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“Lá vai o trem
Furando montanhas
Seguindo um caminho
De sonho e coragem
(Lá vai o trem)”

Lá Vai o Trem
Composição: Alberto Rodrigues,
Pato Romero, Paulo Juk, Paulo Teixeira.
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“As políticas públicas de atendimento e valorização da pessoa
idosa ainda não correspondem, notadamente, nas
hipóteses de institucionalização, aos anseios sociais
e aos objetivos preconizados em lei para um envelhecimento
repleto de dignidade.
Com efeito, a par da invisibilidade comunal que alcança os
indivíduos economicamente empobrecidos, os organismos
estatais coobrigados na proteção do idoso se ressentem, como
costuma acontecer, de recursos orçamentários suficientes até
para o atendimento do mínimo existencial.
Nesta quadra de dificuldades, a formação de parcerias
estratégicas significa a possibilidade real de algum avanço
que incremente, no limite do possível, o empoderamento
daqueles atingidos pela vulnerabilidade etária. Para tanto, a
imprescindível contribuição do Centro Mineiro de Alianças
Intersetoriais – CeMAIS – com o Ministério Público de Minas
Gerais - MPMG, através da Coordenadoria Estadual de Defesa dos
Direitos dos Idosos, é o fundamento direto para a minimização
dos problemas estruturais na gestão e funcionamento das
instituições de longa permanência dos avelhantados em situação
de abrigamento.
A rigor, não fosse o dinamismo da atuação dos integrantes
do CeMAIS, decerto estaríamos todos em persistente fase
amadorista no trato de semelhante questão de relevo para a
sociedade mineira. Os efeitos concretos de uma intervenção
efetiva na capacitação dos agentes, na formação de um
quadro funcional preparado e no esclarecimento dos fins e
das finalidades das entidades de acolhimento são exemplos
muito ilustrativos da importância profissional das alianças
intersetoriais estabelecidas e que, aos poucos e continuamente,
modificam o cenário até então somente de sonhadas expectativas
e desafios custosos.”
Bertoldo Mateus de Oliveira Filho, Procurador de Justiça
e Coordenador da Coordenadoria Estadual de Defesa dos
Direitos dos Idosos, MPMG.
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Recanto da
Saudade

BEM-VINDOS

ao nosso trilhar

O Centro Mineiro de Alianças Intersetoriais (CeMAIS) é uma
organização sem fins lucrativos, fundada em 2006, que
promove o diálogo entre poder público, iniciativa privada e
organizações da sociedade civil. Dentre as suas ações estão o
planejamento de alianças estratégicas e o desenvolvimento de
projetos que visam o fortalecimento do Terceiro Setor.
Um deles é a Rede CeMAIS 3i, criada com o objetivo de
contribuir para a profissionalização da gestão e fomento
do trabalho em rede das 28 Instituições de Longa Permanência
para Idosos (ILPIs), sem fins lucrativos, de Belo Horizonte-MG.
O projeto, aprovado no ano de 2016, junto ao Fundo Municipal
do Idoso do município, lança um olhar para essas
organizações visando a melhoria da qualidade de vida
da pessoa idosa institucionalizada.
As suas ações estão voltadas para a capacitação e o
empoderamento das gestões organizacionais, pensando
na execução de um trabalho cada vez mais qualificado e
transparente, impactando diretamente no atendimento
ao idoso. O projeto ainda fortalece a rede entre as ILPIs,
considerando que a união de organizações que trabalham em
prol da mesma causa imprime mais força e sustentabilidade
a cada uma delas.
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O início da viagem
A Rede CeMAIS 3i teve início em outubro de 2017 e para definir
o seu trilhar foi feito um mapeamento inicial com dados
quali-quantitativos das 28 ILPIs. A partir dele, foi possível
identificar a individualidade das organizações, os desafios que
enfrentam e as oportunidades que podem surgir por meio do
compartilhamento de experiências e do tecer em rede. Esse
material permitiu a publicação de um diagnóstico, “O Entrelaçar
de uma Rede: um olhar para o idoso institucionalizado”,¹ usado
para o alinhamento das ações do projeto e publicitação do
contexto nos quais as instituições vivem.
Por meio desse mapeamento, foi feita a escolha de nove ILPIs para
a continuidade das ações do projeto – formações com os dirigentes
e coordenadores e assessorias in loco. Um dos critérios de seleção
foi esse conhecimento prévio das instituições e de suas ações.
O número de ILPIs atendidas foi determinado de acordo com o
recurso captado por meio do Fundo Municipal do Idoso de BH.
Fazemos agora um convite para embarcar conosco em uma
viagem de trem. Cada vagão desse trem corresponde a uma
das nove ILPIs que compõem a Rede CeMAIS 3i. Portanto, os
nove vagões deslizam juntos e carregam uma carga valiosa:
os idosos e idosas acolhidos e todos os atores envolvidos no
trilhar das instituições.

_ O diagnóstico foi produzido pela equipe técnica do CeMAIS, com a

1

colaboração dos diretores e coordenadores das ILPIs. Nele foi possível discorrer
sobre os atores envolvidos no dia a dia das instituições, as dificuldades de gestão
e a realizar um mapeamento das ILPIs filantrópicas de Belo Horizonte. Ao todo,
foram impressas 100 unidades distribuídas para as organizações e parceiros.
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Encontro de Dirigentes
e entrega às ILPIs do
diagnóstico inicial.
Esquerda para direita:
Camilo Agenor, Marcela
Giovanna, Virgílio Castro.

Como em toda viagem de trem, faremos paradas em
determinadas estações, que correspondem a diferentes
momentos dessa fase do projeto. Algumas pessoas podem
entrar em certa estação para contribuir com suas experiências
e compartilhar saberes; outras podem descer do trem, pois
cumpriram seu percurso naquele momento, e ainda têm
aquelas que permanecem durante todo o trajeto.
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Nessa viagem, o CeMAIS entra como combustível
para impulsionar o trem, direcionando-o a novos
caminhos. Nesse trilhar, todos os envolvidos têm
o mesmo objetivo: contribuir para a melhoria da
qualidade de vida dos idosos e idosas que residem
em instituições de longa permanência.

Embarque conosco e
venha somar nessa viagem!
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Composição
do trem

As trajetórias das ILPIs
no atendimento aos idosos e idosas
Um trem carrega muitas histórias. Já
parou para pensar em quantos lugares
ele esteve e quantos passageiros
transportou? Imagine a quantidade de
horizontes e pôr do sol que presencioue
fortes tempestades e caminhos tortuosos
pelos quais passou...
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Quem está do lado de fora
pode até perceber o seu
trilhar por meio das marcas
deixadas pelo tempo, mas,
muitas vezes, não imagina
a trajetória que carrega.
Por isso, o próximo passo da
nossa viagem é um convite
para adentrar os vagões e
conhecer as instituições que
compõem a Rede CeMAIS 3i.
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ABRIGO
FREI OTTO

Contar a história do Abrigo Frei Otto é falar sobre a família do
Sr. Antônio Francisco e Sra. Joaquina Anna Francisca, que foi a
inspiração para a sua fundação. Eles viviam com os seus dois filhos,
José Raimundo Tomaz e Maria das Dores de Jesus, no bairro Santa
Mônica, regional de Venda Nova.
A família morava em um barraco de lona e passava por grandes
dificuldades. Além da situação socioeconômica, os pais já estavam
idosos e os filhos precisavam de cuidados especiais – José passava por
problemas de saúde e Maria das Dores possuía necessidades especiais.
Um missionário que trabalhava na região, Frei Otto, e membros da
Sociedade de São Vicente de Paulo 2 se sensibilizaram com a história.
Era preciso fazer algo por eles e por outras famílias que passavam
por dificuldades semelhantes. Juntos mobilizaram a comunidade
e arrecadaram recursos para construir um espaço de acolhimento.
Assim, no final dos anos de 1970, foi criado o Abrigo Frei Otto.
Passadas quase quatro décadas, o Abrigo segue firme na sua
missão. Atualmente, atende 20 idosos em um acolhimento de longa
permanência, prezando pela garantia de seus direitos, qualidade de
vida e bem-estar biopsicossocial.
Endereço: Rua Rui Barbosa, 299, Santa Mônica,
Belo Horizonte, MG - CEP: 31.525-130.
Contatos: (31) 3450- 2757
abrigofreiotto.org.br
freiotto@gmail.com
facebook.com/abrigofreiotto

_ A Sociedade de São Vicente de Paulo é uma organização sem fins lucrativos,

2

fundada em 1833, na França, com o objetivo de ajudar pessoas em situação de
vulnerabilidade social. Atualmente está presente em 150 países. 17 ILPIs, sem
fins lucrativos de Belo Horizonte, fazem parte da Sociedade.
Fonte: ssvpbrasil.org.br.
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Com os passos tranquilos, Rosalina transita pelos corredores do
lar. Os cabelos estão presos, em torno de uma faixa florida. Veste

LAR
DONA PAULA

uma blusa verde, estampada com a imagem de uma santa católica,
a Nossa Senhora de Aparecida. Com um jeito manso e doce,
interrompe o seu caminhar e aponta onde fica o seu quarto. Está
ansiosa para mostrar o trabalho que faz.
Sobre a cama estende uma grande quantidade de panos pintados
e bordados com as mais variadas formas e cores. Sentada, ajusta os
óculos no nariz e começa a bordar: “Olha filha, é assim que se faz, não
tem segredo”, conta. E a sua serenidade vai tomando conta do quarto,
assim como a beleza do seu bordar vai colorindo o dia...
Rosalina de Jesus, 71 anos, é uma das moradoras do Lar Dona Paula.
O espaço tornou-se a sua casa desde fevereiro de 2017. Ali também é o
lar de outras 47 idosas. Cada uma delas carrega uma bagagem que vai
se misturando com a trajetória da instituição.
O Lar Dona Paula nasceu a partir de uma Vila Vicentina, a Vila
Nossa Senhora de Fátima, criada nos anos 60, na região noroeste
de Belo Horizonte, para abrigar e amparar famílias em situação de
vulnerabilidade social.
Com o crescente número de idosos na comunidade, a vila
transformou-se em uma casa de acolhimento, construída em um
terreno vizinho, doado por uma senhora conhecida como Dona Paula.
Como uma homenagem a benfeitora, o lar, fundado em 1979, ganhou o
seu nome.
Rua Henrique Gorceix, 315, Padre Eustáquio,
Belo Horizonte, MG - CEP: 30.720-416.
(31) 3464-6458
lar28donapaula@hotmail.com
lardonapaula.org.br
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LAR DOS
IDOSOS
SÃO JOSÉ

“Que não falte amor nem flor…” A mensagem, gravada em uma pequena
placa de madeira, diz tudo sobre o espaço onde está localizada. Nas
grandes instalações do Lar dos Idosos São José − dois prédios, uma
capela e uma vasta área externa − há um pequeno e delicado jardim.
Para avistá-lo, é só seguir o caminho que dá acesso à sala de terapia
ocupacional. Sob o brilho do sol e o sereno do amanhecer, o visitante
irá encontrar inúmeros vasos de flores, de diferentes nomes e cores,
espalhados pelo chão e paredes.
No lar há também outros espaços cheios de verde, inclusive uma
horta cuidada com muito amor. Dona Edejanira Souza Resende, 86
anos, é uma das responsáveis por tanta beleza. Durante o dia, sempre
tem um tempo para cuidar das flores e hortaliças: “Gosto de observar
as plantas brotarem. Fico emocionada ao ver a força de vida que saem
delas. A horta e o jardim mudam o ambiente, trazem alegria”, conta.
Dona Edejanira reside no Lar dos Idosos São José desde 2017. A
instituição acolhe mais de 70 idosos. A história da instituição teve
início na década de 1950 com a construção do Asilo São José, no bairro
Salgado Filho, região leste de Belo Horizonte. Em 1982, o Sistema Divina
Providência, comprometido com a sua missão de oferecer melhores
condições de vida aos atendidos, construiu um novo espaço, no bairro
Olhos D’ Água, onde passou a funcionar o Lar dos Idosos São José.
Rua São José, 200, Olhos D’ Água,
Belo Horizonte, MG - CEP: 30.514-280.
(31) 3288-1574
adp.larsaojose@terra.com.br
lardosidosos.org.br
facebook.com/lardosidosossaojose
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Com os cabelos brancos como a paina e um jeito suave de falar, a Sra.
Maria do Carmo, 89 anos, vai contando as diversas atividades que
gosta de fazer: hidroginástica, participar do coral de idosos do Sesc,
de oficinas de pintura e artesanato, leituras sobre saúde e religião.

