 BRT Google Meet 11499 5 CeMAIS Nossos Direitos2804:7f2:2785:1ceb:79d0:7727:62e2:9c6c
24 de set. de 2020 11:47:11 BRT Google Meet 7056 CeMAIS Nossos Direitos2804:14c:5bb6:994e:dd65:9a62:da5f:7e52
24 de set. de 2020 09:46:30 BRT Google Meet 3422 CeMAIS Nossos Direitos2804:14c:5bb6:994e:888c:1255:33ad:684
24 de set. de 2020 15:15:10 BRT Google Meet 819 clelia tavares
24 de set. de 2020 15:01:25 BRT Google Meet 411 clelia tavares
24 de set. de 2020 14:54:29 BRT Google Meet 725 clelia tavares
24 de set. de 2020 14:41:40 BRT Google Meet 284 clelia tavares
24 de set. de 2020 14:36:46 BRT Google Meet 1446 clelia tavares
24 de set. de 2020 14:12:32 BRT Google Meet 87 clelia tavares
24 de set. de 2020 14:10:58 BRT Google Meet 102 clelia tavares
24 de set. de 2020 14:09:08 BRT Google Meet 471 clelia tavares
24 de set. de 2020 11:02:15 BRT Google Meet 4323 5 Clube da Amizade de BH
24 de set. de 2020 11:43:30 BRT Google Meet 10006 Conectivo OSC - Francisco Iglesias
24 de set. de 2020 09:45:54 BRT Google Meet 927 Conselho Municipal do Idoso
24 de set. de 2020 15:19:56 BRT Google Meet 1680 coordenação ozanam
24 de set. de 2020 15:19:44 BRT Google Meet 4521 Cristiana Ceotto Deslandes
24 de set. de 2020 14:40:24 BRT Google Meet 374 Dani Marchesotti
24 de set. de 2020 14:33:33 BRT Google Meet 1004 Dani Marchesotti
24 de set. de 2020 14:13:22 BRT Google Meet 193 Dani Marchesotti
24 de set. de 2020 11:43:30 BRT Google Meet 5903 Daniela Isis
24 de set. de 2020 11:43:34 BRT Google Meet 9595 5 Danúbia Françoise Lage de Sá
24 de set. de 2020 11:43:20 BRT Google Meet 8343 ELANE SOARES
24 de set. de 2020 14:45:04 BRT Google Meet 609 Eugenia Paula
24 de set. de 2020 15:19:39 BRT Google Meet 2108 Eva Mello



24 de set. de 2020 15:19:39 BRT Google Meet 3429 Fabiano
24 de set. de 2020 11:29:25 BRT Google Meet 7252 Helena Queiroz
24 de set. de 2020 09:10:22 BRT Google Meet 643 Helena Queiroz
24 de set. de 2020 15:19:32 BRT Google Meet 4885 ILPI Leopoldo Mertens
24 de set. de 2020 11:05:53 BRT Google Meet 7051 Jessica Thayrine
24 de set. de 2020 11:43:52 BRT Google Meet 5541 Jose Maria
24 de set. de 2020 11:36:07 BRT Google Meet 488 Juliana Lidiane da Silva Moreira
24 de set. de 2020 11:24:57 BRT Google Meet 1949 Juliana Lidiane da Silva Moreira
24 de set. de 2020 10:51:27 BRT Google Meet 3206 Juliana Lidiane da Silva Moreira
24 de set. de 2020 09:57:11 BRT Google Meet 2218 Juliana Lidiane da Silva Moreira
24 de set. de 2020 15:19:42 BRT Google Meet 4509 katia lar santa maria
24 de set. de 2020 15:19:34 BRT Google Meet 4271 Lar Cristo rei
24 de set. de 2020 15:17:12 BRT Google Meet 296 Lar Dona Paula SSVP
24 de set. de 2020 15:11:38 BRT Google Meet 3164 Lar Dona Paula SSVP
24 de set. de 2020 15:19:39 BRT Google Meet 2273 Lar dos Idosos São José
24 de set. de 2020 11:43:51 BRT Google Meet 1219 leila aparecida
24 de set. de 2020 11:22:16 BRT Google Meet 955 leila aparecida
24 de set. de 2020 11:02:50 BRT Google Meet 1057 leila aparecida
24 de set. de 2020 10:40:43 BRT Google Meet 5279 leila aparecida
24 de set. de 2020 11:43:30 BRT Google Meet 1100 Lorrane Maciel
24 de set. de 2020 11:22:24 BRT Google Meet 6744 Lorrane Maciel
24 de set. de 2020 15:20:14 BRT Google Meet 1714 Lucia Helena
24 de set. de 2020 14:50:39 BRT Google Meet 1218 Lucia Helena
24 de set. de 2020 14:29:27 BRT Google Meet 973 Lucia Helena
24 de set. de 2020 14:13:01 BRT Google Meet 538 Lucia Helena
24 de set. de 2020 13:58:05 BRT Google Meet 29 Lucia Helena
24 de set. de 2020 15:36:27 BRT Google Meet 5929 Marcela Giovanna
24 de set. de 2020 11:44:12 BRT Google Meet 9219 Marcella Aguiar
24 de set. de 2020 09:07:21 BRT Google Meet 8 Marcella Aguiar
24 de set. de 2020 11:43:44 BRT Google Meet 11177 Marcella Cristina de Aguiar
24 de set. de 2020 15:19:37 BRT Google Meet 3298 Marcelo Manoel
24 de set. de 2020 09:36:36 BRT Google Meet 1357 Márcia Helena Martins Costa Prata
24 de set. de 2020 09:04:09 BRT Google Meet 181 Márcia Helena Martins Costa Prata
24 de set. de 2020 15:19:46 BRT Google Meet 2279 Maria Aparecida Pereira
24 de set. de 2020 14:41:18 BRT Google Meet 2705 Maria Aparecida Pereira
24 de set. de 2020 11:43:39 BRT Google Meet 5908 Maria Beatriz Pereira Cartacho
24 de set. de 2020 15:20:19 BRT Google Meet 4810 Maria Isaura De Almeida
24 de set. de 2020 09:13:36 BRT Google Meet 525 Mariana Pimenta
24 de set. de 2020 11:43:37 BRT Google Meet 6471 Miriam Sobral
24 de set. de 2020 09:55:31 BRT Google Meet 2785 Miriam Sobral
24 de set. de 2020 16:18:15 BRT Google Meet 2387 Natalia Gonçalves Moreira
24 de set. de 2020 10:27:23 BRT Google Meet 4175 natalia pires
24 de set. de 2020 15:19:32 BRT Google Meet 4938 Nilza Maria
24 de set. de 2020 15:12:25 BRT Google Meet 3972 Norma Kfoury
24 de set. de 2020 11:41:23 BRT Google Meet 4950 PATRÍCIA Viegas
24 de set. de 2020 10:16:47 BRT Google Meet 4440 PATRÍCIA Viegas
24 de set. de 2020 11:29:42 BRT Google Meet 6178 Projetos SEMAN
24 de set. de 2020 09:46:54 BRT Google Meet 2919 Projetos SEMAN
24 de set. de 2020 15:20:14 BRT Google Meet 476 Raphaela Ferreira
24 de set. de 2020 15:07:25 BRT Google Meet 2504 Raphaela Ferreira
24 de set. de 2020 14:25:36 BRT Google Meet 1653 Raphaela Ferreira
24 de set. de 2020 15:36:27 BRT Google Meet 6322 Rede 3i CeMAIS 2804:d45:b903:3d00:1ccd:8fad:6355:c6
24 de set. de 2020 11:04:58 BRT Google Meet 6798 Roberta Carvalho



