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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 

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.  

 

  



 

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. Foram realizadas reuniões com 

possíveis fornecedores e readequado os custos a partir dos orçamentos. No entanto, o serviço 

ainda não foi contratado devido ao período de isolamento social, especialmente por que as ILPIs 

que estão com o trabalho focado na prevenção à infecção de COVID-19 e a presença de pessoas 

externas ao dia-a-dia das organizações representam um risco para os idosos residentes. O 

processo então está interrompido, aguardando um período mais favorável para ação.  

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

do fluxo em 12 meses 

Situação: em andamento 1 encontro realizado  

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.  

Breve descrição: O primeiro passo foi a realização de um mapeamento com dados e contatos das 

instituições que compõem a rede de proteção de direitos da pessoa idosa. Essa rede não se trata 

de uma rede formalizada, o Estatuto do Idoso prevê um conjunto articulado de ações, cita os 

deveres de órgãos e da sociedade na efetivação dos direitos, mas não descreve como se dá essa 



 

articulação. Assim, o que se percebe são atores trabalhando de forma isolada, sem comunicação 

e fluxos estabelecidos.  

Os encontros com a rede estão temporariamente suspensos, devido ao covid-19. Optamos por 

propor a alteração desta meta, estamos aguardando o posicionamento do Conselho para 

retomar essa atividade em seu novo formato.  

 

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: 3 encontros realizados:  

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

Breve descrição: O primeiro encontro aconteceu no dia 23/04/2020 às 14horas 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 Luis 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. 

Estiveram presentes 69 participantes. A memória do encontro pode ser conferida pelo link: 

https://bit.ly/encontroabril 

O segundo encontro aconteceu no dia 25/05/2020 às 15h00, 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. A integra da memória do encontro pode ser acessada por meio do link: 

https://bit.ly/cbpmaio 

O terceiro encontro foi realizado no dia 25/06/2020 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. 

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 

 

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 29 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 

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


 

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.  

 

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

 

Neste trimestre foram publicados 29 conteúdos  

Mês  Conteúdos publicados 

Abril 5 

Maio  10 

Junho  14 

 

Responsável pelo Preenchimento  

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


 

Valda Maciel - Supervisora  

 

Anexos meta 3: 

 

Encontro 1: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 segundo encontro o relatório gerado pela ferramenta pode ser conferido pelo 
link:  

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

Encontro 3: O terceiro encontro o relatório gerado pela ferramenta pode ser conferido pelo 
link: 
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1e5dc3yXIpAWhTzaJsdmq8in2ywxSxSslo9R9gUXKE7g/edit#gid
=708150347 

As fotos da tela são referentes ao 3º encontro meta 3 

 

 

 

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
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1e5dc3yXIpAWhTzaJsdmq8in2ywxSxSslo9R9gUXKE7g/edit#gid=708150347
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1e5dc3yXIpAWhTzaJsdmq8in2ywxSxSslo9R9gUXKE7g/edit#gid=708150347


 

 

 

 

 

 

Convites disparados:  



 

 

Recalculando a rota 
Atualização do plano de ações de curto e médio prazo diante da pandemia de Covid-19 

  
Encontro online com Luis Eduardo Merces, coordenador do Itaú Viver Mais, em parceria com o 
CMI-BH. 
  
Público-alvo: organizações sociais de atendimento à pessoa idosa de Belo Horizonte 
  

Atividade virtual gratuita e aberta a OSCs de outras cidades 
  

Data: 23 de abril de 2020, às 14h. 
No dia e hora do evento, acesse o link: abre.ai/cemais60 

  
O Conselho Municipal do Idoso de Belo Horizonte está especialmente atento, atuando de 
forma ágil e articulada, para assistir as OSCs de atendimento à população idosa de Belo 
Horizonte. Em apoio ao trabalho do CMI-BH, serão acolhidas as dúvidas dessas organizações 
sobre os mais diversos assuntos: parceirização, editais, plano de trabalho, liberação de recursos 
etc. As questões serão encaminhadas para o Conselho e os órgãos competentes da PBH e, em 
breve, o CMI-BH divulgará as informações.  
  
Realização: Caleidoscópio 60+ | CeMAIS 
  
O projeto Caleidoscópio 60+ é uma iniciativa do CeMAIS, com incentivo do Fundo Municipal do 
Idoso de Belo Horizonte (FUMID-BH) e destinação das empresas: Cemig, Itaú, Vale, Banco do 
Brasil, VLI, Pottencial Seguradora e Gerdau

https://emailmarketing.locaweb.com.br/accounts/9231/messages/415/clicks/8707/438?envelope_id=213


 

 

 

 



 

Na próxima quinta-feira, 25 de junho, às 15h, acontece o Conexão Boas Práticas 60+, com o 
tema “Cuidando de quem cuida”. O encontro virtual de troca de experiências entre as 
organizações sociais de atendimento à população idosa em Belo Horizonte é promovido pelo 
projeto Caleidoscópio 60+, do CeMAIS.  

Participe! O CeMAIS convida as instituições da capital mineira para apresentarem as estratégias 
que estão usando para manter a equipe de atendimento com saúde física e mental e motivada 
para trabalhar diante de tantos desafios. 

Marque na sua agenda, é na próxima quinta, 25/06, às 15h, no link: bit.ly/CBP60cuidando 
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