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Preparando o tecer...
O CeMAIS, em sua atuação com as organizações da sociedade civil e redes de garantia de
direitos, identificou a fragilidade na gestão das
organizações e no diálogo entre os envolvidos
no atendimento sistêmico ao idoso, o que resultou no desenvolvimento, desde 2015, do Ser
Mais − um projeto que visa promover melhorias
na qualidade de vida do idoso institucionalizado. Uma de suas ações é a realização de ciclos
da Jornada de Conhecimento Compartilhado,
que visa o aprimoramento da capacidade administrativa das ILPIs. O seu foco é contribuir para
uma gestão profissional, qualificada e transpa
rente por meio da formação e assessoria dos
gestores das organizações participantes.
Como consequência do trabalho desenvolvido,
o CeMAIS aprovou, no ano de 2015, junto ao
Fundo Municipal do Idoso de Belo Horizonte,
o Projeto Rede CeMAIS 3i para intensificação
do trabalho junto a nove Instituições de Longa
Permanência para Idosos (ILPIs). Porém, o presente relatório é resultado de um Diagnóstico
realizado com 28 Instituições Filantrópicas de
Longa Permanência para Idosos de Belo Horizonte. Uma ação inicial do projeto é fruto de um
trabalho que envolveu a diretoria e os técnicos
das instituições.
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Importante ressaltar que, a maior riqueza da
pesquisa esteve no entrosamento dos participantes, que colocaram de forma transparente
as informações. Além disso, o grande “ganho”,
para muitos deles, foi perceber que não estão
sozinhos no desafio de superar as dificuldades
de gestão das ILPIs.

Como o desenrolar dos fios de um novelo de lã,
contaremos sobre o resultado desse trabalho,
que começou com a utilização de diversas ferramentas para a coleta de informações. Por meio
de dinâmicas, os representantes das instituições
foram convidados a refletir, observar, se colocar
no lugar do outro e tecer considerações sobre
os diversos setores e atores, que são envolvidos
no dia a dia das organizações (idoso, familiar, comunidade, voluntário, funcionário, coordenador
e diretor).
A partir disso, com um “olhar de 360°”, os participantes promoveram uma avaliação qualitativa
das ILPIs, elencando as ações positivas e o que
precisava ser mudado. Em seguida, foi realizada
uma coleta de dados quantitativos sobre a gestão de diferentes áreas das instituições: Gestão

Nas linhas que seguem, abordaremos este trabalho e como cada uma das ILPIs se estrutura
para desenvolver um trabalho fundamental à
sociedade, quais são os desafios e as oportunidades que podem surgir. Em especial falaremos
também sobre pessoas; aquelas que se envolvem no dia a dia das instituições, dão vida a esses lugares e, principalmente, garantem que os
idosos se sintam acolhidos e cuidados, tendo
seus direitos fundamentais garantidos.
Assim, como todo o Projeto Rede Cemais 3i, o
nosso olhar, nesse material, será para as instituições, porém o nosso objetivo é, cada vez mais,
contribuir para a melhor qualidade de vida do
idoso institucionalizado.
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Quem já andou por aqui, pisa com cuidado nos
fios, sabe que a trama é tecida por mãos cautelosas, afinadas na arte de lidar com desafios.
Quem já pisou neste chão sabe dos movimentos
que precedem o tecer. Quem já passou, observou
que a “malha” e a “rede” não surgem do nada.

Heleida Nóbrega

Um panorama sobre as ILPIs Filantrópicas de Belo Horizonte
Estamos todos inseridos em um contexto sociocultural e somos frutos das interações que estabelecemos ao longo da vida. Cada fio tecido
representa uma nova conexão, um novo vínculo
estabelecido e cada vínculo, uma nova experiência. Ensinamentos e aprendizados fazem parte
do tecer e a ação de cada sujeito tem impacto
significativo nas ações dos demais sujeitos conectados a essa rede, que compõe a teia da vida!
Muito se tem discutido sobre o envelhecimento
da população mundial, fenômeno que vem acontecendo de forma acelerada em diversos países,
sobretudo no Brasil. E a nossa cidade de Belo
Horizonte, que acaba de completar 120 anos de
história, também está inserida nesse processo.
Dados apresentados pelo Atlas do Desenvolvimento Humano no Brasil mostram o aumento
da taxa de envelhecimento,1 em Belo Horizonte, que passou de 4,69%, no ano de 1991; para
6,22%, em 2000; e 8,67%, em 2010. Esse processo tende a se intensificar devido ao aumento na expectativa média de vida, que passou de

1
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68 anos em 1991, para 70 anos em 2000 e hoje
está na faixa dos 76 anos.
A longevidade, grande conquista do século XX,
vem se tornando um desafio para o século XXI.
Os idosos são muitas vezes invisibilizados e as
instituições dedicadas a cuidar dessa parcela da
população nem sempre recebem o apoio necessário para um trabalho de qualidade, como é o
caso das ILPIs – Instituições de Longa Permanência para Idosos.

