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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 a 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 que seja 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. 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 ter 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 Praticas 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 as ações do 

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

  

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

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

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, preparamos a Trilha de Projetos, com o objetivo de mostrar para as organizações  o 

percurso necessário para enviar projetos de sucesso, foram 4 dias de encontro formativo on-line.  

Foram convidados facilitadores, e o treinamento aconteceu em sala aberta para que as pessoas pudessem 

interagir com os facilitadores, com perguntas e considerações. Todo o material fica disponível na nossa 

página do Youtube, para que a organização possa revisitar o percurso e divulgar para outras pessoas da 

equipe.  

  



 

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

Situação: 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. 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 a 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, isso será importante para o monitoramento dessa ação e correção de fluxos caso necessário.  

Material de estudo:  

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  

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


 

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 I). 

Cada ator pôde apresentar suas atividades.  À medida que foram se apresentando, foi possível traçar os 

pontos e possibilidades de articulação. Como 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.  

Os encontros com a rede foram suspensos, devido ao covid-19. 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 que consiste 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.   

 

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: Em andamento 

Os encontros estão sendo realizados em formato virtual, em virtude da Covid19.  

Breve descrição:  

Encontro 1: Dia 23/04/2020 às 14horas. 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. Para falar o 

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

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

solicitado que as pessoas fizessem perguntas que pudessem ser direcionadas ao conselho.  

A memória do encontro pode ser conferida pelo link: https://bit.ly/encontroabril 

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

relatório pelo google meet. Foi feita memória, como descrito acima e reescrevemos o chat do encontro. 

Que pode ser conferido pelo link:  

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

fc12090467d4 

 

Encontro 2: no dia 25/05/2020 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.  

Comprovação:  

 No segundo encontro o relatório gerado pela ferramenta pode ser conferido pelo link:  

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1IV2co5UKiEctGUfzKh7DFSQvWTQOhQkOmC0lwkwRX8Y/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
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”, 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, 

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

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

realidade do trabalho. Estiveram presentes 29 pessoas nesse encontro. 

Comprovação / Anexo  

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 pode ser conferida pelo link:  http://nossosdireitos.org.br/boas-praticas-de-cuidados-com-a-

equipe-sao-compar  

A lista de presença do encontro pode ser conferida pelo link: 

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

=708150347 

https://bit.ly/cbpmaio
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


 

 

 

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 com os 

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.  Esse encontro foi gravado e está disponível No site 



 

nossosdireitos.org.br e pode ser visto por meio do link: http://nossosdireitos.org.br/assista-o-encontro-

conexao-boas-praticas-60-monit  

Anexo:   

Link de acesso a lista de presença da sala virtual:  

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1nm1Qz-pNtb9LgHJlGhNsmLGBnYVVtfF-
L2odAM2uvcY/edit?usp=sharing   

Fotos:  

     

   

 

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

O encontro abordou o tema Trabalho em Rede. Convidamos 3 mulheres que apresentaram suas 

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

em rede. A 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 pode contar suas trajetórias, e dizer de como o trabalho em rede pode ressignificar e 

tornar mais efetivas as ações.  

Anexos:  

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: 

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

ivlsDxJQtlK6fU_XchSvNKn7s/edit?usp=sharing  

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


 

Fotos:  

 

 

No mês de setembro foram realizados 4 encontros, chamamos 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 Queiros  

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 

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, esse edital que permite que as 

organizações adquiram a carta de captação (CACREF). A título de relatórios e metas cada encontro será 

considerado em separado.  



 

 

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, trabalha com projetos sociais pelo Banco 

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

1620 ILPIs no território Nacional atendendo em torno de 70 mil idosos no combate e atenção a pandemia 

do Covid19. De uma forma sistemática ele explica 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 visto pelo link: 

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

?usp=sharing  

Fotos:  

 

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


 

 

 

 

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 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  

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://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


 

 

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 experiencia de 20 anos no terceiro setor, ele ainda é professor da 

Fundação Dom Cabral. De uma forma simples, ele faz 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  

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://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


 

 

 

 

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

Neste 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  

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.  

 

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

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  

 

 

https://docs.google.com/spreadsheets/d/170zm0XiHecHDXsKTtkocjuLl4A7TCkqNHM_arp2SA88/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/spreadsheets/d/170zm0XiHecHDXsKTtkocjuLl4A7TCkqNHM_arp2SA88/edit?usp=sharing


 

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

publicações em 12 meses 

Situação: 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 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, foram publicados 29 conteúdos, conforme quantitativo mensal 

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

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

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

Os principais temas abordados foram: 

• 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 Covid19.  

Durante os meses de julho a setembro, foram publicados 12 conteúdos:  

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  

 

 

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

 

 

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


 

Responsável pelo Preenchimento  

Valda Maciel - Supervisora  
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