24 de set. de 2020 15:20:10 BRT Google Meet 1378 Rosangela Araujo
24 de set. de 2020 15:19:40 BRT Google Meet 4202 Rosâni Cunha
24 de set. de 2020 14:08:51 BRT Google Meet 97 1 Rosâni Cunha
24 de set. de 2020 09:53:41 BRT Google Meet 42 Rosemary Clara de Freitas
24 de set. de 2020 09:52:14 BRT Google Meet 2993 Rosemary Clara de Freitas
24 de set. de 2020 11:44:01 BRT Google Meet 1844 silvia helena helena
24 de set. de 2020 11:14:06 BRT Google Meet 6904 silvia helena helena
24 de set. de 2020 09:18:54 BRT Google Meet 185 silvia helena helena
24 de set. de 2020 09:15:36 BRT Google Meet 427 silvia helena helena
24 de set. de 2020 09:08:18 BRT Google Meet 433 silvia helena helena
24 de set. de 2020 09:30:14 BRT Google Meet 565 Social Institutoesperanca
24 de set. de 2020 11:43:00 BRT Google Meet 9564 Soraya Rede Longevidade
24 de set. de 2020 11:44:01 BRT Google Meet 9748 Turminha Alegre
24 de set. de 2020 11:41:41 BRT Google Meet 10629 Turminha Alegre
24 de set. de 2020 10:00:40 BRT Google Meet 351 Vivian CMVC
24 de set. de 2020 09:51:14 BRT Google Meet 1068 Vivian CMVC
24 de set. de 2020 09:13:25 BRT Google Meet 404 Vivian CMVC
24 de set. de 2020 11:43:49 BRT Google Meet 2348
24 de set. de 2020 11:03:33 BRT Google Meet 3080
24 de set. de 2020 10:12:00 BRT Google Meet 3970



 

Vá além e surpreenda! 
 

Solange Bottaro, vice-presidente do Instituto Ramacrisna foi uma das convidadas do 
Conexão Boas Práticas 60+ “Como dialogar com o patrocinador”, encontro on-
line realizado pelo projeto do CeMAIS Caleidoscópio 60+ Nossos Direitos na tarde 
de 24 de novembro de 2020. Em sua apresentação, ela disse uma frase que definiu 
bem o objetivo da atividade: “Sempre digo, a gente tem que ir além do fazer direito, 
precisamos surpreender os nossos parceiros”.  
 

O encontro foi iniciado às 15h, com a presença de 28 pessoas, pela supervisora do 
projeto Valda Maciel, que explicou o Caleidoscópio 60+ Nossos Direitos e orientou 
sobre o funcionamento do encontro. Marcela Giovanna, diretora-presidente do 
CeMAIS, deu as boas-vindas e apresentou as convidadas: Solange Bottaro e Marina 
Oliveira, analista de sustentabilidade empresarial na gerência de sustentabilidade da 
Cemig.  
 

Quando Solange iniciou sua fala, o número de participantes já havia subido para 46 
pessoas. Ela contou que o Ramacrisna está há 61 anos construindo relações de 
respeito, confiança e credibilidade com parceiros para a transformação social. Solange 
apontou três áreas como prioritárias para o bom relacionamento com os 
patrocinadores: transparência, gestão de excelência e comunicação. Ainda 
reforçou que as instituições que buscam ampliar a mobilização de recursos precisam 
encarar esses três pontos como investimento prioritário. Essa é a fórmula usada pelo 
Instituto que hoje está em 13 municípios da Região Metropolitana de Belo Horizonte e 
conta com patrocínio de grandes empresas, multinacionais e fundos internacionais.  
 

Marina Oliveira falou em seguida e apresentou o primeiro chamamento público da 
Cemig para projetos aprovados em Fundos da Pessoa Idosa. Ela explicou que já 
existe um calendário para 2021 para abertura de editais a cada trimestre. No momento 
do evento, estavam abertos os editais 3 e 4, sendo o primeiro amplo e o segundo 
específico para as maiores do Estado. Ela ainda indicou que as dúvidas devem ser 
enviadas para idosos@cemig.com.br.  
 

Quando Marina terminou sua primeira apresentação, haviam 52 pessoas assistindo ao 
Conexão Boas Práticas 60+. Valda iniciou a rodada de perguntas para as 
convidadas. Além de dúvidas sobre os editais da Cemig, surgiram perguntas para 
Solange sobre como começar e dicas para a comunicação com os parceiros. A vice-
presidente do Ramacrisna aconselhou a quem está começando que busque quem 
está próximo e também é pequeno como a sua organização, ou seja, comerciantes e 
prestadores de serviços do entorno da sua OSC e já inicie com eles um trabalho sério 
de entregar sempre uma prestação de contas muito correta e bem elaborada. Sobre a 
comunicação, Solange indicou os vídeos como uma plataforma interessante de 
conversa com o patrocinador e que o Instituto usa muito, possuindo, inclusive, uma 
produtora de vídeos entre seus projetos, a Antenados. Ela ainda chamou atenção para 
a facilidade que as redes sociais trouxeram para o Terceiro Setor levar sua prestação 
de contas para mais empresas e pessoas.  
 

mailto:idosos@cemig.com.br


 

Conteúdos que se complementam 
 

Valda comentou que no encerramento da Semana de Monitoramento e Avaliação 
de Projetos, realizada pelo Caleidoscópio 60+ Acompanhamento de Projetos, entre 
16 e 20 de novembro, foi feita uma live com participação dos três setores. O 
representante das empresas, Thiago Alvim, da Nexo Investimento Social, trouxe uma 
série de dicas sobre essa relação com o patrocinador que conversam bem com as 
falas da Solange e da Marina. Confira o vídeo: 
https://www.youtube.com/watch?v=MG2Sk_0Splw  
 

“Quem não é visto, não é lembrado”, disse Marcela Giovanna para incentivar as 
organizações sociais presentes a participarem de espaços como o Conselho Municipal 
de Direitos da Pessoa Idosa e outros espaços e movimentos como grupos, fóruns, 
frentes e conferências. Ela aproveitou para perguntar para Marina porque a Cemig 
está pedindo a carta de aprovação do projeto no Conselho do Idoso nos editais.  
 

A analista de sustentabilidade empresarial da Cemig respondeu que nesse momento 
de corte de gastos nas empresas, o que é viável de investimento social é a destinação 
de imposto de renda devido via Fundos e Leis de Incentivo. Ela concordou com a 
colocação da Marcela e acrescentou “onde você tiver oportunidade de falar sobre seus 
projetos, esteja presente”. Sugeriu ainda que marque com empresas para apresentar 
seus projetos e participe de atividades de formação e mobilização organizadas para o 
Terceiro Setor. 
 

Nesse sentido, Valda convidou as 54 pessoas presentes a participarem do GT 
Envelhecimento da População que o CeMAIS está iniciando nos dias 25 e 26 de 
novembro para os conselheiros do Conselho Municipal do Idoso de Belo Horizonte, de 
forma virtual e aberta a todas as pessoas interessadas. Ela ainda colocou que o 
projeto Caleidoscópio 60+ Nossos Direitos está realizando um levantamento de 
gestão com as OSCs de atendimento ao idoso que além de contribuir com um 
diagnóstico que irá guiar a temática das próximas ações do projeto, ajuda a 
organização a fazer um balanço de sua situação. As organizações interessadas em 
responder o questionário deixaram o e-mail no chat. 
 

Após conversarem sobre como as organizações estão pensando no final de ano que, 
em 2020, terá que ser sem festas e confraternizações presenciais, a temática da 
sucessão e remuneração de diretoria e funcionários entrou no debate. Marcela 
colocou que se trabalhamos com a garantia de direitos, precisamos começar em casa, 
garantindo os direitos dos nossos à um trabalho digno e devidamente remunerado. 
Solange assentiu e completou: “sempre pergunto por que o profissional do Terceiro 
Setor tem que receber mais ou menos?”. Para ela, quem faz um trabalho de 
transformação de vida importante como o que é realizado por todos os profissionais no 
Terceiro Setor merece salário digno. E mais, só assim as organizações poderão ter os 
profissionais de excelência que merecem e precisam. Valda pontuou que esse é um 
tema importante e que irá colocar na pauta para um novo encontro.  
 