Fonte: PNUD, Ipea e FJP. Disponível em http://www.atlasbrasil.org.br/2013/pt/perfil_m/belo-horizonte_mg.
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O prolongamento da vida só pode ser considerado
como uma real conquista na medida em que se
agrega qualidade aos anos adicionais de vida.
As políticas voltadas aos idosos devem levar em
conta a capacidade funcional, a necessidade de
autonomia, de participação, de cuidado e autosatisfação dessa parcela da população. Também
deve abrir campo para a possibilidade de atuação
em variados contextos sociais e de elaboração de
novos significados para a vida na idade avançada.
E incentivar, fundamentalmente, a prevenção, o
2
cuidado e a atenção integral à saúde.

Enfim, como podemos tecer
fios que contribuam para a
união do Estado, empresas
e instituições sociais na
garantia de direito da pessoa
idosa?

Diante dessa realidade, surgem algumas questões:
• Seriam os asilos locais de abandono do
idoso por parte da família?
• Como estão organizadas as ILPIs da
nossa cidade?
• Como a sociedade pode se organizar
para cuidar dos seus idosos?

2

VERAS, Renato. Envelhecimento populacional contemporâneo: demandas, desafios e inovações. Revista de Saúde
Pública, São Paulo, v. 43, n. 3, p. 548-554, maio/jun. 2009.
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Asilo: um lugar de abandono?
A institucionalização do idoso
Ao se pensar em instituições para idosos, a primeira palavra que surge em mente é ASILO e a
instituição asilar é realmente a modalidade mais
antiga e universal de atendimento ao idoso fora
3
do seu convívio familiar . Quando ainda não
existiam instituições específicas para idosos, estes eram abrigados em asilos Uma de suas ações
é a realização de ciclos da Jornada de Conhecimento Compartilhado, que visa o aprimoramento da capacidade administrativa das ILPIs. O seu
foco é contribuir para uma gestão profissional,
qualificada e transparente por meio da formação
e assessoria dos gestores das organizações participantes.
O surgimento de instituições voltadas para os
cuidados dos idosos está relacionado com atividades filantrópicas realizadas por instituições
religiosas, sendo que no final do século XVIII já
se encontravam referências da criação desses

espaços em nosso país.
A Casa dos Inválidos, fundada em 1974 no Rio de
Janeiro, é uma delas. A casa foi criada para abrigar os soldados que foram para guerra, quando
se tornassem mais velhos, como uma forma de
reconhecimento por aqueles que prestaram serviços a pátria.
Como instituição de caridade, um dos primeiros
asilos de que se tem notícia, voltado exclusivamente para a população idosa, foi criado em
1890, também no Rio de Janeiro: a Fundação do
Asilo São Luiz para a Velhice Desamparada. Inicialmente, criados com o objetivo de valorizar a
população idosa e torná-la um foco das preocupações sociais, esses antigos asilos funcionavam
como um mundo à parte e acabavam por isolar
ainda mais o idoso do que acontecia no restante
4
da cidade.

3

Born T & Boechat NS. A qualidade dos cuidados ao idoso Institucionalizado. In Tratado de Geriatria e Gerontologia.
Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2006.
4

