
 

 

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.   

 

 

 