Assista o vídeo do encontro: https://www.youtube.com/watch?v=q1sPZ-TuJUQ  
 

Links editais Cemig: 

https://www.youtube.com/watch?v=MG2Sk_0Splw
https://www.youtube.com/watch?v=q1sPZ-TuJUQ


 

 

https://novoportal.cemig.com.br/chamada-publica/cemig-lanca-edital-para-selecao-de-
projetos-aprovados-via-fundo-do-idoso-edital-03-2020/ 
 

https://novoportal.cemig.com.br/chamada-publica/cemig-lanca-edital-para-selecao-de-
projetos-aprovados-via-fundo-do-idoso-edital-04-2020/  
 

https://novoportal.cemig.com.br/chamada-publica/cemig-lanca-edital-para-selecao-de-projetos-aprovados-via-fundo-do-idoso-edital-03-2020/
https://novoportal.cemig.com.br/chamada-publica/cemig-lanca-edital-para-selecao-de-projetos-aprovados-via-fundo-do-idoso-edital-03-2020/
https://novoportal.cemig.com.br/chamada-publica/cemig-lanca-edital-para-selecao-de-projetos-aprovados-via-fundo-do-idoso-edital-04-2020/
https://novoportal.cemig.com.br/chamada-publica/cemig-lanca-edital-para-selecao-de-projetos-aprovados-via-fundo-do-idoso-edital-04-2020/


Data Tipo de produto Duração Nome do participanteEndereço IP
24 de nov. de 2020 16:35:10 BRT Google Meet 7092 CeMAIS Nossos Direitos2804:7f2:288c:9a95:9507:ae5c:14d7:c6f0
24 de nov. de 2020 16:35:09 BRT Google Meet 6292 Marcela Giovanna
24 de nov. de 2020 16:34:50 BRT Google Meet 6247 CeMAIS Nossos Direitos2804:14c:5bb6:994e:bd06:19d7:2b72:5874
24 de nov. de 2020 16:30:24 BRT Google Meet 2962 Daniela Martins
24 de nov. de 2020 16:30:24 BRT Google Meet 5551 Lar Dona Paula SSVP
24 de nov. de 2020 16:30:21 BRT Google Meet 486 marcia clarindo
24 de nov. de 2020 16:30:20 BRT Google Meet 3341 Lar das a Idosas Santa Gema Galgani
24 de nov. de 2020 16:30:18 BRT Google Meet 5282 Abrigo Frei Otto
24 de nov. de 2020 16:30:13 BRT Google Meet 5446 silvia helena helena
24 de nov. de 2020 16:30:10 BRT Google Meet 5447 ALINE ROSA
24 de nov. de 2020 16:30:05 BRT Google Meet 4863 Lar dos Idosos Recanto dos Amigos
24 de nov. de 2020 16:30:05 BRT Google Meet 4777 angelica antunes
24 de nov. de 2020 16:30:02 BRT Google Meet 4841 LAR PE LEOPOLDO MERTENS
24 de nov. de 2020 16:30:01 BRT Google Meet 2716 Eliseu Instituto HaHaHa
24 de nov. de 2020 16:29:58 BRT Google Meet 5269 Abrigo Frei Otto
24 de nov. de 2020 16:29:53 BRT Google Meet 3703 Pedro Rocha Sanfoneiro
24 de nov. de 2020 16:29:51 BRT Google Meet 1883 Lídia Instituto Ramacrisna
24 de nov. de 2020 16:29:51 BRT Google Meet 5280 Maria Isaura De Almeida
24 de nov. de 2020 16:29:50 BRT Google Meet 2756 Clube da Amizade de BH
24 de nov. de 2020 16:29:47 BRT Google Meet 887 Meirilene Silva
24 de nov. de 2020 16:29:44 BRT Google Meet 5013 Marcelo Manoel
24 de nov. de 2020 16:29:41 BRT Google Meet 5387 Lídia Instituto Ramacrisna
24 de nov. de 2020 16:29:40 BRT Google Meet 5521 Aline Fauez Supervisão Projetos Instituto Ramacrisna
24 de nov. de 2020 16:29:39 BRT Google Meet 4829 Turminha Alegre
24 de nov. de 2020 16:29:38 BRT Google Meet 3808 Ibeec Oficial
24 de nov. de 2020 16:29:38 BRT Google Meet 5518 Dayane Pinho
24 de nov. de 2020 16:29:38 BRT Google Meet 5022 Daniela Isis
24 de nov. de 2020 16:29:38 BRT Google Meet 5759 Mariana Pimenta
24 de nov. de 2020 16:29:36 BRT Google Meet 5196 Solange Bottaro
24 de nov. de 2020 16:29:36 BRT Google Meet 405 ippecompras instituto
24 de nov. de 2020 16:29:35 BRT Google Meet 1633 EPPCR Projetos
24 de nov. de 2020 16:29:33 BRT Google Meet 5495 Adriana Ribeiro
24 de nov. de 2020 16:29:33 BRT Google Meet 4687 Monitoramento Estratégico Karanba
24 de nov. de 2020 16:29:30 BRT Google Meet 2483 coordenação ozanam
24 de nov. de 2020 16:29:30 BRT Google Meet 4897 Marilda Reciolino
24 de nov. de 2020 16:29:30 BRT Google Meet 5430 Danúbia Françoise Lage de Sá
24 de nov. de 2020 16:29:29 BRT Google Meet 4764 Instituto Ramacrisna
24 de nov. de 2020 16:29:28 BRT Google Meet 5147 Willian C C Barbosa
24 de nov. de 2020 16:29:28 BRT Google Meet 3018 katia . - lar santa maria
24 de nov. de 2020 16:29:28 BRT Google Meet 6023 Chamamento Cemig
24 de nov. de 2020 16:29:28 BRT Google Meet 5297 Pamella Noronha
24 de nov. de 2020 16:29:24 BRT Google Meet 4043 Bruna Silva Avelar
24 de nov. de 2020 16:29:22 BRT Google Meet 5117 Mônica Rezende Garcia
24 de nov. de 2020 16:28:56 BRT Google Meet 5157 Aline Almeida
24 de nov. de 2020 16:23:41 BRT Google Meet 176 Lar dos Idosos Santa Rita de Cássia - SSVP