NOVAES, Regina Helena Lasneaux. Os asilos de idosos no Estado do Rio de Janeiro – Repercussões da (não) integralidade no cuidado e na atenção à saúde dos idosos. Dissertação (Mestrado em Saúde Coletiva) – Instituto de
Medicina Social, Universidade do Estado do Rio de Janeiro/UERJ, 2003.
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Assim sendo, os fios tecidos pelo idoso, ao longo
de sua vida, eram repentinamente cortados e ele
se via desconectado da trama à qual pertencia.
Ao longo dos anos, os estabelecimentos institucionais voltados para os idosos receberam
diversas nomenclaturas além de “asilos”, tais
como abrigo, lar, casa de repouso, clínica geriátrica, entre outros. Sendo assim, em 2003, a
Sociedade Brasileira de Geriatria e Gerontologia sugeriu a adoção do termo Instituição de
Longa Permanência para Idosos (ILPI), com o
objetivo de padronizar a nomenclatura.
Segundo a ANVISA, Instituição de Longa Permanência para Idosos são “instituições governamentais ou não, de caráter residencial, destinada
a domicílio coletivo de pessoas com idade igual ou
superior a 60 anos, com ou sem suporte familiar,
em condição de liberdade, dignidade e cidadania.” 5
No mesmo ano de 2003, foi aprovado o Estatuto do Idoso (Lei 10.741/2003), com o intuito de suprir as demandas e fortalecer ações de
proteção à vida e à saúde da população idosa
brasileira. Em seu artigo 37 está descrito que
“O idoso tem direito a moradia digna, no seio da

família natural ou substituta, ou desacompanhado de seus familiares, quando assim o desejar, ou,
ainda, em instituição pública ou privada.
§ 1º - A assistência integral na modalidade de
entidade de longa permanência será prestada
quando verificada inexistência de grupo familiar, casa-lar, abandono ou carência de recursos
financeiros próprios ou da família.”
O aumento na expectativa de vida da população veio acompanhado de mudanças significativas na sociedade. Hoje em dia não são todas
as famílias que estão disponíveis para cuidar de
seus membros mais velhos. Portanto, as ILPIs
se tornam alternativas para que os familiares
garantam aos seus idosos cuidados que não
seriam possíveis em seus lares. O objetivo não
é substituir as famílias, mas proporcionar uma
qualidade de vida melhor e maior segurança à
população idosa, garantindo assim seus direitos. Dessa forma, as ILPIs devem deixar sua característica exclusivamente assistencialista, de
prover abrigo e alimentação aos idosos, para
oportunizar mais do que os cuidados mínimos
exigidos, como forma de qualificar a assistência
prestada a essa parcela da população. Ao invés
de romper com os laços criados ao longo de sua

vida, o idoso tem a oportunidade de criar novas conexões, tecer novos fios nesses espaços
que se tornam seus novos lares. Nesse sentido,
um dos desafios dos gestores das ILPIs é manter redes de suporte de prestação de serviços,
estabelecer parcerias e contribuir para a autonomia física e mental do idoso e sua inserção
social; não considerando somente o “fazer pela
instituição”, mas o “fazer pelos idosos institucio6
nalizados”.
No momento em que um idoso deixa o convívio
familiar, a casa em que vive, e passa a morar em
uma ILPI, ele deixa para trás seus antigos hábitos, os espaços físicos e sociais por ele ocupados, seus objetos pessoais e muitas histórias,
lembranças, vínculos... Ele se vê então obrigado a adaptar-se a uma nova realidade, com regras, horários, novos relacionamentos, um novo
modo de tecer os fios da sua teia: um modo institucionalizado. 7

sideradas locais de negligência e abandono dos
idosos, é necessária uma gestão transparente e
de qualidade, que proponha um novo cotidiano
para os idosos, estimulando-os a estabelecer
contatos sociais, propondo atividades que despertem seu interesse, valorizando sua autonomia e respeitando sua individualidade.
Sempre que possível, as atividades devem ser
planejadas com a participação efetiva dos idosos, de acordo com as suas demandas e características socioculturais, favorecendo o empoderamento dos mesmos. Além disso, a participação
das famílias e o envolvimento da comunidade
são fundamentais para o fortalecimento de vínculos.

Muitas vezes, o idoso institucionalizado passa
a viver de forma isolada, perde sua autonomia
e até mesmo o próprio sentido para a vida. Daí
surge o preconceito de muitas famílias em relação às ILPIs. Para que estas ILPIs não sejam con-

6

Moura GA, Souza LK. Práticas de lazer na ILPI: a visão dos coordenadores. Licere 2014;17(3):1-43.