LAR DOS
IDOSOS NOSSA
SENHORA
DA SAÚDE

A lista não para. Porém, tem um passatempo que é especial. Depois
de mostrar a sua técnica no colorir, faz questão que os visitantes a
acompanhe até o seu quarto.
Chegando lá aponta para a sua máquina de costura, coberta
delicadamente com um pano. Para mostrar que não perdeu a prática,
que realiza desde os 20 anos de idade, começa a costurar. Peças de
roupas, colchas, capas de almofadas. Assim os retalhos vão ganhando
novas formas nas suas mãos.
A Sra. Maria do Carmo é uma dos 20 idosos que moram no Lar Nossa
Senhora da Saúde. A história da instituição começou no final do ano de
1951, como uma vila para abrigar idosos e seus familiares. A partir daí,
passou por várias mudanças até se transformar em uma Instituição
de Longa Permanência para Idosos, em 1997, por meio das ações do
Conselho Particular São Geraldo, da Sociedade de São Vicente de Paulo.
Acolher idosos em situação de vulnerabilidade social sem distinção de
sexo, raça, credo político ou religioso, se tornou a sua missão.
Rua Potomaio, 427, São Geraldo,
Belo Horizonte, MG - CEP: 31.050-270
31) 3487-3415/ 3487-5130
larnossasenhorasaude@yahoo.com.br
larnossasenhorasaude.org.br
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LAR RECANTO
DA SAUDADE

A história do Recanto da Saudade ultrapassa as linhas do papel. Ela tem
cor e alma! Quem lhe dá vida e a carrega, como se fosse um tesouro, é o
Sr. Virgílio Castro, presidente da instituição. Tudo começou quando ele
acompanhava os pais nas reuniões do Centro Espírita Thiago Maior, que
deu origem à “Sociedade de Amparo à Pobreza”.
A Sociedade iniciou as suas ações nos anos de 1940, com a
distribuição de sopas na sede construída na Av. do Contorno, em
Belo Horizonte. Duas décadas depois, com o fim dessa atividade, foi
construído um galpão, ao fundo do espaço, para acolher 16 pessoas.
A partir daí, a entidade começou a caminhar em direção a sua nova
missão: o acolhimento e cuidado à pessoa idosa. Desde 2007, a
Sociedade tornou-se “Sociedade de Amparo à Pobreza - Recanto da
Saudade”, com a construção de uma Instituição de Longa Permanência
para Idosos, no bairro Salgado Filho.
O Sr. Virgílio conta, em detalhes, toda essa trajetória. Durante uma
visita pelo lar, vai apontando para as placas das portas, que ostentam
os nomes dos fundadores e de outras pessoas que fizeram parte
da instituição. Faz questão também de apresentar todo o espaço,
construído para atender às necessidades dos residentes: “O degrau
mais alto da casa tem 10 cm”, conta. E assim, ele vai apresentando o Lar,
junto com os seus 37 moradores e toda a sua história.
Carmelita Prates da Silva, 393, Salgado Filho, Belo Horizonte, MG.
CEP: 30.550-100
(31) 3372-0520/ 2535-1314
recantosaudade@ig.com.br
facebook.com/LarRecantoDaSaudade
recantodasaudade.org
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Uma manhã como tantas outras.
Várias senhoras sentam-se em roda, em volta de uma mesa no quintal.
É hora de trabalhar com as mãos, produzir peças de artesanatos,
enquanto batem papo sobre a vida e o tempo. Quem não quer
participar, se espalha pelos bancos do jardim.

LAR RECANTO
FELIZ SÃO
FRANCISCO
DE ASSIS

O sol, até então tímido, começa a dar o ar da graça e a arder a pele.
Enquanto isso, no caminho que separa os canteiros de flores, uma
idosa de cabelo curto e óculos está com o olhar distante, alheia a tudo.
Uma funcionária do lar, que carrega nas mãos um filhote de vira-lata,
se aproxima. A idosa, ao ver o animal, dá um sorriso doce. Estende os
braços para colocá-lo em seu colo e começa a acariciá-lo como se nada,
naquele momento, tivesse tanta importância.
A observadora, que acompanha a cena, recua. Não quer atrapalhar
esse momento. Os seus olhos estão marejados... Como a felicidade se
veste de simplicidade de uma forma tão bonita.
Esse é um dos sentimentos de quem visita o Recanto Feliz São
Francisco de Assis, um lar alegre que acolhe 20 idosas com um
jardim em flores. A instituição foi fundada na década de 1980. Nasceu
a partir do sonho de um grupo de senhoras que se reunia para
produzir trabalhos de costura, dedicados a idosas em situação de
vulnerabilidade social.
Logo no início de sua jornada, o grupo fundou, em caráter
experimental, a Associação Cristã Feminina YWCA-BH 3 , em 1972.
Nisso, o ideal ganhou corpo e força, fazendo surgir a vontade de ter uma
casa própria para atender mulheres idosas. Após anos de empenho e
arrecadação de recursos por meio de bazares, o sonho tornou-se real.
Em 1982, nascia o Recanto Feliz.
Rua Bonança, 128, Betânia, Belo Horizonte, MG
CEP: 30.580-450
(31) 3383-1280
recanto.feliz@yahoo.com.br
facebook.com/recantofelizasilo
recantofeliz.org.br

3

_ A Associação Cristã Feminina surgiu em 1855, na Inglaterra. “Reúne

25 milhões de mulheres no mundo, estando presente em mais de 100 países
através de suas afiliadas, cujos projetos atendem às necessidades femininas das
comunidades locais”. Fonte: http://ywcabh.blogspot.com/
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LAR DAS
IDOSAS SANTA
GEMA GALGANI

Aos poucos as mesas vão se esvaziando. Depois do almoço, em uma
tarde fria, a vontade é procurar um lugar quente para se aquecer: tomar
sol ou até se esconder debaixo dos cobertores. Por fim, permanecem
na mesa as visitantes e duas moradoras do lar: Sra. Olimpia Messias
de Jesus, 73 anos, e Sra. Maria Cyriaco Rocha, 91. A primeira está
preocupada em ajudar a cozinheira a recolher os pratos e copos, uma
tarefa diária que faz questão de assumir. A segunda está entretida com
as visitas. Conversa, ri, conta causos da sua meninice.
Depois de tanta agitação, Sra. Olimpia senta-se novamente ao
lado da amiga e a chama com o olhar. “Não quero ir descansar agora
não. O papo aqui tá bom”, responde Sra. Maria Cyriaco. As duas são
companheiras de quarto e Olimpia só se recolhe na companhia da
amiga. Mas com a recusa, permanece na mesa. Com deficiência na
fala, faz diversos gestos para chamar a atenção da amiga, até que se
cansa. Encosta na mesa e espera. Maria Cyrico, depois de contar vários
casos, decide ceder. Enquanto ela se despede das visitantes, Olimpia a
aguarda em pé com o braço estendido. Uma se apoia na outra e, assim,
vão andando sem pressa pelo corredor.
Essa é umasdas cenas que um visitante do Lar Santa Gema Galgani
pode presenciar. A casa acolhe 20 idosas que, durante o dia, se espalham
pelo coreto e bancos do quintal − cada uma com a sua bagagem e história.
“O nosso desafio, assumido pela nova gestão, é acolhê-las com cuidado
e amor, respeitando as suas diferenças e fragilidades”, conta Belinda
Gomes, a animada presidenta da instituição.
A ILPI surgiu como uma Vila Vicentina nos anos de 1960. Passou a
ser um espaço de acolhimento para idosas, em 2009, com a missão
de oferecer um novo lar com conforto e qualidade de vida para as
suas moradoras.
Rua Apolo, 507, Monsenhor Messias, Belo Horizonte, MG
CEP: 30.720-560
(31) 3412-5112
larsantagemagalgani@yahoo.com.br
larsantagemagalgani.org.br
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Os convidados começam a chegar. Passam pela recepção e vão
subindo as escadas. No meio do caminho, deparam-se com o gracioso
e colorido jardim, local no qual os moradores gostam de tomar sol
e ouvir música pela manhã, acompanhados pela presença e canto

LAR DOS IDOSOS
SANTO ANTÔNIO
DE PÁDUA DE
VENDA NOVA

dos pássaros. Continuam a subir até ter acesso ao salão de festas. Ao
chegar, acomodam-se nas mesas organizadas cuidadosamente. O
almoço já vai começar.
Da cozinha, mensalmente, surgem diferentes sabores e aromas:
feijão tropeiro, carnes assadas, feijoada, saladas. Tudo feito com
capricho e carinho.
O almoço beneficente do Lar dos Idosos Santo Antônio de Pádua
que tornou-se um evento tradicional no bairro Venda Nova. Começou
em 1992 como uma iniciativa destinada para arrecadar recursos e
aproximar a comunidade da instituição.
O lar tem quase um século de história. Foi fundado em 1923 pela
Conferência Santo Antônio, da Sociedade de São Vicente de Paulo.
Em 2004, passou a ser chamado de Lar dos Idosos Santo Antônio de
Pádua de Venda Nova, obra vinculada ao Conselho Central Imaculada
Conceição do bairro.
Com capacidade para acolher 38 idosos, a instituição se preocupa em
oferecer um acolhimento que possibilite o bem-estar integral do idoso e
uma melhoria contínua na sua qualidade de vida.
Rua São Vicente, 55, Venda Nova, Belo Horizonte, MG
CEP: 31.510-080
larsapvn@yahoo.com.br
facebook.com/lardosidosos.santoantoniodepadua
larsantoantoniodepadua.org.br
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CASA DO ANCIÃO –
CIDADE OZANAM

Chegada de novas doações. Oficinas em grupo. Visitas. Atividades
religiosas. Assim é a rotina da Casa do Ancião Chichico Azevedo, cheia
de movimento e vida. O mesmo acontece no quarteirão onde está
localizado: nas ruas é possível ouvir as cantigas de roda e brincadeiras
das crianças da creche Odete Valadares; ou acompanhar o vaivém de
pessoas nos dias de celebrações na Paróquia São Vicente de Paulo.
A Casa do Ancião Chichico Azevedo, fundada em 1959, é uma das
unidades da Cidade Ozanam – que foi, até o ano de 1999, uma “Obra
Unida” do Conselho Metropolitano de Belo Horizonte, da Sociedade
de São Vicente de Paulo. Atualmente é vinculada e subordinada ao
Conselho Central Nossa Senhora Aparecida do Conselho Metropolitano
da mesma Sociedade 4.
A casa acolhe mais de 70 idosos, oferecendo um espaço agradável,
com ambientes diversificados contando, inclusive, com uma pista
de caminhada. Realiza um trabalho de valorização, promoção da
autoestima e resgate da cidadania dos residentes, por meio do
fortalecimento das suas potencialidades.
Rua Ozanam, 732, Ipiranga, Belo Horizonte, MG
CEP: 31.160-210
(31) 3423-6066
casadoanciao@cidadeozanam.org.br
cidadeozanam.org.br

4

FOTOS: ARQUIVO
CIDADE OZANAM
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_ Fonte: cidadeozanam.org.br

Jardim do Lar Santo
Antônio de Pádua
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A trajetória do trem
“O projeto Rede CeMAIS 3i é uma vírgula na prática das
instituições, pois, para a maioria delas, a prática era algo
tão rotineiro que o pensar vinha depois do fazer. Hoje,
percebemos que as pessoas envolvidas param, pensam e
analisam para depois agir”.
Luciana Vieira Gomes, supervisora da Rede CeMAIS 3i

É notório que as Instituições de Longa Permanência para
Idosos são de extrema importância para a sociedade, visto o
trabalho que desempenham. Com o aumento da expectativa
de vida e a diminuição da taxa de natalidade, a tendência é o
envelhecimento da população mundial. No Brasil, de acordo
com o IBGE, de 2007 a 2017 o número de idosos passou de 17,4
milhões para 26 milhões. Diante desse cenário, a elaboração de
políticas públicas se faz cada vez mais necessária para atender
às necessidades e especificidades dessa parcela da população.
Um dos desafios é o acolhimento ao idoso que precisa desse
tipo de cuidado – seja pela falta de condições da família ou pelo
rompimento/ enfraquecimento dos vínculos familiares. Com um
Estado pouco atuante5, essa responsabilidade é assumida pelas
Instituições de Longa Permanência privadas e filantrópicas.
“Entretanto, diante das condições socioeconômicas do
Brasil, deve-se considerar a necessidade de vagas em ILPI
filantrópicas para atender demandas das desigualdades
e iniquidades sociais e em saúde que impactam na
institucionalização de idosos”. (LACERDA, 2017)