24 de nov. de 2020 16:22:12 BRT Google Meet 4776 Andrine Bighetti
24 de nov. de 2020 16:21:51 BRT Google Meet 5033 ippecompras instituto
24 de nov. de 2020 16:21:51 BRT Google Meet 81 marcia clarindo
24 de nov. de 2020 16:20:44 BRT Google Meet 3975 Celia Regina Gillio
24 de nov. de 2020 16:20:12 BRT Google Meet 4952 marcia clarindo
24 de nov. de 2020 16:15:31 BRT Google Meet 994 Christiano Araujo Moura
24 de nov. de 2020 16:14:22 BRT Google Meet 1085 Meirilene da Silva Pereira
24 de nov. de 2020 16:10:29 BRT Google Meet 3545 SORAYA DE SOUZA
24 de nov. de 2020 16:10:28 BRT Google Meet 2871 Miriam Sobral
24 de nov. de 2020 16:07:35 BRT Google Meet 1479 Lar dos Idosos Santa Rita de Cássia - SSVP
24 de nov. de 2020 16:04:52 BRT Google Meet 3599 Luciana Maria de Oliveira Mariano
24 de nov. de 2020 16:04:15 BRT Google Meet 3866 Helena Queiroz
24 de nov. de 2020 16:02:28 BRT Google Meet 380 Iara Nogueira
24 de nov. de 2020 16:02:09 BRT Google Meet 4782 Caminhantes do Caparaó
24 de nov. de 2020 15:59:38 BRT Google Meet 1337 ABRACCIA Ass. Bras. Combate ao Câncer
24 de nov. de 2020 15:59:32 BRT Google Meet 3371 Michelle Queiroz
24 de nov. de 2020 15:57:38 BRT Google Meet 1212 Christiano Araujo Moura
24 de nov. de 2020 15:57:12 BRT Google Meet 2751 LAR SANTA CLARA DE ASSIS LSCA
24 de nov. de 2020 15:55:38 BRT Google Meet 3312 Ana Pattaro
24 de nov. de 2020 15:52:19 BRT Google Meet 346 Márcia Helena Martins Costa Prata
24 de nov. de 2020 15:49:56 BRT Google Meet 2325 Maria Isaura De Almeida
24 de nov. de 2020 15:49:25 BRT Google Meet 2091 Instituto Hahaha
24 de nov. de 2020 15:40:38 BRT Google Meet 879 Lar dos Idosos Santa Rita de Cássia - SSVP
24 de nov. de 2020 15:39:44 BRT Google Meet 43 Clube da Amizade de BH
24 de nov. de 2020 15:39:36 BRT Google Meet 995 Cassia Social
24 de nov. de 2020 15:37:45 BRT Google Meet 1701 Kênia Silva
24 de nov. de 2020 15:34:45 BRT Google Meet 1833 katia Anastacio - lar santa maria
24 de nov. de 2020 15:34:37 BRT Google Meet 167 Christiano Araujo Moura
24 de nov. de 2020 15:32:02 BRT Google Meet 753 Christiano Araujo Moura
24 de nov. de 2020 15:29:36 BRT Google Meet 89 Vandrianne Rodrigues
24 de nov. de 2020 15:27:47 BRT Google Meet 1192 Daniely Spezia
24 de nov. de 2020 15:27:36 BRT Google Meet 115 Vandrianne Rodrigues
24 de nov. de 2020 15:25:59 BRT Google Meet 1088 Natalia Gonçalves Moreira
24 de nov. de 2020 15:25:37 BRT Google Meet 36 Luciano IBEEC
24 de nov. de 2020 15:25:23 BRT Google Meet 230 Antenor Passos
24 de nov. de 2020 15:24:31 BRT Google Meet 273 Lar dos Idosos Santa Rita de Cássia - SSVP
24 de nov. de 2020 15:24:11 BRT Google Meet 64 Daniela Martins
24 de nov. de 2020 15:21:52 BRT Google Meet 72 Social Institutoesperanca
24 de nov. de 2020 15:20:22 BRT Google Meet 258 Miriam Sobral
24 de nov. de 2020 15:19:17 BRT Google Meet 1135 Raphaela Ferreira
24 de nov. de 2020 15:18:57 BRT Google Meet 657 Daniela Martins
24 de nov. de 2020 15:18:29 BRT Google Meet 548 Lar dos Idosos Santa Rita de Cássia - SSVP
24 de nov. de 2020 15:18:22 BRT Google Meet 788 Christiano Araujo Moura
24 de nov. de 2020 15:14:07 BRT Google Meet 373 Celia Regina Gillio
24 de nov. de 2020 15:08:35 BRT Google Meet 860 Turminha Alegre
24 de nov. de 2020 15:07:53 BRT Google Meet 60 Luan Ferreira Bastos



24 de nov. de 2020 15:00:20 BRT Google Meet 111 Instituto Ramacrisna
24 de nov. de 2020 14:59:06 BRT Google Meet 10 silvia helena helena
24 de nov. de 2020 14:58:32 BRT Google Meet 241 silvia helena helena
24 de nov. de 2020 14:57:23 BRT Google Meet 30 Cristiano Carvalho
24 de nov. de 2020 14:53:05 BRT Google Meet 686 Juliana Bertin



 

Anexo 2  

Publicações no site: www.nossosdireitos.org.br 

 

 

http://www.nossosdireitos.org.br/
http://www.nossosdireitos.org.br/


 

 
 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

Anexo 3 
 

Meta 5 - Constituir grupo de trabalho intersetorial de políticas públicas para envelhecimento 

e realizar 4 encontros em 12 meses  

Encontro 1: dia 25 de novembro 2021 

Lista de presenta e ata  

 

Encontro 2: dia 26 de novembro  

Lista de presença e ata  

 

Encontro 3: dia 17/12/2020 

Lista de presença e ata 



Memória   GT   Envelhecimento   da   População   -   Formação   de   Conselheiros   
  

A   manhã   do   dia   25   de   novembro   de   2020   começou   com   formação   para   as   pessoas   que   
compõem   o   Conselho   Municipal   do   Idoso   de   Belo   Horizonte   (CMI/BH).   O   projeto   
Caleidoscópio   60+   Nossos   Direitos   do   CeMAIS   promoveu   o   primeiro   encontro   do   GT   
Envelhecimento   da   População,   que   tem   como   objetivo   realizar   a   formação   dos   conselheiros   
do   CMI/BH.   
  

Para   iniciar   o   GT,   o   CeMAIS   propôs   um   alinhamento   de   conceito   e   atualização   de   
informações,   trazendo   como   pauta:   
  

● O   que   são   os   Conselhos   de   Direitos?   
● Quais   as   atribuições   dos   conselheiros?   
● Como   os   conselhos   se   organizam?   

  
  

Para   trabalhar   essa   temática,   contamos   com   o   apoio   e   parceria   da   Frente   Nacional   de   
Fortalecimento   dos   Conselhos   de   Direitos   da   Pessoa   Idosa   (FFC).   O   primeiro   encontro   
contou   com   apresentação   de   Carmencita   Balestra,   mestre   em   Educação   pela   Unicamp,   
especialista   em   Gerontologia   Social   titulada   pela   SBGG.   Professora   da   UEG/ESEFFEGO.   
  

Ela   nos   levou   de   volta   à   Revolução   Francesa,   quando   é   feita   a   Declaração   dos   Direitos   do   
Homem   e   do   Cidadão   que   já   previa   o   direito   de   cobrar   dos   gestores   públicos   a   
transparência   e   a   prestação   de   contas.   Daí   remonta   a   ideia   de   controle   social.   Carmencita   
trouxe   reflexões   importantes   sobre   o   papel   do   conselho   no   controle   social   das   políticas   e   
como   é   preciso   que   as   pessoas   que   assumem   cargos   de   conselheiros   conheçam   os   
instrumentos   e   as   políticas   públicas   desenvolvidas   na   cidade.   
  

Carmecita   reforçou   a   autonomia   do   Conselho,   lembrando   que   é   um   órgão   livre,   ou   seja,   não   
é   ligado   a   um   partido   e   não   pode   ser   clientelista   e   não   é   subordinado   nem   ao   executivo   e   
nem   ao   legislativo.   O   público   presente   participou   com   afinco   do   debate,   trazendo   perguntas,   
casos   e   situações   que   vivenciam   na   atuação   no   Conselho.     
  

“Os   conselhos   devem   ser   cooperativos   e   não   apenas   fiscalizatórios”,   comentou   a   
palestrante   do   primeiro   de   muitos   encontro   do   GT   Envelhecimento   da   População.   A   
participante   Miriam   Sobral   comentou   no    chat:    “as   instituições   precisam   do   Conselho   como   
parceiro,   os   conselheiros   precisam   conhecer   cada   instituição,   participando   de   nosso   
cotidiano”.   Já   Celine   Schimidel   Nunes,   outra   participante,   escreveu:   “parabéns   ao   CeMAIS   
por   esta    live    maravilhosa   e   parabéns   mais   uma   vez   para   a   Carmencita   pela   apresentação   
tão   clara   trazendo   questões   importantes   para   nossa   reflexão   como   conselheiros”.   
  

Assista   aqui   o   vídeo   da   atividade   completa   realizada   no   dia   25   de   novembro   de   2020,   das   
9h   às   11h:    https://youtu.be/BTBbXzg7ue0     
  
