
 

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.  
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