Logo, as ILPIs sem fins lucrativos assumem o papel do Estado
e o desafio de oferecer um acolhimento de qualidade ao idoso,
atendendo os seus direitos estabelecidos na Política Nacional
e no Estatuto do Idoso. As instituições belo-horizontinas, há
décadas trabalham para esse fim e as pessoas que estão à
frente delas abraçam a causa, fazem o possível e se dedicam
5

_ Segundo uma pesquisa realizada de entre 2007 e 2009, chamada “As

instituições de longa permanência para idosos no Brasil, apenas 6,6% das ILPIs
eram públicas ou mistas.
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para desenvolver um trabalho de qualidade. Entretanto,
algumas gestões e equipes técnicas possuem limitações e
fragilidades, o que afeta a sustentabilidade da organização e o
atendimento ao idoso. Portanto, para que elas sejam capazes de
dar respostas eficazes às demandas sociais, é necessário que
se organizem estruturalmente. Nossa viagem de trem é uma
oportunidade para que juntos possamos encontrar soluções
para esses desafios.
Para marcar o início das atividades, após os dados levantados
no diagnóstico inicial, a equipe técnica do CeMAIS realizou uma
reunião de alinhamento com a diretoria e os técnicos de cada
instituição. O objetivo foi estreitar os relacionamentos e retomar
os pontos de fragilidade apontados no diagnóstico; além da
intenção de firmar um compromisso profissional e ético.
Após o acerto dos trâmites técnicos, foi o momento de tirar os
olhos do papel e ver de perto as realidades por dentro das ILPIs,
por meio de visitas guiadas. Durante esse processo foi possível
entender a real dimensão do trabalho a ser desenvolvido.
Percorrendo os corredores, conhecendo os quartos, subindo as
escadas e encontrando com os idosos e idosas, ficou claro que
o processo não pode ser meramente metodológico. Os gestores
das instituições possuem um grande desafio, a garantia de
direitos dos idosos, muitos deles violados ou não garantidos pela
sociedade e governos.
Elaboração de documentos e procedimentos, desenvolvimento
de software de gestão e sites só serão úteis se o resultado final
consistir no brilho nos olhos e no sorriso de um idoso, refletindo
o cuidado que é despendido a ele. Nos momentos em que
estivemos dentro das ILPIs, pudemos refletir também que não
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somos os únicos implicados nesse processo. Existem técnicos
de outros órgãos, seja governamentais, não governamentais,
de defesa de direitos e inúmeros outros. “Será que todas essas
pessoas estão vendo as mesmas coisas que nós?”; “Será que
eles também estão, inquietos, buscando o olhar e o sorriso dos
idosos?”; “Eles conseguiram promover esses encontros ou ainda
estão apenas olhando para o papel?”.
A partir de cada encontro, percebemos também que o percurso
seria construído ao longo do trilhar e que o tipo de atuação
teria que ser diferente em cada uma das instituições. Com
as inúmeras particularidades descobertas em cada ILPI, a
flexibilidade metodológica seria o ponto chave de toda a jornada.
Então, vamos a nossa primeira estação!
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Primeira estação:
ENCONTRO DE DIRIGENTES

“O que o CeMAIS trouxe de mais importante
foi a aproximação entre as 28 ILPIs. ”

O Encontro de Dirigentes, conhecido como “Café com a
Diretoria”, reúne representantes das 28 ILPIs sem fins
lucrativos da capital mineira. A cada mês, uma organização
recebe o café que aborda diferentes temáticas. O objetivo é
compartilhar experiências, buscar soluções, em conjunto,
para os problemas enfrentados pelas instituições e fomentar
o trabalho em rede, que começou a ser construída por meio
do SerMais – projeto realizado, desde 2016, pelo CeMAIS em
parceria com o Serviço Social Autônomo (Servas).

Virgílio Castro, presidente do Recanto da Saudade.

“Chegamos ao bairro São Geraldo. O endereço leva ao Lar Nossa
Senhora da Saúde. Ali, idosas e idosos nos recebem animados, com
olhares atentos e afetuosos. No terraço, uma mesa de café da manhã
preparada pelos funcionários da casa acolhe carinhosamente todos
os presentes. A partir daí, homens e mulheres de diferentes lugares,
idades e experiências se encontram descobrindo no outro a mesma
vontade de fazer mais pelo idoso institucionalizado. É mais um dia
do Encontro de Dirigentes”.
Marcela Giovanna, diretora presidente do CeMAIS .

Os encontros são contínuos e, desde novembro de 2017,
foram incorporados à Rede CeMAIS 3i, permanecendo com a
parceria do Servas, e contam também com a participação da
Coordenadoria Estadual de Defesa dos Direitos dos Idosos,
do Ministério Público de Minas Gerais (MPMG), Conselho
Metropolitano de Belo Horizonte da Sociedade de São Vicente
de Paulo (organização responsável por 19 lares de idosos),
Conselho Municipal do Idoso (CMI) e representantes da
Prefeitura Municipal.
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10/11/17
Dialogando com a
Defensoria Pública:
uma parceria com as ILPIs

34 participantes

33 participantes
23/02/18
Trilhando um caminho
de resultados para 2018

59 participantes

23/03/18
Somando com o SESC:
a concepção do idoso, o poder
das redes, possíveis parcerias
e o que podemos ganhar juntos.

“A realidade no qual o idoso está inserido, atualmente, é marcada por grandes
paradigmas e contrapontos. Ao se pensar no idoso institucionalizado, esse cenário ainda
é pior, pois além de enfrentar o estigma do envelhecimento, ele é marcado, muitas vezes,
pelo estigma da solidão e negligência. Fortalecer as instituições e promover a relação
de rede entre elas favorece a realização de práticas mais inovadoras, proporciona a
melhoria contínua da gestão e consequentemente beneficia o idoso atendido”.
Andréia Duarte, coordenadora Técnica Social do Sesc-MG.
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Os temas dos Encontros de Dirigentes são definidos de
acordo com as demandas levantadas pelas próprias ILPIs
e, a partir do debate, são definidas ações concretas para
melhorias nas instituições.

29/06/18
Plataforma
Cuidar – Servas

18/05/18
Fundo Municipal do Idoso:
construindo possibilidades

31 participantes

44 participantes

20/04/18
Captação de recursos
e elaboração de projetos:
participação do Conselho
Municipal do Idoso.

20/07/18: Auto de
Vistoria do Corpo
de Bombeiros (AVCB)

38 participantes

44 participantes

Encontro de Dirigentes
realizado no mês
de abril com temas
relacionados ao Conselho
Municipal do Idoso.
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Nos encontros ainda são levantados, mesmo que de forma
informal, dados que dão base para essas ações. No primeiro
café do ano de 2018, por exemplo, foram apontadas as
seguintes informações, por meio de uma enquete:

25% das ILPIs não possuem Alvará de Funcionamento
50% das ILPIs não possuem laudo de funcionamento do Corpo de Bombeiros

46% das ILPIs possuem colchão com mais de 10 anos de uso
25% das ILPIs possuem telha de amianto em algum espaço
22% das ILPIs não possuem Certidão de Responsabilidade Técnica (CRT),
emitida pelo Conselho Regional de Enfermagem (COREN)w
43% das ILPIs possuem algum espaço com umidade/mofo
22% das ILPIs não possuem Certidão de Responsabilidade Técnica (CRT),
emitida pelo Conselho Regional de Enfermagem (COREN)
45% das ILPIs não possuem profissional de Terapia Ocupacional
25% das ILPIs não possuem profissional de Fisioterapia

40% das ILPIs não possuem profissional de Nutrição
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Como resultado dos encontros, também vale destacar a inserção
das ILPIs em espaços de decisão. Um deles é o Conselho
Municipal de Fomento e Colaboração (Confoco-BH)6, no qual
o poder público e Organizações da Sociedade Civil (OSCs)
dialogam, paritariamente, sobre a construção de políticas
públicas para o município. Neste ano, por meio das ações
da Rede CeMAIS 3i, presidentes de duas ILPIs passaram a
representar os interesses de todas elas no conselho.
Além da participação no Confoco-BH, houve o fortalecimento
da presença das ILPIs nas plenárias do Conselho Municipal do
Idoso (CMI), de Belo Horizonte, com um aumento significativo no
índice de participação dos gestores. As plenárias são um espaço
deliberativo, onde os participantes, mesmo sem serem membros
do conselho, podem opinar sobre as diversas ações e cobrar
resultados, contribuindo com o olhar para os idosos do município.
Segundo Leandro Faria Campos, presidente do Conselho
Municipal do Idoso, a efetivação do órgão só é possível com a
participação de todos: “É importante que o Conselho, enquanto
uma instância de controle social, esteja preparado para receber
as proposições das três iniciativas envolvidas. Nisso, é inevitável
que as organizações da sociedade civil estejam próximas para
sinalizar, a partir das suas experiências e vivências, o que é
prioridade em termos de ações e políticas públicas”, afirma.
6

_

“O trabalho do CeMAIS, ao promover parcerias e alianças entre o
poder público, a iniciativa privada e as instituições sociais, traz
esperança a essas últimas. Agora por meio da Rede CeMAIS 3i abraça
as ILPIs, levando suporte a suas gestões e mudando suas histórias.”
Arthur Nascimento, diretor geral do
Núcleo Assistencial Caminhos para Jesus

A partir desses dados, na busca de soluções para os problemas
expostos e de outras demandas das ILPIs, foi criado um Grupo
de Trabalho (GT), formado por representantes das próprias
instituições e equipe do CeMAIS.

O Confoco-BH é um órgão de caráter consultivo vinculado à PGM,

formado, paritariamente, por representantes do governo e da sociedade civil,
que tem a finalidade de propor e apoiar políticas públicas e ações voltadas
ao fortalecimento das parcerias entre organizações da sociedade civil e a
Prefeitura, além de acompanhar a efetividade da implementação da Lei nº
13.019/2014 em BH. Fonte: PBH.
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Sendo assim, é por meio do Conselho que as organizações
podem participar da elaboração dos planos e programas da
Política Municipal de atendimento ao idoso, além de garantir
a sua efetividade.
Após essa parada repleta de informações e ações importantes
para o fortalecimento das ILPIs, nosso trem segue viagem...

Encontro de
Dirigentes
recebe a visita
de bombeiros
para orientações
às ILPIs.

32

Segunda estação:
COMPARTILHADO
Partimos agora em direção ao trabalho junto às nove ILPIs,
selecionadas por meio do diagnóstico inicial: Abrigo Frei Otto,
Casa do Ancião/ Cidade Ozanam, Lar Dona Paula, Recanto Feliz
São Francisco de Assis, Recanto da Saudade/ Sociedade de
Amparo à Pobreza, Lar dos Idosos Santo Antônio de Pádua, Lar
dos Idosos Nossa Senhora da Saúde, Lar dos Idosos São José e
Lar das Idosas Santa Gema Galgani.
Nessa estação, os gestores e técnicos participaram da Jornada
de Conhecimento Compartilhado (JCC), uma metodologia
de formação desenvolvida pelo CeMAIS com o objetivo de
contribuir para o desenvolvimento de uma gestão profissional
e eficiente, promover a troca de experiências com profissionais
qualificados, traçar um panorama das instituições.
A Jornada, realizada em dois meses, foi dividida em seis
temáticas ligadas à gestão:
* Gestão Estratégica: discussões sobre planejamento;
liderança; missão, visão e valores organizacionais; mobilização
social; articulação social; captação de recursos; gestão para
sustentabilidade.
* Jurídico: debates sobre organização jurídica; documentos
institucionais; Títulos e Certificados; leis que regulamentam o
funcionamento e captação de recursos; Marco Regulatório das
Organizações da Sociedade Civil (Lei Nº 13;019/2014); Estatuto
do Idoso e Política Nacional do Idoso.
* Administrativo/Financeiro: planejamento financeiro; fluxo
de caixa; orçamentos; planilhas de controle financeiro; processo
de compras; gestão de contratos; análise de notas fiscais;
obrigações contábeis; prestação de contas.