  
  

https://youtu.be/BTBbXzg7ue0


25 de nov. de 2020 10:59:05 BRT Google Meet Acolhimento Para Idosos
25 de nov. de 2020 10:59:28 BRT Google Meet Airton Januário
25 de nov. de 2020 10:59:08 BRT Google Meet Aline Seoane
25 de nov. de 2020 10:06:38 BRT Google Meet Aline Seoane
25 de nov. de 2020 10:58:21 BRT Google Meet Alison Souza
25 de nov. de 2020 10:58:46 BRT Google Meet CARMENCITA BALESTRA
25 de nov. de 2020 08:54:53 BRT Google Meet CARMENCITA BALESTRA
25 de nov. de 2020 08:52:15 BRT Google Meet Carmencita Marcia Balestra
25 de nov. de 2020 10:39:44 BRT Google Meet Celina Schmidel Nunes
25 de nov. de 2020 10:59:04 BRT Google Meet CeMAIS Centro Mineiro de Alianças Intersetoriais
25 de nov. de 2020 10:58:47 BRT Google Meet CeMAIS Centro Mineiro de Alianças Intersetoriais
25 de nov. de 2020 11:04:34 BRT Google Meet CeMAIS Nossos Direitos2804:7f2:288c:9a95:c168:5345:c541:650b
25 de nov. de 2020 11:04:22 BRT Google Meet CeMAIS Nossos Direitos2804:14c:5bb6:994e:f9a5:a5f9:ff0e:a0aa
25 de nov. de 2020 09:51:13 BRT Google Meet Cibele Batista
25 de nov. de 2020 10:59:16 BRT Google Meet Conselho Municipal do Idoso
25 de nov. de 2020 10:13:59 BRT Google Meet Conselho Municipal do Idoso
25 de nov. de 2020 10:08:17 BRT Google Meet Conselho Municipal do Idoso
25 de nov. de 2020 10:58:11 BRT Google Meet cristiane
25 de nov. de 2020 10:58:52 BRT Google Meet CV Idoso In Foco
25 de nov. de 2020 10:58:47 BRT Google Meet Dayane Pinho
25 de nov. de 2020 10:58:46 BRT Google Meet Delânzia Junho
25 de nov. de 2020 10:20:03 BRT Google Meet Denise Amaral
25 de nov. de 2020 10:14:50 BRT Google Meet Elena “Amor & Ternura”
25 de nov. de 2020 10:54:50 BRT Google Meet elter
25 de nov. de 2020 10:16:24 BRT Google Meet elter
25 de nov. de 2020 10:59:25 BRT Google Meet Ernani Ferreira Leandro
25 de nov. de 2020 10:20:01 BRT Google Meet Helena Queiroz
25 de nov. de 2020 10:59:07 BRT Google Meet IVONE RUSSEFF
25 de nov. de 2020 09:51:36 BRT Google Meet IVONE RUSSEFF
25 de nov. de 2020 09:44:33 BRT Google Meet IVONE RUSSEFF
25 de nov. de 2020 10:59:32 BRT Google Meet jair domingos
25 de nov. de 2020 10:59:37 BRT Google Meet Jose Liberato
25 de nov. de 2020 10:08:39 BRT Google Meet Jose Liberato
25 de nov. de 2020 10:59:18 BRT Google Meet LAR SANTA CLARA DE ASSIS LSCA
25 de nov. de 2020 10:43:28 BRT Google Meet Luciana Amorim
25 de nov. de 2020 10:42:06 BRT Google Meet Luciana Amorim
25 de nov. de 2020 10:58:12 BRT Google Meet Luciana Mariano
25 de nov. de 2020 10:55:46 BRT Google Meet Magda d' ÁVILA NUNES
25 de nov. de 2020 10:59:16 BRT Google Meet Marcela Giovanna
25 de nov. de 2020 10:59:05 BRT Google Meet Marcella Aguiar
25 de nov. de 2020 10:59:07 BRT Google Meet Maria Analia de Sousa
25 de nov. de 2020 10:58:50 BRT Google Meet MARIA APARECIDA MORAES MENDESci
25 de nov. de 2020 10:12:33 BRT Google Meet Maria de Lourdes Lopes Magalhaes
25 de nov. de 2020 10:59:04 BRT Google Meet Maria Raquel Bicalho P. Lima
25 de nov. de 2020 09:38:11 BRT Google Meet Maria Raquel Bicalho P. Lima
25 de nov. de 2020 10:59:28 BRT Google Meet Marilene Soares
25 de nov. de 2020 10:59:07 BRT Google Meet Miriam Sobral
Data Tipo de produto Nome do participanteEndereço IP
25 de nov. de 2020 10:58:11 BRT Google Meet Pamella Noronha



25 de nov. de 2020 10:59:12 BRT Google Meet Pedro Luiz
25 de nov. de 2020 09:09:10 BRT Google Meet Pedro Luiz
25 de nov. de 2020 09:01:21 BRT Google Meet PMC GDECOM
25 de nov. de 2020 10:59:06 BRT Google Meet Robson de Oliveira Costa
25 de nov. de 2020 10:42:29 BRT Google Meet Rosemary Clara de Freitas
25 de nov. de 2020 10:59:06 BRT Google Meet Santa Zita
25 de nov. de 2020 10:12:12 BRT Google Meet SPEPDI MÉDIA COMPLEXIDADE
25 de nov. de 2020 10:58:47 BRT Google Meet Tania Valle Araujo
25 de nov. de 2020 10:59:22 BRT Google Meet USTANE MARTINS
25 de nov. de 2020 10:26:39 BRT Google Meet USTANE MARTINS
25 de nov. de 2020 10:59:36 BRT Google Meet vilma c dário
25 de nov. de 2020 10:15:33 BRT Google Meet Yan Guedes Ferreira



A   função   de   cada   um   
  

“Durante   a   pandemia,   foram   entre   130   e   140   mil   pessoas   idosas   que   se   foram,   cuja   

memória   se   foi,   e   não   vai   ser   possível   resgatar.   Perdemos   essa   riqueza   toda   para   a   

pandemia.   Por   isso,   agora   é   a   hora   de   conseguirmos   os   recursos   para   fazer   uma   

política   adequada   de   proteção   das   pessoas   idosas   nas   nossas   cidades”   -    José   

Araújo   

  
José   Araújo   é   Conselheiro   Estadual   dos   Direitos   do   Idoso   do   Paraná,   Suplente   no   

Conselho   Municipal   dos   Direitos   da   Pessoa   Idosa   em   Curitiba,   Presidente   da   
Associação   Nacional   de   Gerontologia   do   Paraná   (ANG-PR)   e   parceiro   do   CeMAIS   

na   Frente   Nacional   de   Fortalecimento   dos   Conselhos   (FCC).   Ele   foi   convidado   do   

GT   Envelhecimento   da   População   -   Formação   dos   Conselheiros ,   encontro   
on-line   realizado   pelo   projeto   do   CeMAIS    Caleidoscópio   60+   Nossos   Direitos ,   na   
manhã   do   dia   26   de   novembro   de   2020.   Em   sua   apresentação,   José   faz   um   
alinhamento   sobre   o   que   é   o   Fundo   Municipal   do   Idoso   (FUMID)   e   como   ele   é   

composto,   além   de   falar   sobre   quais   as   funções   do   Conselho   Municipal   do   Idoso   

(CMI),   como   ele   acompanha   a   execução   dos   projetos   e   como   delibera.   
  

https://www.youtube.com/watch?v=3kgYPsPo1w0     
  

O   encontro   teve   duas   horas   de   duração   e   foi   iniciado   às   9h,   pela   supervisora   do   

projeto   Valda   Maciel,   que   informou   antecipadamente   sobre   o   encontro   que   ocorrerá   
dia   10   de   dezembro,   também   às   9h,   para   recapitular   os   assuntos   que   já   foram   

tratados   pelo   GT   Envelhecimento   da   População,   trabalho   que   vem   sendo   realizado   
desde   2018.   

  

Marcela   Giovanna,   diretora-presidente   do   CeMAIS,   deu   as   boas-vindas:   “Uma   das   
alegrias   de   2020   foi   o   Sr.   José   Araújo.   A   gente   se   conheceu   durante   a   pandemia   no   

mundo   virtual,   mas   toda   a   sabedoria   de   Conselho   e   toda   a   experiência   que   ele   tem   
na   caminhada   da   luta   pelo   direito   da   pessoa   idosa   é   um   exemplo   pra   nós”.   

  

https://www.youtube.com/watch?v=3kgYPsPo1w0


José   começou   a   sua   fala   a   partir   da   história   de   criação   do   Fundo   em   seu   estado.   Ele   
acompanhou   a   montagem   do   Fundo   no   Paraná   desde   o   marco   zero   até   hoje.   Em   

janeiro   de   2010,   foi   criado   o   Fundo   Nacional   do   Idoso.   Mas   só   conseguiram   aprovar   
a   lei   de   criação   do   Fundo   Estadual   em   dezembro   de   2010.   Porém,   o   Fundo  

Municipal   de   Curitiba   foi   criado   em   2006,   muito   antes   do   Fundo   Nacional.   “Nosso   

Conselho   Municipal   é   composto   por   10   conselheiros   da   sociedade   civil   e   10   do   
governo.   No   início,   só   tínhamos   recursos   que   vinham   do   Tesouro   Municipal.   