7

5
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Agência Nacional de Vigilância Sanitária na Resolução da Diretoria Colegiada (RDC) n°283; 2005

Costa, M.C.N.S. & Mercadante, E.F. (2013, março). O Idoso residente em ILPI (Instituição de Longa Permanência do
Idoso) e o que isso representa para o sujeito idoso. Revista Kairós Gerontologia,16(2), 209-222.
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As ILPIs Filantrópicas de Belo Horizonte
No município de Belo Horizonte, foram identificadas 28 ILPIs
classificadas como organizações não governamentais filantrópicas,
sendo, portanto, entidades do Terceiro Setor.

Essas instituições atendem 878 pessoas idosas,
em sua maioria mulheres, em diversificadas
condições de saúde física e mental. Belo
Horizonte hoje tem cerca de 2,5 milhões de

habitantes e sua população idosa está estimada
em mais de 206 mil pessoas. Portanto, as ILPIs
em questão atendem pouco mais de 0,4% dessa
parcela da população.

No mapa a seguir, é possível visualizar a distribuição das ILPIs em nossa cidade:

A sociedade civil é dividida em três setores:

1º SETOR
O Governo (municipal,
estadual e federal), que
oferece as condições
necessárias para o
desenvolvimento das
pessoas.

2º SETOR
As empresas privadas,
que fornecem
bens e serviços
e cujos recursos
visam alcançar fins
lucrativos.

3º SETOR
As associações e organizações
sem fins lucrativos, que
trabalham em causas para o
desenvolvimento e melhoria da
sociedade.

Todos os três setores se influenciam e não
conseguem viver de forma isolada.
16
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AS INSTITUIÇÕES
EM REDE
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FUNDAÇÃO OASIS - CASA DAS VOVÓS

LAR DOS IDOSOS RECANTO DOS AMIGOS

Alameda do Ipê Branco, 144 - Bairro São Luiz. | Telefone: (31) 3441-4799

Rua das Petúnias, 1814 - Bairro Lindéia. | Telefone: (31) 3331-2722

O próprio nome já diz, Casa das Vovós. Existente a 23 anos, o Lar é uma das ações da Fundação Oasis. Trata-se de
um ambiente feliz, onde residem 21 mulheres, que são cuidadas com carinho e zelo por uma equipe multidisciplinar.

Hoje com 15 anos, o Recanto dos Amigos possui capacidade para atender 22 idosos, atualmente, o lar abriga 10
mulheres e 06 homens. Recentemente passou por melhorias na sua infraestrutura, o que deixou o ambiente harmonioso e suave proporcionando maior conforto e aconchego aos seus atendidos. A instituição possui parcerias com
a prefeitura e empresas privadas, mas a principal fonte de recursos tem origem na generosidade humana por meio
de doações. Os profissionais trabalham com carinho e dedicação para garantir o bem-estar e a qualidade de vida de
cada um que passa por aqui.

CENTRO DE CONVIVÊNCIA PAULO FAGUNDES DA FONSECA PENIDO
Rua Gilberto Freire, 800 - Bairro Bonsucesso. | Telefone: (31) 3381-1174 / 3383-7974

Entidade mista fundada em 1996, localizada na região do Barreiro, em um grande terreno, o Centro de Convivência
Paulo Fagundes da Fonseca Penido atende 72 idosos, sendo 40 mulheres e 32 homens.
A memória que se traz da instituição são os agradáveis bancos, que estão debaixo de robustas árvores e nos convidam a longas e boas conversas.

LAR DOS IDOSOS NOSSA SENHORA DA SAÚDE

REPÚBLICA NOSSA SENHORA D’ABADIA
Rua Iara, 380 - Bairro Pompéia. | Telefone: (31) 3461-2316

“Esse é um lugar que quem conhece não esquece”.
CASA DE VÓ... Logo na entrada um lindo jardim em meio a uma horta vistosa, cultivada pelas próprias moradoras. Uma
gruta chama a atenção pela beleza da água caindo sobre as pedras. Lugar aconchegante, onde cada idosa demonstra suas
habilidades e acolhem cada visitante com muito amor, carinho e atenção fazendo daqui um lugar diferenciado, almejado
para conviver e para se viver.
O lar é destinado para proteção, apoio e moradia às idosas em estado de abandono, situação de vulnerabilidade, risco pes
soal e social, com vínculos familiares rompidos ou extremamente fragilizados e sem condições de moradia e autosusten
tação.
Reconhecida como República, em 2002, a casa tem capacidade para acolher sete idosas, que sejam independentes e
dinâmicas.