“A Jornada trouxe ótimas orientações para se conduzir uma instituição com
qualidade e transparência. Foi importantíssimo para a troca de experiências e
conhecer os erros e acertos das outras casas. Inclusive algumas trocas trouxeram
alertas para aprimorar o desenvolvimento do trabalho realizado dentro do lar”.
Maria do Carmo Pinto, secretária da diretoria voluntária do Lar Dona Paula

JORNADA DE CONHECIMENTO
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* Comunicação: discussões sobre a diferença entre Comunicação Institucional,
Externa e Interna; etapas do planejamento comunicacional; ferramentas de
comunicação; mídias sociais on-lines; comunicação e captação de recursos.
* Gestão de Pessoas e Voluntariado: contexto atual da gestão de pessoas; legislação
trabalhista; cases de gestão de pessoas; gestão de voluntariado.
* Elaboração de Projetos: processo, programa e projeto; administração por projetos;
modelos de elaboração de projetos; análise; mecanismos de captação.
Durante os encontros, a partir dessas temáticas, os gestores e técnicos puderam
compartilhar as suas vivências. E nesse trilhar, perceberam que as ILPIs enfrentam
desafios semelhantes, ou até mesmo iguais, e que as soluções para eles podem ser
encontradas em conjunto.
Sendo assim, além da formação, um grande ganho proporcionado pela JCC é o
compartilhamento de experiência entre os participantes. E essa troca abre novas
possibilidades de acertos, ao longo dos trilhos, para uma gestão mais sólida e assertiva.
E, após compartilhar experiências tão valiosas, seguimos nossa trajetória
rumo à Terceira Estação...

Jornada de
Conhecimento
Compartilhado, módulo
de Comunicação
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Terceira estação:
Na Terceira Estação do nosso trilhar, ocorreram as assessorias
técnicas in loco. Aqui, o CeMAIS passou a realizar as ações do
projeto dentro das ILPIs, acompanhando de perto os desafios
que as instituições enfrentam no dia a dia. Foi um momento
também no qual as organizações passaram a ter um contato
constante com profissionais de cada módulo apresentado na
Jornada de Compartilhamento Compartilhado. Descobertas,
trocas, recuos, aprendizados, barreiras, envolvimento,
superação. Tudo isso fez parte das assessorias.
Mas antes de dar continuidade à viagem, e contar a trajetória
desse percurso, tivemos uma parada não prevista no roteiro.
Nessa etapa, a Casa do Ancião Chichico Azevedo, da Cidade de
Ozanam, pediu o seu desligamento da Rede CeMAIS 3i. Devido
a questões financeiras, a instituição estava funcionando com
um quadro mínimo de funcionários e encontrou dificuldades
para acompanhar, de forma satisfatória, os trabalhos propostos.
Sendo assim, desembarcou do nosso trem, mas deixou as portas
abertas para futuras parcerias e conexões.
O vagão, que ficou desocupado, precisava receber novos
passageiros, com novas histórias para fortalecer a jornada. Foi
assim que o Lar Senhor Bom Jesus fez o seu embarque, disposto
a seguir firme na viagem ao lado das outras ILPIs. A sua escolha
também ocorreu de acordo com as informações levantadas no
diagnóstico inicial.

“As assessorias do projeto Rede CeMAIS 3i foram essenciais para a qualificação do
serviço prestado pelo lar. Os módulos trabalhados nos proporcionaram um leque
de possibilidades até então não vislumbradas. A acolhida, a troca de experiências e
os conhecimentos compartilhados revigorou o desejo de mudança”.
Giselle Romero, coordenadora do Abrigo Frei Otto.

ASSESSORIAS TÉCNICAS
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LAR SENHOR
BOM JESUS

Sobre a mesa uma variedade de cores. Tons de vermelho, azul, verde,
amarelo, entre tantos outros, dão vida aos desenhos, por meio das mãos
delicadas e serenas das idosas. Outras executam a tarefa de forma mais
apressada, querendo exibir o quanto antes a façanha.
Dona Aureliana Soares, 80 anos, não consegue desempenhar a atividade
da mesma forma que as colegas. Aos 50 anos descobriu que possuía
glaucoma, e por falta de tratamento em tempo hábil, foi perdendo a visão.
Porém, encontrou outras formas de enxergar o mundo. Se não consegue
ver as cores, é o colorido da sua alma que vai para o papel.
Com paciência, pega o pincel e o molha na tinta. Em seguida, dá
pinceladas livres sobre o branco da folha. Assim, vai a preenchendo
de vida. Quem acompanha esse processo, é a assistente social do lar.
Cautelosamente, ela delimita os cantos do papel com pincéis e uma
caixa, permitindo que Dona Aureliana solte a sua imaginação.
O colorido é uma das atividades que o Lar Senhor Bom Jesus
desenvolve com as suas 21 moradoras. O objetivo é melhorar a
concentração, estimular a criatividade e gerar uma satisfação da
realização de um trabalho feito por elas.
A instituição tem décadas de história. Foi fundada em 1952 e nasceu
como uma Vila Vicentina, criada por confrades que tinham como ideal o
acolhimento humano aos mais necessitados. No ano de 1995, a vila deu
lugar ao Lar Senhor Bom Jesus com a finalidade de acolher e amparar
pessoas idosas em situação de vulnerabilidade social e vindas de
contextos de risco.
Rua Bernardo Cisneiro, 681, Aparecida, Belo Horizonte, MG
CEP: 31.235-110.
(31) 2552-1514
larbomjesus@gmail.com
facebook.com/larbomjesusbh
larsenhorbomjesus.org.br
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E assim, entre encontros e despedidas, seguimos firmes em
nosso trilhar... Voltemos a discorrer sobre as assessorias técnicas
realizadas nas ILPIs, realizadas com o objetivo de contribuir para a
profissionalização das nove gestões institucionais, considerando as
particularidades de cada.
Com visitas constantes, as facilitadoras − profissionais de diferentes
áreas contratadas para o projeto – puderam acompanhar o
trabalho dos dirigentes e coordenadores e propuseram, a partir das
demandas expostas e do “fazer em conjunto”, ferramentas para a
melhoria da qualidade das gestões institucionais.
Assim como a Jornada de Conhecimento Compartilhado, as
assessorias técnicas foram realizadas a partir de seis temáticas
consideradas fundamentais numa gestão: Gestão Estratégica,
Jurídico, Administrativo/Financeiro, Comunicação, Gestão de
Pessoas e Voluntariado e Elaboração de Projetos. A carga horária de
cada módulo foi de 20 horas, ou seja, cada instituição recebeu um
total de 120 horas de assessoria, com o objetivo de aprofundar as
temáticas trabalhadas e caminhar da teoria para a prática.

Venha conosco
acompanhar de perto
esse trilhar!
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GESTÃO ESTRATÉGICA
A Gestão Estratégica é o processo de analisar uma organização sob
diversos ângulos, direcionando seus rumos e mostrando suas ações de
forma ampliada. Sendo assim, durante esta assessoria, trabalhamos
a visão de todos os aspectos que direcionam este novo caminho, como
o histórico da instituição, os ativos sociais, impactos, orçamento,
captação de recursos e mobilização para fidelização de parcerias.
Além disso, exploramos a forma de como trabalhar uma comunicação
para incidência por meio da metodologia do Canvas (ferramenta de
planejamento estratégico).
Aliado a essa visão ampliada, foi trabalhado a importância e o papel
da liderança como agente de transformação dentro das ILPI. E, para
finalizar, passamos para a construção da missão, visão e valores que
constitui a identidade das ILPIS .
Durante o desenvolvimento dessa assessoria, que passa de
maneira transversal por todas as outras, foram surgindo outras
demandas que fazem parte do dia a dia das ILPIs e que também
são importantes para uma gestão sustentável e inovadora – como
a importância do trabalho em equipe e a construção de um
organograma − que consiste na configuração global dos cargos e da
relação entre as funções.
A partir do que foi trabalhado, é possível dizer que uma das
conquistas foi um olhar mais atento para as demandas e necessidades
das instituições; além do início da quebra de paradigmas no modo
que desenvolvem as suas ações. É preciso se desvincular da “ideia
de caridade” e buscar a profissionalização para a efetivação da
garantia de direitos fundamentais da pessoa idosa, como preconiza
as Leis da Assistência Social.
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A realidade observada durante todo o percurso, demonstrou
urgência em ações voltadas à capacitação de recursos humanos
para atender às peculiaridades desse grupo e proporcionar uma
melhor qualidade de vida aos atendidos. A prioridade é garantir de
forma continuada e permanente o bem-estar integral das pessoas
idosas institucionalizadas. Para isso, a ILPI precisa ter uma estrutura
financeira, técnica e operacional adequada.
Diante do crescente aumento da população idosa e levando-se em
consideração que a institucionalização é por vezes a única alternativa
para alguns idosos, percebe-se também a necessidade de uma rede bem
articulada de recursos humanos e estruturais para se atender da melhor
maneira possível essa população.

Assessoria de
Gestão Estratégica
no Recanto Feliz
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JURÍDICO
O acesso das organizações do Terceiro Setor às orientações e
consultorias jurídicas é muito limitado, por se tratar de uma prestação
de serviço de grande complexidade e alto custo, provocando problemas
nos âmbitos trabalhista, previdenciário, tributário, além da própria
regularização da organização. Diante desse cenário, houve uma grande
expectativa por parte das ILPIs para a participação e aplicação do
Módulo Jurídico.
No trilhar das assessorias deparamo-nos com realidades diversas,
sendo que algumas instituições possuem uma estrutura mais sólida,
sem problemas jurídicos que possam implicar em prejuízos imediatos
à instituição. Para essas ILPIs foram realizadas orientações sobre
demandas pontuais e trabalhadas ferramentas de melhoria para os
processos internos já existentes. Porém, outras organizações possuíam
problemas mais complexos de ordem organizacional, necessitando
de uma assessoria mais próxima para a resolução de problemas
emergenciais para evitar danos a instituição, como regularização de
certidões, elaboração e registro de atas de eleição e posse de diretoria,
passivos trabalhistas, entre outros.

Assessoria do módulo
Jurídico no Lar
Senhor Bom Jesus
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Além disso, todas as organizações foram assessoradas para melhor
cumprimento das exigências do Estatuto do Idoso e das parcerias
celebradas com o poder público no âmbito da Lei Nº 13.019/2014.
Durante as assessorias foram construídas em conjunto com as
organizações, ferramentas para melhoria da gestão das ILPIs e
transparência pública das parcerias. Entre as ferramentas criadas
estão: modelos de ofícios, Regulamento de Compras e Contratações,
Regimento Interno, políticas institucionais, avaliação do estatuto
conforme alterações da Lei Nº 13.019/2014, editais de convocação
e atas de Assembleia Geral, Termos de Parceria com instituições
de ensino e demais parceiros, contratos de fornecimento de bens
e serviços, declarações de curatela e planilha de transparência de
parcerias. Para validação das ferramentas, todas foram elaboradas
em conformidade com a legislação vigente.

ADMINISTRATIVO/ FINANCEIRO
Durante o nosso trilhar, constatamos que as instituições possuem
diferentes desafios organizacionais e de gestão. Enquanto algumas já
têm uma área financeira estruturada, outras carecem de informações
básicas sobre organização e gestão de negócios, não conseguindo,
inclusive, mensurar a dimensão dos seus custos mensais.
As instituições que possuem melhor grau de estruturação realizam
muitas de suas operações e atividades com o apoio das tecnologias,
apesar das dificuldades advindas do uso de softwares básicos como o
Microsoft Excel. Já as instituições com menor potencial organizacional
ainda não conseguem acompanhar os avanços tecnológicos como
transações bancárias pela internet e alimentação de sistemas.
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Entretanto, também foram diagnosticados problemas comuns
entre as instituições como o atraso do município em repassar as
verbas; a ausência de provisionamento de recursos para quitar
eventuais débitos de rescisões trabalhistas, gratificação natalina
(décimo terceiro salário) e gratificações de férias. Encontramos ainda
organizações que necessitam de capacitações para os participantes de
suas diretorias e de seus conselhos fiscais, aumentando a qualidade
organizacional e de gestão, e, em consequência, diminuindo os riscos
de má utilização dos recursos financeiros.
Diante desses desafios, no módulo foram apresentados aos gestores
e coordenadores das ILPIs modelos de documentos e relatórios
para a construção de ferramentas importantes no dia a dia
organizacional. Outro ponto foi a implantação da Plataforma Medlogic
− uma ferramenta eletrônica que permite o controle financeiro
da instituição, bem como o controle assistencial dos idosos, com o
objetivo de facilitar o desenvolvimento de habilidades voltadas à
aplicação de instrumentos para a Avaliação Multidimensional do Idoso
e a elaboração do Plano de Cuidados Personalizado.