Recebíamos   do   orçamento   do   município   uma   quantia   de   recursos   e   utilizávamos   
para   atender   as   necessidades   das   pessoas   idosas   do   município.   Depois,   com   o   

advento   do   Fundo   Nacional,   passamos   a   receber   as   destinações   do   imposto   de   

renda   das   pessoas   físicas   e   jurídicas   também”,   conta   José.   Ele   destaca   que,   com   o   
advento   do   Fundo,   a   responsabilidade   dos   conselheiros   aumentou   muito:   “ O  
Conselho   é   soberano   na   sua   deliberação.    Ele   não   está   subordinado   ao   governo   
e,   por   isso,   desde   que   não   contrarie   a   legislação   existente,   ele   pode   deliberar   o   que   

quiser   e   essa   deliberação   tem   poder   de   lei.   Da   mesma   forma,   se   o   Conselho   

deliberar   algo   errado   e   isso   chegar   ao   Tribunal   de   Contas   do   Estado,   a   entidade   
sofre   penalidades   e   o   conselheiro   que   votou   isso   de   forma   irregular   também   pode   

receber   uma   multa”.   
  

  

Fundo   Municipal   do   Idoso   de   Belo   Horizonte   
  

Júlia,   Técnica   de   Referência   do   FUMID   -   BH,   fala   dos   recursos   do   Fundo   no   ano   de   
2020.   Hoje,   o   que   compõe   o   recurso   do   fundo   na   cidade   é   apenas   a   renúncia   fiscal,   

ou   seja,   destinações   de   pessoas   físicas   e   pessoas   jurídicas.   Sobre   o   Tesouro   

Municipal,   ela   aponta   que,   em   Belo   Horizonte,   diferentemente   de   Curitiba,   existe   a   
Lei   Orçamentária   Municipal,   que   é   divida   com   orçamento   temático   do   idoso.   Por   

isso,   no   município   de   Belo   Horizonte,   é   possível   identificar   onde   o   recurso   municipal   
é   alocado   dentro   de   cada   eixo   temático   na   Saúde   e   Assistência   Social.   

  

Para   José   Araújo,   a   cidade   de   Belo   Horizonte   está   mais   organizada   do   que   muitos   
estados   do   Brasil.   Existem   estados   que   ainda   não   tem   Fundo.   O   Fundo   do   Idoso   foi   

criado   para   que   possamos   fazer   a   defesa   e   garantia   de   direitos   das   pessoas   idosas.   
Para   um   projeto   ser   financiado   pelo   Fundo,   ele   precisa   ter   começo,   meio   e   fim .   



Despesas   continuadas   não   são   de   responsabilidade   do   Fundo.   José   fala   então   da   
importância   de   entender,   não   só   a    política   nacional,   estadual   e   municipal   do   idoso,   

mas   também   como   funciona   a   Assistência   Social   e   a   Saúde   no   nosso   país.   
Entendendo   essas   questões,   começamos   a   trabalhar   em   conjunto.   

  

Após   a   fala   de   José,   Valda   abre   para   uma   sessão   de   perguntas   e   passa   a   palavra   
para   Vilma   Dário,   que   é   ex-conselheira   e   hoje   é   voluntária.   Vilma   afirma   que   “é   

muito   importante   que   a   gente   siga   firme   nesse   propósito   de   melhorar   as   nossas   
condições.   Quando   eu   era   conselheira,   nós   conseguimos,   em   algumas   ruas   de   Belo   

Horizonte,   aumentar   o   tempo   dos   semáforos,   pois   os   idosos   estavam   sofrendo   

acidentes.   Então   aconteceu   o   projeto   da   Prefeitura    Vida   no   Trânsito ”.   
  

Valda   explica   ainda   sobre   a   divisão   do   Conselho   em   comissões   temáticas,   e   
Marcela   fala   em   desenhar   um   fluxo   com   a   quem   recorrer,   ou   seja,   o   que   cabe   ao   

Conselho,   o   que   cabe   a   outros   atores   e   como   o   Conselho   monitora   esses   outros   

atores.     
  

“O   Conselho   delibera,   mas   não   executa   nada.   O   órgão   gestor   que   executa”   
  

José   destaca   algumas   informações   e   colocações.   Ele   fala   que   é   importante   

sabermos   que    o   Fundo   do   Idoso   não   concorre   com   o   Fundo   da   Criança   e   do   
Adolescente.    É   3%   para   cada   um.   E   também   que   não   é   uma   doação.   O   Imposto   de   

Renda   é   do   Governo   Federal.   Se   a   pessoa   não   destinar,   ela   tem   que   mandar   para   o   
Governo   Federal   de   qualquer   forma.   

  

Ele   também   fala   da   necessidade   dos   Conselhos   fazerem   uma   campanha   na   cidade   
durante   o   período   de   declaração   do   Imposto   de   Renda,   para    incentivar   a   
destinação   do   imposto   para   o   Fundo   do   Idoso.    E   também   da   importância   em   
fazer   uma   campanha   com   as   pessoas   jurídicas,   a   qual   ele   apelida   de    sapato    -   “É   

preciso   levantar   da   sua   cadeira   e   ir   até   os   Bancos   conversar   com   os   gerentes   e   

diretores   de   agências   bancárias   e   conversar   com   empresas   de   automóveis   e   
indústrias   em   geral.   Tem   que   ir   atrás,   porque   se   você   não   for   atrás,   você   não   existe   

para   eles”.   Mas   é   preciso,   além   disso,   ter   uma   boa   argumentação.   Mostrar   os   
atendimentos   já   feitos   e   se   comprometer   a   mandar   informações   sobre   o   uso   do   



recurso.   Mostrar   que   o   resultado   será   local   e   palpável,   diferente   de   quando   o   
imposto   não   é   destinado.     



