
 

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/
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