Assessoria no Lar
das Idosas Santa
Gema Galgani
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Entretanto, nossa principal ação foi auxiliar no início de uma
organização financeira para só então implantar a plataforma
Medlogic, proposta no plano de trabalho. Começamos com o
levantamento financeiro, mapeando dados e contas, criação de uma
rotina financeira, orientações na realização de prestação de contas,
na criação de um levantamento de cadastro dos fornecedores, na
reorganização do fluxo de caixa e no plano de contas.
Outra ação realizada consistiu em reuniões com a Contabilidade
de algumas instituições para compreender o relacionamento entre
ambas e auxiliar em um melhor entendimento e andamento dos
processos, principalmente no que se refere no uso dos 30% do
benefício dos idosos. Percebemos que no Estatuto do Idoso a utilização
desse recurso não é definida de forma clara, deixando tanto as
instituições como os familiares inseguros para administrar o mesmo.
Percebemos neste módulo que houve uma boa aceitação por parte
dos envolvidos nas orientações sugeridas, bem como os esforços em
realizar prontamente as atividades de forma assertiva. Vale ressaltar
que uma área financeira bem estruturada permite ao gestor detectar
possíveis problemas, bem como um maior controle e transparência
em sua gestão. O bom uso dos recursos financeiros, além assegurar
a saúde da instituição, propicia uma melhor qualidade de vida
para aquele que é a razão de ser da organização: a pessoas idosa.
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COMUNICAÇÃO
As ações das assessorias de Comunicação iniciaram-se por
meio da escuta, processo no qual as instituições expuseram os
principais desafios que enfrentam nessa área e as expectativas
que tinham para com esse módulo; complementando os “achados”
do diagnóstico inicial. A maioria das ILPIs mostrou uma grande
necessidade e interesse em trabalhar com a Comunicação Interna,
mais especificamente com os funcionários, visto os problemas de
relacionamento e a falta de uma troca eficaz de informação, tanto de
forma horizontal quanto vertical. Porém, diante do que foi exposto,
observou-se também a necessidade de melhorar ou implementar
ferramentas de Comunicação voltadas para outros públicos internos,
em especial aos idosos.
Outro ponto levantado foi a fragilidade na construção de estratégias
comunicacionais para mobilizar recursos e fidelizar parcerias. Parte
das instituições apresenta ainda a necessidade de melhorar o diálogo
com as comunidades locais que, em alguns casos, não sabem da sua
existência ou não têm conhecimento sobre a sua realidade.
Diante dessas questões, as assessorias de Comunicação foram
realizadas a partir de três objetivos: identificar os processos
comunicacionais desenvolvidos pelas nove ILPIs; elaborar, em
conjunto, o planejamento de comunicação (englobando os públicos
internos e externos) e construir sites institucionais.
A Comunicação ainda não é vista de forma estratégica pela maioria
das organizações do Terceiro Setor, o que não é diferente nas
nove Instituições de Longa Permanência para Idosos. Por falta de
recursos, profissionais da área e planejamento, a Comunicação é
colocada em último plano. Diante disso, e também das dificuldades
rotineiras que as ILPIs passam, são tímidos os processos e ações
comunicacionais desenvolvidos por elas.
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O que se viu, em alguns lares, é o trabalho de voluntários que
se propõem a desenvolver sites, blogs e redes sociais on-lines
de forma gratuita. O problema surge quando as instituições não
têm autonomia para geri-los ou não recebem orientações para
manutenção e uso. Com o fim do vínculo dos voluntários, cuja
atuação na maioria das vezes é pontual, as ferramentas tornam-se
obsoletas ou são canceladas.
Logo, o desafio da assessoria de Comunicação foi propor ações
que pudessem ser incluídas na intensa rotina das organizações
e que fossem sustentáveis. O passo inicial foi a construção de
um Planejamento de Comunicação, de acordo com as demandas
e escolhas de cada instituição e em diálogo com os módulos de
Elaboração de Projetos e Gestão de Pessoas e Voluntariado.
A sua execução está sendo feita com o suporte do CeMAIS e terá
continuidade na próxima etapa do projeto, mas o objetivo é que as
ILPIs passem a ter autonomia para realizá-la sem esse apoio.

Assessoria de
Comunicação
no Lar dos
Idosos São José
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Como dito anteriormente, durante as assessorias de Comunicação,
também foram desenvolvidos nove sites institucionais.
Representantes das ILPIs passaram por um treinamento para
aprender a atualizá-los e realizar as manutenções necessárias. O
site, quando feito de forma profissional e estratégica, torna-se uma
ferramenta importante por meio da qual a organização se apresenta
e se posiciona perante a sociedade, passa a ser vista no mundo
digital por possíveis voluntários e parceiros; além de ser um espaço
de transparência, no qual as instituições expõem o trabalho que
desenvolvem e prestam contas dos recursos utilizados, por meio de
relatórios e balanços. Essa prestação de contas é exigida, inclusive,
pela Lei Nº 13.019/2014, que estabelece o regime jurídico para
parcerias de organizações sociais com o Poder Público.
Nesse trilhar, as instituições apresentaram novas demandas,
até então não imaginadas pelo projeto e que foram incluídas nas
assessorias, tais como o desenvolvimento da identidade visual
de sete ILPIs, o registro escrito da história de cada uma delas, a
produção de artes gráficas, fotos profissionais para uso no site, redes
sociais e material impresso, entre outras.
Todo esse processo foi desafiador, por se tratar do início de uma
mudança de postura organizacional e devido ao grande número de
demandas das ILPIs. As conquistas poderão ser observadas a longo
prazo, com a prática das ações propostas, construídas em conjunto.
Porém, nessa fase, o mais importante foi a abertura e o envolvimento
dos gestores e colaboradores. Cada passo, por mais simples que
fosse, sempre era comemorado. A comoção de ver a memória
do lar registrada, a identificação com a logomarca construída, a
empolgação com o site novo... Acompanhar esse crescimento das
ILPIs na execução de uma Comunicação mais eficaz é emocionante.
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GESTÃO DE PESSOAS E VOLUNTARIADO
A Gestão de Pessoas é fundamental para o desenvolvimento e
sucesso de toda e qualquer organização. Assegurar a satisfação
dos colaboradores reduz a rotatividade e o absenteísmo, aumenta
o engajamento da equipe e torna o ambiente de trabalho mais leve
e agradável. Logo, funcionários satisfeitos com o seu trabalho, que
se sintam respeitados e reconhecidos, tornam-se parceiros da
instituição. A partir dessas considerações, foram desenvolvidas as
assessorias junto às nove ILPIs.
Durante o nosso trilhar, foi possível identificar vários pontos críticos
comuns entre as ILPIs, tais como a falta de diálogo entre os diversos
atores e a falta de autonomia dos coordenadores, o que dificulta
o trabalho e a interlocução com as equipes. Percebemos ainda
a necessidade de uma maior clareza dentro das instituições em
relação às funções de cada profissional, bem como a necessidade da
construção de um organograma funcional.
Quando os colaboradores entendem a estrutura da organização onde
atua, a probabilidade de um trabalho em equipe eficaz é maior e os
profissionais desempenham seus papéis com mais confiança. Todas
atividades desenvolvidas nas ILPIs dependem diretamente de seus
colaboradores. Portanto, é fundamental que a gestão possa contar
com um time que conheça os objetivos da organização, que trabalhe
com afinco e abrace a causa.
Percebemos também que o treinamento e a reciclagem aos
cuidadores de idosos são fundamentais para um atendimento
de qualidade. Por esse motivo, ressaltamos a importância do
desenvolvimento profissional dentro das instituições. As reuniões
multidisciplinares, para discussões e estudos de caso, por exemplo,
enriquecem o trabalho e favorecem a saúde dos idosos.
Outro ponto que constatamos, foi o número adequado de funcionários
das organizações, de acordo com o plano de trabalho elaborado
pela Prefeitura Municipal de Belo Horizonte. Logo, com um trabalho
bem planejado e executado, esse quadro de colaboradores consegue
atender as demandas das instituições. No entanto, percebemos que
existe uma diferença significante entre elas no que tange a faixa
salarial para profissionais que exercem o mesmo cargo.
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Sobre voluntariado, as ILPIs ainda não possuem uma gestão
implantada, porém recebem vários voluntários que executam ações
de suma importância para a qualidade de vida dos idosos. Como os
primeiros passos para a implementação dessa gestão, orientamos as
organizações na atualização e regularização do termo de voluntariado.
Durante a jornada, também foi possível construir um plano de
comunicação interna, em diálogo com o módulo de Comunicação,
contendo um cronograma de reuniões mensais da diretoria e
coordenação; bem como a previsão de reuniões com toda a equipe,
para a realização de treinamentos, alinhamento de informações e
discussão dos desafios dos lares.
Compartilhamos ainda orientações sobre a importância da
sensibilização dos funcionários acerca desses processos de mudanças,
o papel da diretoria dentro da instituição e a importância do
empoderamento da coordenação. Além disso, iniciamos a construção
da descrição de cargos, a discussão sobre o regimento interno (normas
e regras da casa) e a organização dos arquivos funcionais.
Nesse trilhar, também foi trabalhada a importância de um processo de
recrutamento e seleção transparente; normas da CLT, para um melhor
entendimento dos direitos dos trabalhadores e a importância em
cuidar da qualidade de vida do profissional dentro da organização.

Assessoria de
Gestão de Pessoas
e Voluntariado no
Lar Nossa Senhora
da Saúde
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Neste sentido, o CeMAIS vem colaborando com o desenvolvimento de
uma gestão de pessoas mais eficaz, ao conscientizar os gestores sobre
a transformação do ambiente de trabalho em um local mais agradável,
que valorize as potencialidades e talentos dos trabalhadores e na
construção de ferramentas que facilitem o dia a dia da instituição.
A qualidade de vida dos idosos institucionalizados depende
diretamente do atendimento que recebe das pessoas contratadas
pelas ILPIs, por isso é tão importante que estes profissionais sejam
qualificados, motivados e capacitados para exercer um bom trabalho.

ELABORAÇÃO DE PROJETOS
Em todas as instituições foram trabalhados, inicialmente,
conteúdos sobre planejamento, distinções e estrutura de projetos,
além de tipos de captação de recursos. Para que a parte teórica
começasse a ser colocada em prática, foram disponibilizadas
duas ferramentas que auxiliarão as ILPIs: uma planilha de
acompanhamento de projetos, encaminhada para a captação de
recursos, e outra para o monitoramento da execução do Plano de
Trabalho a ser desenvolvido em cada organização, de acordo com a
parceria junto à Prefeitura Municipal de Belo Horizonte.
Nos encontros, também foi realizado um estudo do edital de 2018 da
Fundação Balbina Camila de Araújo7, no valor de R$ 25 mil, resultando
na elaboração de oito projetos junto às ILPIs atendidas. Foi um
momento de construção conjunta, respeitando o passo a passo dos
projetos e os limites de cada entidade de sua equipe técnica.

7

_ A Fundação Balbina patrocina, por meio de edital anual, projetos

selecionados de entidades belo-horizontinas, como creches, abrigos, entre
outras. Fonte: Site Fundação Balbina.
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Obtivemos sucesso com duas instituições contempladas nesse
edital: o Lar dos Idosos São José e o Lar Dona Paula. Este último foi
contemplado também em um edital da Gráfica e Editora O Lutador,
sendo uma das 10 instituições de Minas Gerais contemplada com
cinco mil reais para produção de peças gráficas, além de espaço no
Caderno Cidadania para publicação sobre a instituição. Além disso,
todas as ILPIs foram cadastradas no site do Prosas e receberam
orientações sobre como navegar no site, com o objetivo de conduzilas a rotina de busca de oportunidades em editais.
Vale ressaltar dois pontos importantes desenvolvidos durante
esse processo. Uma das atividades que possibilitou novos
olhares foi a “Caixinha dos Sonhos” - dinâmica iniciada dentro
da Jornada com continuação dentro das assessorias, na qual os
idosos, colaboradores, diretoria e voluntários foram convidados
a responder o questionamento: “O que podemos melhorar em
nossa ILPI?”. Os “achados” foram surpreendentes, uma vez que
os diversos atores foram envolvidos em prol de um objetivo
comum: ter um olhar atencioso para a instituição. As observações
levantadas deram base para as ações desenvolvidas em outros dois
módulos: Gestão de Pessoas e Voluntariado e Comunicação.
E, a partir disso, no módulo de Elaboração de Projetos, foi enfatizado
a importância do construir em conjunto projetos com ações
inovadoras que olhassem mais para dentro dos lares e envolvessem
todos os atores. Além disso, esse olhar de 360º graus promove uma
análise crítica de que sem planejamento não se obtém sucesso.