26 de nov. de 2020 11:15:43 BRTGoogle Meet 5624 Aline Seoane
26 de nov. de 2020 11:15:42 BRTGoogle Meet 6629 5 Bruna Gonçalves
26 de nov. de 2020 11:15:41 BRTGoogle Meet 3145 CARLOS VASCONCELOS
26 de nov. de 2020 10:07:43 BRTGoogle Meet 329 CARLOS VASCONCELOS
26 de nov. de 2020 11:36:25 BRTGoogle Meet 10397 CeMAIS Nossos Direitos
26 de nov. de 2020 11:36:23 BRTGoogle Meet 10128 CeMAIS Nossos Direitos
26 de nov. de 2020 11:15:39 BRTGoogle Meet 2266 CeMAIS Nossos Direitos
26 de nov. de 2020 08:42:59 BRTGoogle Meet 83 CeMAIS Nossos Direitos
26 de nov. de 2020 11:10:50 BRTGoogle Meet 5697 Cláudia Márcia Santos Oliveira
26 de nov. de 2020 09:34:35 BRTGoogle Meet 1521 Cláudia Márcia Santos Oliveira
26 de nov. de 2020 11:15:41 BRTGoogle Meet 1281 Conselho Municipal do Idoso
26 de nov. de 2020 10:52:59 BRTGoogle Meet 52 Conselho Municipal do Idoso
26 de nov. de 2020 10:45:57 BRTGoogle Meet 537 Conselho Municipal do Idoso
26 de nov. de 2020 10:36:43 BRTGoogle Meet 2575 1 Conselho Municipal do Idoso
26 de nov. de 2020 09:49:03 BRTGoogle Meet 1942 Conselho Municipal do Idoso
26 de nov. de 2020 10:41:06 BRTGoogle Meet 5099 Denise Amaral
26 de nov. de 2020 11:15:54 BRTGoogle Meet 6813 Elter
26 de nov. de 2020 11:15:49 BRTGoogle Meet 8550 Fundo Municipal do Idoso
26 de nov. de 2020 09:33:06 BRTGoogle Meet 329 Geromira Abreu
26 de nov. de 2020 09:42:49 BRTGoogle Meet 2275 Helena Queiroz
26 de nov. de 2020 10:08:10 BRTGoogle Meet 10 Instituto Hahaha
26 de nov. de 2020 10:06:57 BRTGoogle Meet 2150 Instituto Hahaha
26 de nov. de 2020 11:15:45 BRTGoogle Meet 7988 jair domingos
26 de nov. de 2020 11:15:36 BRTGoogle Meet 8467 5 Jose Araujo Silva
26 de nov. de 2020 11:15:58 BRTGoogle Meet 7842 Jose Liberato
26 de nov. de 2020 11:15:36 BRTGoogle Meet 1589 Karla Cristina Giacomin
26 de nov. de 2020 11:15:37 BRTGoogle Meet 4635 LAR DOS IDOSOS CLOTILDE MARTINS
26 de nov. de 2020 10:48:25 BRTGoogle Meet 1660 LAR SANTA CLARA DE ASSIS LSCA
26 de nov. de 2020 10:24:00 BRTGoogle Meet 4435 Luciana Mariano
26 de nov. de 2020 11:36:27 BRTGoogle Meet 9475 Marcela Giovanna
26 de nov. de 2020 11:15:07 BRTGoogle Meet 6697 Maria Analia de Sousa
26 de nov. de 2020 11:15:43 BRTGoogle Meet 8076 5 Maria Raquel Bicalho P. Lima
26 de nov. de 2020 10:30:10 BRTGoogle Meet 4814 5 Mariana Pimenta
26 de nov. de 2020 11:15:44 BRTGoogle Meet 1712 5 Miriam Sobral
26 de nov. de 2020 10:46:26 BRTGoogle Meet 109 Miriam Sobral
26 de nov. de 2020 10:43:50 BRTGoogle Meet 3452 Miriam Sobral
26 de nov. de 2020 09:44:19 BRTGoogle Meet 2151 Miriam Sobral
26 de nov. de 2020 10:21:20 BRTGoogle Meet 4519 natalia pires
26 de nov. de 2020 09:40:58 BRTGoogle Meet 1034 Neusa Lopes
Data Tipo de produto Duração Classificação da chamada (até cinco estrelas)Nome do participante
26 de nov. de 2020 10:24:52 BRTGoogle Meet 4192 Pamella Noronha
26 de nov. de 2020 10:37:38 BRTGoogle Meet 11 Paula Ferreira Chacon
26 de nov. de 2020 11:15:39 BRTGoogle Meet 8027 Pedro Luiz
26 de nov. de 2020 11:07:15 BRTGoogle Meet 5739 Robson de Oliveira Costa
26 de nov. de 2020 10:58:10 BRTGoogle Meet 6747 Santa Zita
26 de nov. de 2020 10:49:22 BRTGoogle Meet 375 Saude da Pessoa Idosa/smsa
26 de nov. de 2020 09:43:27 BRTGoogle Meet 128 Silvania Cecília
26 de nov. de 2020 09:57:27 BRTGoogle Meet 1647 Silvia Coelho
26 de nov. de 2020 11:15:55 BRTGoogle Meet 5625 USTANE MARTINS
26 de nov. de 2020 11:15:34 BRTGoogle Meet 6557 Vilma da Conceição Dário
26 de nov. de 2020 11:15:43 BRTGoogle Meet 2483 Yara Morais
26 de nov. de 2020 10:32:49 BRTGoogle Meet 2902 Yara Morais
26 de nov. de 2020 09:40:00 BRTGoogle Meet 816 Yara Morais



Memória GT Envelhecimento da População - Formação de Conselheiros 

Resgate da trajetória 
 
O CeMAIS em 2018, em parceria com o Itaú, realizou estudo em Belo Horizonte para 
construir um plano para fortalecer a política do idoso no município. Como fruto desse 
trabalho, em 2020, foi iniciado o projeto Caleidoscópio 60+ Nossos Direitos, que busca 
potencializar a política municipal da pessoa idosa de Belo Horizonte, promovendo a 
articulação dos agentes da rede de direitos da população 60+, o apoio ao trabalho do 
Conselho Municipal da Pessoa Idosa de Belo Horizonte (CMI-BH) e o empoderamento 
dessa parcela da sociedade sobre seus direitos e como agir quando estes lhe são negados.  
 
Uma das ações do projeto, iniciada em novembro, é o GT Envelhecimento da População, 
que tem como foco a formação dos conselheiros do CMI-BH. Os dois primeiros encontros 
de alinhamento de conceitos foram realizados nos dias 25 e 26 de novembro, com o apoio 
da Frente Nacional de Fortalecimento dos Conselhos de Direitos da Pessoa Idosa (FFC). 
Confira aqui o registro dos primeiros encontros. 
 
Para esse terceiro encontro, acompanhado por aproximadamente 25 pessoas, o CeMAIS 
convidou o especialista em envelhecimento Eduardo Ferreira, nosso parceiro desde 2017, 
que participou do trabalho realizado em 2018 com o apoio do Itaú. Ele resgatou a 
apresentação que usou no início do trabalho em Belo Horizonte para contar essa história, 
que começa ainda no início dos anos 2000, quando o Itaú inicia o programa Viver Mais em 
algumas cidades do Brasil. Neste princípio, as atividades eram voltadas à ocupação do 
tempo das pessoas acima dos 60+. Em seguida, percebem a necessidade de atuar com 
políticas públicas voltadas a essa população.  
 
Eduardo comentou que até a palavra aposentado, em várias línguas, demonstra que o 
esperado para essa faixa etária da população até pouco tempo era que, uma vez fora do 
mercado de trabalho, se restringisse a seus aposentados, ou mesmo se retirasse da 
sociedade (retired, aposentado em inglês) ou mesmo que fosse jubilado do convívio social 
(jubilado, em espanhol). 
 
Ele mostrou que as pessoas estão vivendo mais e também de forma diferente, seguindo 
ativas na sociedade mesmo após a aposentadoria. Hoje em dia, quem está na faixa etária 
60+ não quer ser retirado ou jubilado do convívio social ou mesmo ficar restrito a seus 
aposentos. Assim, é preciso que sejam construídas políticas públicas para incluir essa 
parcela da população na sociedade. Segundo Eduardo, em breve, teremos mais ILPIs que 
creches e as fábricas irão produzir mais fraldas geriátricas que infantis, ou seja, o impacto 
de transformação do envelhecimento da população será sentido em todas as áreas.  
 
O Itaú Viver Mais buscou implantar o projeto de estudo do envelhecimento da população em 
diferentes cidades brasileiras, entre elas Belo Horizonte, onde o trabalho aconteceu com o 
apoio do CeMAIS. Eduardo destacou que o fato de BH ter sido bem sucedido na articulação 
e engajamento dos atores do Sistema de Garantia de Direitos da Pessoa Idosa contribui 
para o resultado positivo do estudo. As etapas que foram desenvolvidas em 2018 foram:  

https://www.cemais.org.br/post/a-fun%C3%A7%C3%A3o-de-cada-um


● Produção de Conteúdo; 
● Identificação de Parceiros; 
● Engajamento dos Parceiros; 
● Governança; 
● Diagnóstico; 
● Estratégia; 
● Acompanhamento e 
● Revisão. 

 
O consultor comentou que no final, o resultado foi apresentado para empresas com 
potencial de doação para o Fundo Municipal do Idoso de Belo Horizonte. Assim, contribuiu 
para incrementar as doações, pois traz credibilidade para a política pública executada na 
capital mineira, mostrando que ela é acompanhada por uma rede articulada de atores 
interessados em fazer de BH uma cidade melhor para a pessoa idosa e, assim, beneficiar 
toda a sociedade. 
 
Muitas das pessoas presentes no GT pediram para ter acesso ao documento síntese do 
trabalho, o que ficou de ser disponibilizado por e-mail para todos os conselheiros do 
CMI-BH.  
 
Antes de abrir para a participação dos conselheiros, Eduardo apresentou a plataforma 
Longeviver (https://www.longeviver.com/) em que ele atua e que traz uma série de 
informações importantes para conselheiros de direitos da pessoa idosa. Além de organizar 
indicadores sociais de todas as cidades do Brasil, está também com o Mapa Covid, em que 
é possível acessar dados da doença em todo o país e ainda fazer comparação entre 
cidades e estados.  
 