Assessoria de
Elaboração de Projetos Recanto da Saudade
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Na busca de mudanças para esse cenário, foi possível planejar e
executar soluções junto aos dirigentes e coordenadores, e assim
propor um novo trilhar. Percebemos que as ILPIs precisam de
parcerias para caminharem fortalecidas e construírem uma
história rumo à garantia de direitos da pessoa idosa.
Os trilhos percorridos até aqui, bem como as paradas em
cada uma das estações, trouxeram riquezas fundamentais
para o aprimoramento das gestões de cada uma das ILPIs que
compõem o nosso trem. A partir de agora, faremos paradas
para refletir e avaliar nossa jornada.

“Eu sei que precisamos mudar muita coisa aqui no lar, por isso abri as nossas portas. Sabe aquele filme
que conta a história de uma dupla sertaneja, Dois Filhos de Francisco? O pai dos cantores deposita todas
as fichas no sucesso dos filhos. Quando recebi o convite para fazer parte do projeto, foi assim que reagi.
Depositei todas as fichas que tenho no CeMAIS”.
João Mendes, presidente do Lar Senhor Bom Jesus

A partir dessas assessorias, cada organização pôde
apresentar o seu cotidiano e elencar as principais
dificuldades relacionadas à gestão. Em cada módulo, foram
encontrados inúmeros desafios − seja de planejamento,
direção ou execução; que advêm da falta ou mau uso de
recursos financeiros, conhecimentos técnicos, profissionais
capacitados; bem como da fragilidade na relação com parceiros
e apoiadores, entre outras questões.
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Avaliando
o trilhar
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Quarta estação:
AMPLIANDO HORIZONTES

Uma análise quantitativa da jornada
A Rede CeMAIS 3i será executada em três fases, cada uma
correspondendo ao período de um ano. A primeira delas
consiste na sensibilização das ILPIs, desencadeando um
processo de mudança nas gestões institucionais, com a
quebra de paradigmas e o fortalecimento da rede. Durante a
segunda etapa, ocorrerá a efetivação e concretização das ações,
resultando em mudanças reais na organização das instituições.
Já a terceira fase, consiste na sustentabilidade da Rede, por
meio da promoção da autonomia das ILPIs.
Entende-se que o período de realização do projeto, até o
momento, é insuficiente para o alcance de grandes resultados,
considerando os desafios encontrados.. Entretanto, uma
pesquisa de avaliação fez-se necessária para obter um
balanço da jornada e identificar possíveis acertos e erros;
além de proporcionar um melhor entendimento sobre o
trilhar das organizações.
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Antes mesmo de começarmos essa viagem de trem, no início da
primeira fase do Projeto Rede CeMAIS 3i, os gestores das ILPIs foram
convidados a pensar sobre os aspectos que tangem à organização
e ao funcionamento de cada instituição, por meio do preenchimento
de um questionário, que contribuiu para o mapeamento das
mesmas. Agora, após a conclusão das assessorias, paramos em
nossa Quarta Estação para uma nova pesquisa.
Eles responderam novamente as perguntas feitas no diagnóstico
inicial. As informações foram coletadas por meio da aplicação
de um questionário, entregue durante um encontro de avaliação
das ações da Rede. A partir disso, foi possível realizar uma
comparação de dados. Vale ressaltar que, com o nosso trilhar,
as organizações passaram a ter um melhor entendimento sobre
os pontos abordados na primeira pesquisa, o que resultou em
dados mais assertivas nesse segundo momento.
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COMPARATIVO DE DADOS: GESTÃO ESTRATÉGICA
primeira pesquisa

segunda pesquisa

78%
67%
58%

56%
44%

67%

67%
56%

44%

56%

56%

56%

44%
33%

33%

33%

22%

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1

A missão, visão e valores são trabalhados com todos os funcionários da organização

2

Planejamento em equipe das atividades anuais

3

Mapeamento e identificação de demandas da instituição

4

Mapeamento dos atores e parceiros envolvidos com as atividades da instituição

5

Planejamento de novos projetos

6

Plano de articulação e mobilização social e de parcerias

7

Realiza monitoramento e avaliação dos resultados das ações e da instituição

8

Participa do Conselho Municipal do Idoso

9

Conhece e influência na política para o idoso no município

Pergunta 1: Conforme relatado no primeiro diagnóstico,
a definição da missão, visão e valores de uma instituição é
fundamental, já que constitui a sua identidade. Na primeira fase
do projeto, 44% das ILPIs afirmaram trabalhar esses aspectos
com todos os seus funcionários. Porém, na realidade, a maioria
das instituições ainda não tinha sua missão, visão e valores
bem definidos, sendo eles reelaborados ou até mesmo criados
durante as assessorias realizadas nessa segunda etapa do
projeto. Sendo assim, somente agora, com esses aspectos bem
definidos e organizados, foi possível dar início a um trabalho
consistente dos mesmos junto aos seus funcionários. Temos
então um percentual de 33% das ILPIs que finalizaram essa
etapa tendo realmente trabalhado sua missão, visão e valores
com todos os seus colaboradores. As demais instituições irão
realizar esse trabalho na próxima fase do projeto.
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Ressalta-se que, trabalhar a missão, visão e valores dentro
das organizações, junto ao corpo de colaboradores, é
fundamental para que todos estejam em sintonia e unindo
esforços na mesma causa.
Pergunta 2: Começamos a jornada com 44% das instituições
realizando um planejamento em equipe de suas atividades
anuais e, chegamos ao final dessa etapa com um aumento para
56%. Isso ocorreu, entre outros aspectos, devido a mudança
de comportamento no planejamento, registro das atividades
desenvolvidas pelas ILPIs e, também, com a sistematização dos
processos burocráticos.
Pergunta 3: Em relação ao mapeamento e identificação de
demandas da instituição, houve um avanço de 33% para 78%, o
que demonstra um amadurecimento das ILPIs na organização e
profissionalização de seu trabalho.
Perguntas 4 e 5: O percentual de instituições que realiza
um mapeamento dos atores e parceiros envolvidos em
suas atividades subiu de 56% para 67%, mesmo aumento
observado no número de ILPIs que desenvolve um
planejamento de novos projetos.
Perguntas 6 e 7: Por outro lado, o percentual de organizações
que promovem um plano de articulação e mobilização social
e de parcerias foi corrigido de 56% para 44% e o percentual
daquelas que realizam monitoramento de avaliação dos
resultados de suas ações manteve-se o mesmo de 56%. Vale
ressaltar que tão importante quanto o planejamento de novos
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projetos é a articulação e mobilização de novas parcerias. Isso
exige um trabalho contínuo e contribui com a sustentabilidade
da instituição, pois abre novas possibilidades de captação de
recursos e novos horizontes de atuação. Também é importante
lembrar que cada ação deve ser monitorada e avaliada, para
saber quais os ajustes necessários, avaliar os aspectos que não
deram certo naquele momento e identificar os pontos fortes a
serem replicados em novas ações.
Pergunta 8 e 9: Houve um avanço importante em relação
a participação das ILPIs no Conselho Municipal do Idoso,
que passou de 22% para 56%. Além disso, o percentual de
instituições que afirmou conhecer e influenciar na política
para o idoso, no município, passou de 33% para 67%. Esse
avanço demonstra uma mudança no olhar dos gestores e em
seu posicionamento como líderes capazes de contribuir com
a construção de políticas públicas voltadas para a pessoa
idoso em Belo Horizonte.
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COMPARATIVO DE DADOS: MÓDULO JURÍDICO

primeira pesquisa

segunda pesquisa

120%
100%

100% 100%

100%

100%
89%

89%

89%

89%

89%

78%

78%

80%

78%
67% 67%

67%

60%

67%

67%

56%

56%
44%

56%
44%

40%

33%

33%

33%

22%

20%
0%

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

1

Acompanhamento mensal das certificações e exigências oriundas das mesmas

2

Emissão mensal das certidões negativas de débito

3

Conhecimento sobre a legislação que rege o Terceiro Setor

4

Registro de atas e procedimentos estatutários em dia

5

Conselho Fiscal registrado, ativo e em dia com os procedimentos

6

Regimento interno elaborado em conformidade com o estatuto

7

Regulamentos de compras e contratações compatíveis com estatuto,
regimento interno e legislação

8

Estatuto em conformidade com o Art. 33º da Lei 13019/2014

9

Código de Ética é conhecido por funcionários, voluntários e colaboradores

10

Diretoria consciente de todas as suas responsabilidades e obrigações

11

Possui orientação jurídica que permita antecipar riscos e multas

12

Questões jurídicas pendentes

13

Leitura na íntegra dos contratos de parceria, editais, manuais entre outros documentos

14

Cadastro atualizado de associados
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No que tange às questões jurídicas, pudemos observar alguns
avanços durante o trilhar, entre eles o fato de aumentar de 67%
para 89% o percentual de ILPIs que têm conhecimento acerca
da legislação que rege o Terceiro Setor. Houve um aumento
também no percentual de instituições que possuem orientação
jurídica, permitindo antecipar riscos e multas e adequar seus
regulamentos de compras e contratações de acordo com o
estatuto, regimento interno e a legislação vigente.
Além disso, o percentual de organizações com cadastro
atualizado de associados subiu de 33% para 67% e, atualmente,
todas as ILPIs realizam um acompanhamento mensal das
certificações e exigências oriundas das mesmas e mantêm
seu Estatuto em conformidade com o Artigo 33 da Lei Nº
13019/2014. Esses aspectos contribuíram para que o percentual
de questões jurídicas pendentes caísse de 44% para 33%.
Entretanto, percebe-se a correção de alguns dados, que foram
observados e analisados de forma mais precisa por meio das
assessorias, principalmente no que concerne à organização
cotidiana dos procedimentos jurídicos das ILPIs.
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COMPARATIVO DE DADOS:
MÓDULO ADMINISTRATIVO/ FINANCEIRO

primeira pesquisa

segunda pesquisa

120%
100%

100%
80%

100%

100%
89%

78%

78%
56%

56%

56%

89%
78%

67%

67%
56%

44%

44%

89%

78%

78%

67%

60%
40%

100%

44%

44%
33%

22%
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22%

22%
11%

11%
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1

Planejamento financeiro

2

Elaboração de orçamento anual e para novos projetos

3

Software de sistema de gestão próprio ou de terceiros

4

Contabilidade externa

5

Aplicação financeira dos recursos recebidos

6

Acompanhamento e gestão de contratos com fornecedores

7

Processos de compras compatíveis com regulamento de compras

8

Coerência diante das compras para a instituição

9

Controle de contas a pagar e a receber

10

Controle de custos fixos e variáveis

11

Controle de almoxarifado

12

Realização de conciliação bancárias

13

Rotina de organização da prestação de contas

14

Balanço patrimonial

15

Conselho fiscal aprovando as contas da instituição mensal, semestral ou anual

16

Provisionamento de recursos para dispensa de empregados

17

Arquivamento de documentos

60

Em relação ao Administrativo/Financeiro observou-se
uma queda no percentual de vários itens. Isso deve-se ao
fato de, no primeiro diagnóstico, as instituições relatarem
executar certas ações sem realmente realizá-las, até mesmo
por desconhecimento dos próprios gestores. Ao longo da
viagem, com as Jornadas de Conhecimento Compartilhado
e assessorias, os gestores passaram a conhecer melhor as
necessidades das instituições e começaram a ter uma análise
crítica de suas falhas e avanços.
Os aspectos que apresentaram um aumento positivo nos
índices e puderam ser comprovados foram:
a) Utilização de software de sistema de gestão próprio ou
de terceiros, que foi de 11% para 78%;
b) Aplicação financeira dos recursos recebidos,
que foi de 56% para 100%;
c) Acompanhamento e gestão de contrato com fornecedores,
de 22% para 56%;
d) Processos de compras compatíveis com regulamento
de compras, de 22% para 44%;
e) Arquivamento de documentos, de 89% para 100%.
Como ressaltado no primeiro diagnóstico, a rotina de
organização da prestação de contas é fundamental para o bom
direcionamento financeiro da instituição. Tendo em vista que
os recursos geralmente são escassos, esses precisam ser bem
administrados para cobrir todas as despesas fixas da entidade
e ainda serem utilizados para melhorias em suas dependências
físicas e na qualidade dos seus serviços.
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COMPARATIVO DE DADOS: COMUNICAÇÃO

primeira pesquisa

segunda pesquisa

120%
100%

100%
80%

78%

78%

78%

67%

60%
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89%
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44%
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Plano de comunicação elaborado

2

Mapeamento e cadastro de contatos da comunidade, de empresas, apoiadores
e poder público

3

O entorno sabe da existência da instituição?

4

Estratégia de comunicação capaz de incidir diretamente nos públicos de interesse

5

Comunicação direta com seus públicos de relacionamento

6

Um ou mais canais de mídia social (Facebook, Twiter, site, blog, Instagran,etc)

7

Estratégia para captar e manter apoiadores, parceiros

8

Comunicação para captação de recursos via leis de incentivo

9

Comunicação para fidelizar parceiros e apoiadores

10

Ferramentas de comunicação interna

11

Voluntários e colaboradores sabem da agenda, atividades e resultados da instituição
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Durante a jornada, as ILPIs começaram a perceber a
importância da comunicação, tanto interna quanto externa,
e se empenharam para promover mudanças positivas nessa
área. No início da viagem apenas 44% das ILPIs apresentavam
um Plano de Comunicação elaborado e chegamos à estação
final com um percentual de 78%.
Assim como nos outros módulos, percebeu-se, no dia a dia, que
muitas instituições tinham dificuldades ou não conseguiam
colocar em prática várias ações. Ações, como o mapeamento
e cadastro de possíveis parceiros, atualmente com a taxa de
44%, e o percentual de ILPIs que apresentam estratégias de
comunicação capazes de incidir diretamente nos públicos de
interesse, sendo 33%.
Apesar de observarmos um avanço de 44% para 89% na
porcentagem de instituições que utilizam ferramentas de
comunicação interna, nota-se uma queda de 78% para 56% na
disseminação de informações importantes dentro das ILPIs
para seus voluntários e colaboradores. Esse é um aspecto que
merece atenção por parte dos gestores, para que toda a equipe
conheça os objetivos a serem alcançados, os sucessos e os
desafios da instituição. Apropriar-se da entidade como um
todo proporciona uma conexão entre os atores envolvidos e
possibilita um trabalho sincronizado e mais qualificado.
Por isso, foi desenvolvido um planejamento de ações para
a Comunicação Interna − contendo outros públicos de
interesse além dos colaboradores−, para reverter esses
dados. Também foram planejadas ações que deem conta de
atingir a comunidade local, possíveis parceiros e apoiadores,
dentre outros públicos externos.
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COMPARATIVO DE DADOS:
GESTÃO DE PESSOAS E VOLUNTARIADO

primeira pesquisa

segunda pesquisa
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100%

100%
80%

100%
89%
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78%
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1

A instituição segue um processo seletivo transparente para contratação de pessoal

2

Todos os empregados diretos são regidos pela CLT

3

A instituição sabe os requisitos para contratação do trabalhador eventual ( RPA)

4

A Organização está cadastrada no Sindicato Patronal

5

A Organização mantém ativo o cadastro Sindical dos Empregados

6

A Organização paga todos os encargos relativos ao trabalho direto ou indireto

7

Ações de gestão que cuidam e primam pela atenção aos colaboradores

8

Realiza avaliação de desempenho?

9

Realiza ou realizou pesquisa de clima organizacional alguma vez?

10

Realiza capacitação para os colaboradores.

11

Mobilização de voluntariado

12

Gestão de Voluntariado

13

Todos os voluntários assinam Termo de Adesão, conforme a lei

14

Realiza capacitação para os voluntários
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No módulo Gestão de Pessoas e Voluntariado ocorreu o mesmo
relatado nas outras assessorias: o não cumprimento de ações
tidas como certas no primeiro diagnóstico. Entretanto, houve
uma melhora, após essa fase do projeto, nos seguintes aspectos:
a) Ações de gestão que cuidam e primam pela atenção dos
colaboradores, que foi de 11% para 33%;
b) Realização de pesquisas de clima organizacional, que foi de
11% para 22%.
Como relatado anteriormente, a gestão de pessoas ainda
é um desafio dentro das instituições. Ao longo da jornada,
percebeu-se a falta de diálogo horizontal e vertical dos atores
envolvidos e a escassez de iniciativas para capacitação e
engajamento da equipe.
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COMPARATIVO DE DADOS:
ELABORAÇÃO DE PROJETOS

primeira pesquisa

segunda pesquisa
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100%

100%

100%

100%
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67%
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44%
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1

A instituição necessita de novos projetos para somar sua rotina diária?

2

Para novos projetos a instituição conta com parceiros contínuos?

3

Já submeteu ou submete projetos para captação de recursos por meio de editais?

4

Já captou recursos por projetos submetidos a editais públicos ou privados?

5

Rotina de busca por editais e oportunidades de captação

6

Rotina para elaboração e escrita de projetos

7

Ferramenta de acompanhamento de projetos enviados

8

Escrita coletiva dos projetos

9

Metodologia de estruturação de projetos

10

Ferramenta para captação de recurso por meio de pessoa física
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A partir da comparação dos dados, é possível afirmar que
foram muitos os avanços obtidos no módulo de Elaboração de
Projetos. A taxa de instituições que apresentam uma rotina de
busca por editais e oportunidades de captação subiu de 22%
para 67% e a porcentagem das quais possuem uma rotina para
elaboração e escrita de projetos aumentou de 33% para 44%.
Houve um aumento também no volume da escrita coletiva
desses projetos e na metodologia de estruturação dos mesmos.
Esse tipo de escrita possibilita que a equipe participe da
construção das propostas, trazendo uma visão multidisciplinar.
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“Podemos, juntos com o CeMAIS, alavancar diversos
projetos que estavam no papel, mas que a Instituição
tinha um desejo enorme de realizar. A construção
do conhecimento e do relacionamento durante este
período nos mostra que a união daqueles que têm o
mesmo objetivo é extremamente enriquecedora. A
organização das ILPIs é muito mais do que um projeto
ou adequação da legislação vigente. É abraçar e lutar
efetivamente por uma causa muito maior que é o
envelhecimento digno da população”.
Josiane Gonçalves, coordenadora administrativa
do Lar dos Idosos Santo Antônio de Pádua
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“Vários fatores foram importantes com a parceria do
Lar dos Idosos São José com o CeMAIS. Destaco como
principais, as oportunidades criadas para integração
da gestão do Lar dos Idosos São José com a outras
ILPI´s, proporcionando a troca franca de informações,
experiências e permitindo trabalho conjunto para
resolvermos problemas comuns; as capacitações
nos pilares de gestão, incluindo aspectos de
planejamento estratégico, gestão de recursos humanos,
comunicação, relacionamento com a sociedade,
cuidados documentais e jurídicos, entre outros. Em
adição, as visitas de monitoria, realizadas com técnicos
especializados, nos permitiram aprofundamento
em cada pilar, facilitando a análise da situação de
nossa entidade frente a cada aspecto abordado, bem
como a criação de planos de trabalho mais sólidos e
consistentes. Um trabalho que merece crédito e pode
proporcionar, ao médio prazo, a evolução profissional
da gestão de entidades do Terceiro Setor. “
Mário Cenni, presidente do Lar dos Idosos São José
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Quinta estação:

DESAFIOS E PERSPECTIVAS
Uma análise qualitativa da jornada

“Ói, ói o trem, vem surgindo de trás das
montanhas azuis, olha o trem
Ói, ói o trem, vem trazendo de longe as
cinzas do velho éon
...
Ói, olhe o céu, já não é o mesmo céu que
você conheceu, não é mais
Vê, ói que céu, é um céu carregado e
rajado, suspenso no ar”
“O Trem das 7”, composição: Raul Seixas.
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Encontro de avaliação
do trilhar da Rede
CeMAIS 3i.

Foram muitas as construções coletivas ao longo dos trilhos,
ampliando os horizontes das ILPIs e de todos os atores envolvidos.
O “céu” que contemplamos agora não é o mesmo que vimos
no início da jornada. Ele passou por transformações durante a
viagem e o nosso olhar também se transformou diante de cada
vivência nas várias estações.
Como fechamento dessa fase do projeto Rede CeMAIS 3i, na
Quinta Estação, promovemos um encontro com os dirigentes e
coordenadores das nove instituições, durante o qual foi possível
realizar uma avaliação, em conjunto, da nossa trajetória.
Os participantes foram convidados a refletir sobre os “cascalhos”
presentes ao longo dos trilhos, que consistem em tudo aquilo que
dificultou o caminhar e serve de aprendizado para a próxima
etapa do projeto; e também sobre o “ouro” descoberto durante a
viagem, o que encontramos de mais precioso e pretendemos levar
adiante. Seguem os principais pontos levantados.
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CASCALHOS:
* De acordo com as ILPIs, o volume de trabalho ficou denso em relação
ao tempo previsto para o término do projeto, prejudicando a resposta das
instituições em relação a algumas atividades propostas. A própria equipe
percebeu a dificuldade quanto à disponibilidade de tempo por parte de alguns
gestores e buscou-se adequar à realidade das ILPIs.

* Devido ao prazo da primeira etapa do projeto, a periodicidade e a carga
horária das assessorias ficaram extensas e pesadas, considerando a rotina
de trabalho das ILPIs. Uma sugestão levantada por elas é a adequação das
assesorias de acordo com as demandas e particularidades de cada organização.

* Durante as assessorias, as ILPIs sentiram falta de um técnico para auxiliar a
implementação de ações propostas em cada módulo, como se fosse um “tutor”,
que contribuiria na elaboração de documentos e processos importantes que
elas têm dificuldades de colocar em prática.

* A insuficiência de equipamentos e de pessoal para colocar em prática o
que foi aprendido durante o projeto, causa uma sensação de impotência em
algumas ILPIs. Inclusive, nas assessorias foi possível identificar a falta de
computadores, em algumas organizações, para o desenvolvimento do trabalho
da equipe técnica. O desafio do projeto, nesse aspecto, é contribuir para uma
melhor gestão dos recursos financeiros e empoderamento das instituições
para a captação e escrita de projetos.

* A falta de comprometimento das diretorias de algumas ILPIs, em relação
ao projeto, prejudica o desenvolvimento das atividades e o envolvimento da
equipe, interferindo assim, no sucesso dos resultados. Diante disso, a diretoria
do CeMAIS passou a se reunir com as diretorias das ILPIs, com o intuito de
repassar a elas o caminhar do projeto até o aquele momento. Os principais
avanços e gargalos também foram apresentados, bem como a responsabilidade
civil dos presidentes frente às instituições.
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OUROS:
* Por meio da Rede CeMAIS 3i, as ILPIs avaliam que foi construída uma
relação de conexão entre as instituições participantes, dando origem a
um sentimento de corresponsabilidade em torno de um objetivo comum:
promover melhorias na qualidade de vida do idoso institucionalizado.
Essa aproximação trouxe uma união importante, e resultou em um
trabalho em rede, que é necessário para o enfrentamento dos desafios

* Ao evidenciar as dificuldades presentes no dia a dia de cada ILPI, os
gestores perceberam a necessidade de organização dos processos dentro
das instituições, aprimorando os resultados do trabalho desenvolvido.

* Com as formações e assessorias, os gestores das ILPIs se sentem mais
empoderados para dialogar tanto com o Poder Público, quanto com
representantes do Segundo Setor e atores envolvidos na rede de cuidados
com os idosos.

* Os gestores das ILPIs receberam orientações e ferramentas de trabalho
que trouxeram maior autonomia e confiança diante de seus direitos e
deveres como representantes das instituições. Um exemplo citado foi a
Plataforma Medlogic − uma ferramenta, no olhar das ILPIs, de grande
importância que auxiliará na realização de pesquisas para melhorias no
cotidiano das ILPIs.

* As assessorias entrosaram os profissionais de diferentes áreas, dentro
das ILPIs, que puderam conhecer o funcionamento geral das instituições.
Isso mostrou a importância de deixar a equipe a par sobre os processos, a
rotina e transparência da organização.