Ele ainda comentou que estão preparando uma ferramenta totalmente gratuita dentro da 
plataforma para apoio à atuação dos Conselhos de Direitos da Pessoa Idosa de forma 
virtual. Eduardo acredita que o uso da tecnologia acelerado pela pandemia é algo que veio 
para ficar e mesmo que haja o retorno das plenárias presenciais, a virtual também deve ser 
mantida.  
 
No diálogo com os presentes, Eduardo deu ainda uma dica importante: humanize os atores, 
enxergue a pessoa que está ali representando a Prefeitura, o Ministério Público, a 
organização social. Assim, enxergando pessoas no lugar de órgãos ou marcas, somos 
capazes de efetivamente criar vínculos e uma rede. Ele ainda deixou um pedido: nessa 
maratona que é a corrida para a garantia de direitos da população idosa, ele vai até onde 
conseguir e dali em diante, que cada uma das pessoas presentes siga com o compromisso 
de compartilhar os aprendizados, erros e acertos, de seguir construindo essa trajetória.  
 
Karla Giacomin, médica geriatra e servidora da Coordenação de Atenção à Saúde do Idoso 
da PBH, também acompanhou o trabalho desde o princípio e comentou que para uma 
cidade ser amiga do idoso, ela tem que ser amiga de todas as idades.  
 
Valda Maciel, supervisora do projeto Caleidoscópio 60+ Nossos Direitos, apontou os 
encaminhamentos  do encontro (enviar por e-mail histórico do trabalho realizado em 2018, o 
que foi organizado até aqui do plano e o link para o vídeo dessa reunião) e informou que já 

https://www.longeviver.com/


estão programando para a segunda ou terceira semana de janeiro o próximo encontro 
desse GT.  
 
Marcela Giovanna, diretora-presidente do CeMAIS, encerrou o encontro agradecendo a 
presença de cada um e cada uma e reforçando a importância de nos mantermos ativos e, 
se não podemos nos encontrar presencialmente, que o momento seja usado para a nossa 
formação e que saibamos abrir o coração para o novo. Ela ainda pediu para todos se 
cuidarem, pois a pandemia não acabou e precisamos de todos bem para seguirmos firmes 
e fortes nesse trabalho.  



17 de dez. de 2020 10:45:05 BRT Google Meet 6193 Adriana Ribeiro
17 de dez. de 2020 09:36:51 BRT Google Meet 101 Aurines Rocha
17 de dez. de 2020 10:45:08 BRT Google Meet 2747 CARLOS VASCONCELOS
17 de dez. de 2020 09:38:21 BRT Google Meet 829 CARLOS VASCONCELOS
17 de dez. de 2020 09:22:34 BRT Google Meet 41 CARLOS VASCONCELOS
17 de dez. de 2020 09:09:48 BRT Google Meet 325 CARLOS VASCONCELOS
17 de dez. de 2020 08:56:41 BRT Google Meet 878 CeMAIS Centro Mineiro de Alianças Intersetoriais
17 de dez. de 2020 12:28:13 BRT Google Meet 418 CeMAIS Nossos Direitos
17 de dez. de 2020 10:46:37 BRT Google Meet 6473 CeMAIS Nossos Direitos
17 de dez. de 2020 10:46:34 BRT Google Meet 7529 5 CeMAIS Nossos Direitos
17 de dez. de 2020 09:21:58 BRT Google Meet 248 CeMAIS Nossos Direitos
17 de dez. de 2020 09:22:41 BRT Google Meet 505 claudia menezes
17 de dez. de 2020 10:45:40 BRT Google Meet 344 Conselho Municipal do Idoso
17 de dez. de 2020 10:39:33 BRT Google Meet 1913 5 Conselho Municipal do Idoso
17 de dez. de 2020 10:03:36 BRT Google Meet 1293 Conselho Municipal do Idoso
17 de dez. de 2020 10:09:56 BRT Google Meet 3842 Dayane Pinho
17 de dez. de 2020 10:45:03 BRT Google Meet 6112 Eduardo Ferreira
17 de dez. de 2020 10:45:37 BRT Google Meet 3254 ERNANI FERREIRA LEANDRO
17 de dez. de 2020 10:45:32 BRT Google Meet 374 ERNANI FERREIRA LEANDRO
17 de dez. de 2020 10:24:51 BRT Google Meet 549 Flavia Regina Guedes
17 de dez. de 2020 10:45:27 BRT Google Meet 2003 francisco oliveira
17 de dez. de 2020 10:11:06 BRT Google Meet 107 francisco oliveira
17 de dez. de 2020 10:45:33 BRT Google Meet 3089 Geraldo Luis Viana
17 de dez. de 2020 09:54:23 BRT Google Meet 1582 Geraldo Luis Viana
17 de dez. de 2020 09:24:44 BRT Google Meet 352 Geraldo Luis Viana
17 de dez. de 2020 12:28:13 BRT Google Meet 220 GIULIANE AMANCIO LIMA
17 de dez. de 2020 12:28:12 BRT Google Meet 342 Gleice de Moraes zioto
17 de dez. de 2020 09:53:10 BRT Google Meet 1949 jair domingos
17 de dez. de 2020 10:27:26 BRT Google Meet 1859 5 karla giacomin
17 de dez. de 2020 09:55:50 BRT Google Meet 2904 karla giacomin
17 de dez. de 2020 10:09:18 BRT Google Meet 2908 Lar das a Idosas Santa Gema Galgani
17 de dez. de 2020 10:45:10 BRT Google Meet 5793 Lar Dona Paula SSVP
17 de dez. de 2020 09:17:33 BRT Google Meet 285 Lar dos Idosos Recanto dos Amigos
17 de dez. de 2020 10:37:13 BRT Google Meet 5575 Luciana Mariano
17 de dez. de 2020 10:45:41 BRT Google Meet 6360 Luiz Domingos Reissinger
17 de dez. de 2020 09:37:13 BRT Google Meet 2151 MAGDA D AVILA NUNES
17 de dez. de 2020 10:45:32 BRT Google Meet 5994 Marcela Giovanna
17 de dez. de 2020 10:10:02 BRT Google Meet 2621 Maria de Lourdes Lopes Magalhaes
17 de dez. de 2020 10:45:09 BRT Google Meet 6043 5 Mariana Pimenta
17 de dez. de 2020 10:46:04 BRT Google Meet 17 Marilene Soares
17 de dez. de 2020 10:42:05 BRT Google Meet 4112 Marilene Soares
17 de dez. de 2020 09:36:49 BRT Google Meet 1932 Marilene Soares
17 de dez. de 2020 09:16:55 BRT Google Meet 215 Miriam Sobral
17 de dez. de 2020 10:39:15 BRT Google Meet 5640 natalia pires
Data Tipo de produto Duração Classificação da chamada (até cinco estrelas)Nome do participante
17 de dez. de 2020 10:45:09 BRT Google Meet 5865 Pedro Luiz
17 de dez. de 2020 10:45:14 BRT Google Meet 702 Robson de Oliveira Costa
17 de dez. de 2020 10:48:15 BRT Google Meet 82 silvia helena helena
17 de dez. de 2020 10:22:07 BRT Google Meet 1129 silvia helena helena
17 de dez. de 2020 10:02:20 BRT Google Meet 18 silvia helena helena
17 de dez. de 2020 09:55:41 BRT Google Meet 2772 silvia helena helena
17 de dez. de 2020 09:09:04 BRT Google Meet 9 silvia helena helena
17 de dez. de 2020 10:46:10 BRT Google Meet 101 Silvia Helena Rocha Rabelo Rabelo
17 de dez. de 2020 10:45:23 BRT Google Meet 7090 Sistema Divina Providência
17 de dez. de 2020 10:45:51 BRT Google Meet 3718 USTANE MARTINS
17 de dez. de 2020 09:29:13 BRT Google Meet 407 USTANE MARTINS
17 de dez. de 2020 10:45:08 BRT Google Meet 6281 vilma da conceição dário
17 de dez. de 2020 09:23:19 BRT Google Meet 748 WESLEY FERREIRA
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