* Ao longo da jornada, houve a construção de uma visão abrangente sobre
gestão, com pilares bem identificados. Isso abriu o horizonte das ILPIs para
a sua profissionalização; e o objetivo de desenvolver um trabalho pautado
na responsabilidade e voltado para a sustentabilidade das ações.
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Os desafios e acertos apresentados
pelas instituições serão usados para o
aprimoramento da Rede CeMAIS 3i, em
sua segunda fase. Todas as ações são
construídas com o mesmo objetivo: a
melhoria na qualidade de vida do idoso
institucionalizado, por meio de uma
gestão qualificada. Logo, ouvir o feedback
sobre o andamento do projeto, inclusive os
pontos negativos, é de suma importância
para o seu sucesso. Nesse trem, não há
um único maquinista que decida sozinho
o caminho. Todos os viajantes andam
juntos e decidem quais horizontes seguir.
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“É difícil encontrar parceiros e profissionais
comprometidos. Muito mais difícil ainda quando o
comprometimento envolve SONHOS. Sonhos sim, pois
antes das ideias, dos projetos e dos planejamentos
existem sonhos. O CeMAIS, por meio da Rede 3i, é um
desses parceiros que ajudam a realizar sonhos de
outras instituições e pessoas, com soluções criativas,
envolvimento pessoal e competência profissional. Nós
do Lar Senhor Bom Jesus estamos muito felizes por
termos parceiros desta categoria.”
Sandra Beatriz Silva, coordenadora
do Lar Senhor Bom Jesus
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O “Projeto CEMAIS 3i” trouxe para o Recanto Feliz
empoderamento, conhecimento e benefícios
imensuráveis. Com toda certeza não somos mais os
mesmos após esta primeira jornada. Em uma época
em que as políticas públicas são apenas números
para a sociedade, ainda encontramos pessoas que
se comprometem em projetos que alcançam as
necessidades do outro, muito além do que somente o
dever do exercício”.
Lúcia Helena, coordenadora do Recanto Feliz São
Francisco de Assis, e equipe.

“A parceria com a Rede Cemais 3i foi de extrema
importância para o Lar dos Idosos São José, pois
nos proporcionou um envolvimento com as nove
instituições, facilitando a troca de informações e,
posso dizer, mais unidos na gestão de um trabalho tão
gratificante que é o cuidado com o idoso.
Os profissionais foram um diferencial pela capacidade
de ouvir. Tenho enorme expectativa com a nova etapa”.
Ivanilde Estrela, coordenadora do
Lar dos Idosos São José
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“O conhecimento que adquirimos com a presença do
CeMAIS 3i, em nossa casa, nos dando informações por
meio das assessorias foram e são de ótima qualidade.
O projeto engrandeceu a nossa instituição. Levantou
as dificuldades apontadas pela casa, apresentou
sugestões para resolução das mesmas e agregou
conhecimento junto aos nossos colaboradores.”
Marluce Lima Jardim de Sá, coordenadora do
Recanto da Saudade

“A Rede CeMAIS 3i veio agregar conhecimento e
profissionalismo às instituições, contribuindo para o
nosso protagonismo e jogando luz sobre questões que
perpassam as organizações e norteando caminhos,
sendo que, muitos destes eram desconhecidos”.
Raphaela Ferreira, coordenadora do Lar dos Idosos
Nossa Senhora da Saúde
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“A primeira etapa do projeto foi de grande valia
para a gestão da instituição, nos proporcionando
esclarecimentos em várias temáticas que já eram
conhecidas, porém não colocadas em práticas por falta de
conhecimento técnico e assessoria”.
Maria Aparecida Pereira, presidente do Abrigo Frei Otto

“É com muita alegria que nós do Lar das Idosas Santa
Gema Galgani passamos a fazer parte da Rede 3i.
Foram momentos de grandes descobertas e busca de
soluções para os problemas do lar.
Que continuemos a caminhada.”
Belinda Gomes, presidente, e Sandra Silva,
coordenadora do Lar das Idosas Santa Gema Galgani
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“Com a Rede, o Lar Dona Paula pôde obter
informações importantes para o desenvolvimento
e crescimento institucional”.
Danila Conceição, coordenadora do Lar Dona Paula

“Somos todos anjos de uma só asa e só podemos
voar quando nos abraçamos uns aos outros’. Nós da
Associação Cristã Feminina e do Recanto Feliz São
Francisco de Assis, nos sentimos abraçados pela
família Rede CeMAIS 3i.”
Rosâni Freitas, presidente do lar, e diretoria
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Preparando o trem para
a próxima jornada
Para dar continuidade às ações da Rede CeMAIS 3i,
é importante trazer algumas reflexões sobre o que foi
apresentado até o momento e outras questões que envolvem
as ILPIs. Uma vez que o nosso trilhar vislumbra uma
qualificação do atendimento ao idoso institucionalizado,
precisamos considerar os seguintes aspectos: a necessidade
de uma reestruturação das organizações, um diálogo
assertivo com os diversos atores envolvidos, ações para
a sustentabilidade e transparência organizacional e,
principalmente, um olhar mais sensível para o idoso.

Vamos então refletir juntos?
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1.POR DENTRO DOS VAGÕES
Como mencionado em diversos momentos desse diagnóstico,
uma gestão qualificada é fundamental para a sustentabilidade
do trabalho das instituições sociais. “As organizações
do Terceiro Setor que não investem em processos de
sistematização, institucionalização e profissionalização
enfrentam dificuldades tanto para desenvolverem suas
próprias ações quanto para se candidatarem a novos
financiamentos...”. (Entrevista com o Procurador Tomáz de
Aquino Resende, por Ana Carolina Jácome, 2010).
As diretorias das Instituições de Longa Permanência
para Idosos, eleitas a cada dois anos, são compostas por
voluntários que dedicam o seu tempo pela causa e buscam
dar respostas eficazes às demandas institucionais. Por meio
da participação na Rede CeMAIS 3i e de ações de outros
parceiros, as instituições vêm procurando, cada vez mais,
aprimorar e profissionalizar esse trabalho.
Para um trilhar mais assertivo, também vale ressaltar a
importância da aproximação entre diretoria e colaboradores.
Um atendimento mais qualificado só é possível com o
envolvimento e o trabalho conjunto de todos esses atores.
Além do que, a sinergia entre as duas partes facilita a
resolução de possíveis desafios que possam surgir.
Outro aspecto observado, em parte das instituições, é a
necessidade de treinamentos e reciclagens para a qualificação
dos colaboradores. Para além disso, algumas delas relatada
ainda a necessidade de substituição do quadro de funcionários.
Entretanto, nem sempre é possível realizar essa alteração
devido à falta de recursos para as rescisões de contratos.
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Sendo assim, um grande desafio das organizações é mobilizar
recursos, fazer investimentos e criar um fundo de reserva
para atender essas e outras demandas.
“OSCs têm dificuldade em mobilizar e captar recursos
financeiros e humanos, uma vez que nem sempre dispõem de
uma rede de relacionamentos para facilitar o acesso às fontes
de recursos de forma adequada. (...) Várias até conseguem
mobilizar recursos por meio de projetos junto aos Governos,
fundações ou empresas, porém são denominados recursos
“carimbados”, pois só podem ser alocados nos itens aprovados
pelo projeto. ” (FRELLER, 2014)

Esse é um cascalho que precisa ser trabalhado no nosso trilhar,
para a segunda etapa do projeto.
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O olhar para o idoso
Ainda dentro dos vagões, é preciso destacar a necessidade do
diálogo com os moradores das ILPIs: os idosos. A maioria deles,
que são independentes, ainda não participa das discussões, do
planejamento da rotina e das atividades propostas. Portanto, é
fundamental planejar ações junto aos gestores, funcionários,
parceiros e voluntários para que os idosos sejam inseridos nas
discussões e haja um compartilhamento de informações.

“Os residentes poderiam participar mais nos assuntos
internos. Quem melhor para dizer o que precisa ser
melhorado do que nós? Acho também que as pessoas que
nos visitam poderiam conversar conosco. Normalmente,
ficamos só no cantar, orar, comer coisas gostosas e não
teria que ser só isso. É preciso criar laços…”
Relato de uma idosa feito em uma atividade
desenvolvida no módulo Elaboração de Projetos.
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2. DIÁLOGO ASSERTIVO COM O PODER PÚBLICO
Outro ponto que deve ser abordado nesse trilhar, é a
necessidade do aprimoramento do diálogo entre o Poder
Público e as ILPIs. Como exposto inicialmente, com a
fragilidade das políticas públicas na área, a responsabilidade
do acolhimento ao idoso, que vive em um contexto de
vulnerabilidade social e/ou possui laços familiares
fragilizados ou rompidos, recai sobre as Instituições de
Longa Permanência sem fins lucrativos. Sendo assim,
essas instituições surgem para suprir a lacuna do Estado,
desempenhando a sua função, mas ainda necessitam de um
apoio mais assertivo para tal.
“O fato de que a maior parte da receita que vem da subvenção
do governo, no caso das ILPI filantrópicas, vem de recursos
do município pode ser explicado pela organização da PNAS
através do Sistema Único da Assistência Social (SUAS), que
preconiza a descentralização da assistência através dos níveis
de complexidade.” (LACERDA et al, 2017)

Portanto, as ações do Poder Público, no atendimento ao idoso
institucionalizado, se estabelecem nas parcerias entre os
municípios e as ILPIs. Diante desse cenário, o aprimoramento
do diálogo entre as duas partes se faz necessário para que
as parcerias sejam construídas de acordo com a realidade e
particularidade das organizações.
Um exemplo é o caso de Belo Horizonte. Sabemos que a
Prefeitura Municipal sai à frente no que se refere ao repasse
de recursos. Entretanto, muitos idosos institucionalizados
precisam de um atendimento diferenciado por terem uma
saúde frágil, logo esses tipos de acolhimentos possuem um
custo elevado. Sendo assim, os repasses precisam estar de
acordo com essa realidade. Além disso, é necessário que o
Poder Público promova uma rede eficaz para garantir o acesso
a um atendimento de qualidade à pessoa idosa.
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3. A TRANSPARÊNCIA NO TRILHAR
Diante do seu compromisso social, as ILPIs têm a
responsabilidade de instituir uma gestão transparente, no que
diz respeito à utilização dos recursos financeiros, no cuidado
com o idoso e no relacionamento com o seus diversos públicos.
A transparência nesses processos é fundamental para gerar
credibilidade com os agentes externos e internos. “.... [A
transparência] pode contribuir para demonstrar que o objetivo
da organização foi cumprido de forma eficiente e em que os
recursos captados foram aplicados.” (LISBOA; FARIAS, 2014).

-------------------------------------------------------------------Logo, o nível de transparência da instituição influencia na
forma como ela é vista pela sociedade, governo e, inclusive,
pelos financiadores privados, o que impacta de forma positiva
na sua consolidação e sustentabilidade. “Nessa era da
desconfiança, a transparência poderá ser o grande diferencial
para as fundações e ONGs, pois a reputação é o grande ativo da
maioria delas. (GONÇALVES, 2011).

Portanto, como é trabalhado com as organizações da Rede
CeMAIS 3i, ao invés de ser considerada uma obrigação, agir
com transparência pode ser uma oportunidade para atrair
apoios e parcerias, além de proteger as organizações contra
suspeições indevidas.
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De volta para o trilhar
Diante do exposto, percebemos que o Projeto Rede CeMAIS 3i
tem se tornado referência no que diz respeito à qualificação
na gestão das ILPIs e, consequentemente, no que concerne à
melhoria na qualidade de vida dos idosos institucionalizados.
Pode-se considerar que estamos diante de uma inovação
social, por se tratar de um projeto reaplicável, que gera
impacto positivo para a sociedade como um todo.
Um projeto de inovação social visa solucionar determinados
problemas sociais a partir do envolvimento efetivo dos atores
inseridos no processo, em busca de soluções que provoquem
transformações que gerem uma melhoria na qualidade de
vida da população. Nesse tipo de trabalho segundo Bignetti
(2011), a construção é coletiva, levando em consideração o
potencial de todos os envolvidos, respeitando o que já foi feito
e acrescentando uma metodologia específica para melhorar e
otimizar os processos.
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Embora o caminho seja longo e apesar das dificuldades
vivenciadas ao longo dos trilhos, vale destacar que existe
muita garra e vontade por parte dos gestores e colaboradores,
que buscam realizar um trabalho amoroso e com foco
na dignidade dos idosos institucionalizados. O desejo de
vencer cada um dos desafios é o grande incentivo para
que as organizações alcancem uma gestão de qualidade,
transparente e eficaz para o bem-estar de todos.
Entretanto, para o sucesso dessa jornada é fundamental o
diálogo intersetorial. O Poder Público, as empresas e nós,
organizações sociais, devemos caminhar juntos com o
compromisso de conquistar novos horizontes para as presentes
e futuras gerações de idosos e idosas da nossa cidade.
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“Os idosos que vão para as instituições não são
incapazes, eles precisam de cuidados. E esse
acolhimento tem que ser feito com seriedade, como
vejo muitos lugares fazendo. Mas precisamos também
ser valorizados e participar dos processos de decisões.
É ótimo que existam instituições que trabalham em
prol do idoso e que, assim como o CeMAIS, encontrem
formas para preservar a nossa dignidade”.
Elisabeth Ribeiro da Silva, 90 anos, foi moradora do
Lar Recanto Feliz e, atualmente, reside no Lar dos
Idosos São José.
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