Rua Potomaio, 427- Bairro São Geraldo | Telefone: (31) 3487-3415 / 3487-5130

A instituição começou como uma Vila Vicentina, que atendia famílias carentes do bairro São Geraldo. Mediante o
envelhecimento de seus moradores e para tentar se adequar a legislação, em 1997, foi fundado o Lar dos Idosos,
que atende atualmente 10 mulheres e 7 homens; sendo eles completamente independentes ou semi-dependentes.
Com uma diretoria participativa, o Lar tem diversas atividades para os idosos, com destaque para o EJA – Educação
de Jovens e Adultos, que nos enche os olhos em ver o envolvimento dos participantes.
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LAR DE IDOSAS PADRE LEOPOLDO MERTENS

LAR SENHOR BOM JESUS

Rua Padre Leopoldo Matias, 1231 - Bairro São Francisco | Telefone: (31) 3492-6747

Rua Bernardo Cisneiro, 681 - Bairro Bom Jesus. | Telefone: (31) 2552-1514

Árvores, plantas e um grande espaço para ser explorado, esse é o Lar Leopoldo Mertens.
Fundado no ano de 1965, o lar possui um amplo espaço físico que inclui uma quadra de esportes onde são realizados eventos para os idosos e a comunidade em geral.
Um presépio lindo montado todos os anos por uma das 48 idosas que lá residem, lindas peças de crochê e árvores
enfeitadas com tampinhas de garrafa, essas são algumas das boas lembranças que trazem consigo quem visita o Lar
Leopoldo Mertens.

Imagina um lugar tranquilo, assim é o Lar Senhor Bom Jesus. Fundado em 19 de agosto de 1942, o Lar acolhe 23 lindas
idosas que recebem os seus visitantes com um carinhoso sorriso no rosto. Isso sem contar a tranquilidade e paz que sentimos ao conversar com o Sr. João, presidente guerreiro da ILPI, que busca com fé, esperança, persistência e garra atender
as necessidades dos menos favorecidos, pedindo a Deus mais sabedoria nesta jornada.

FUNDAÇÃO OBRAS SOCIAIS NOSSA SENHORA DA BOA VIAGEM - CASA SANTA ZITA
INSTITUTO DE GERIATRIA AFONSO PENA - IGAP

Rua Alagoas, 315 - Bairro Funcionários. | Telefone: (31) 3222-4480

Rua Domingos Vieira, 586 - Bairro Santa Efigênia. | Telefone: (31) 3238-8681 / 3238-8682

Localizada em um casarão no bairro Funcionários, próxima a Igreja Nossa Senhora da Boa Viagem, a Casa Santa Zita
tem 63 anos de história e tradição no atendimento a mulheres. Logo na chegada, os visitantes são recebidos com
música por uma talentosa moradora e seu teclado. Mesmo institucionalizadas, percebe-se um envolvimento das
idosas com as atividades da comunidade do entorno, um exemplo de autonomia. A casa oferece além da moradia,
a alimentação e atenção às necessidades gerais das assistidas, assistência médica, psicológica, ocupacional, social e
de enfermagem.

O IGAP (Instituto de Geriatria Afonso Pena), unidade do Grupo Santa Casa, surpreende os visitantes desavisados,
pois no meio urbano, em pleno bairro Santa Efigênia, possui um agradável jardim com muitas plantas e uma linda
gruta, sendo um lugar onde se perde no tempo com tanta paz e tranquilidade. Prestes a completar 106 anos, abriga
21 mulheres e 10 homens, que contam com uma equipe multidisciplinar para seus cuidados.

SOCIEDADE AMPARO À POBREZA – RECANTO DA SAUDADE
Rua Carmelita Prates da Silva, 393 - Bairro Salgado Filho. | Telefone: (31) 3372-0520

Projetada para atendimento aos idosos, a sociedade de amparo a Pobreza – “Recanto da Saudade” possui uma
estrutura física de 1.400m² com todos os detalhes do projeto para atendimento do idoso. Recebendo os idosos e
visitantes, com atenção e carinho. O Recanto foi fundado em 13 de maio de 1942, estando no seu espaço atual
desde 2007. A instituição acolhe hoje 21 mulheres e 11 homens.
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LAR DOS IDOSOS CLOTILDE MARTINS
Rua Campina Verde, 407 - Bairro Salgado Filho. | Telefone: (31) 3312-2268

Atualmente, o Lar Clotilde Martins atende 35 idosos, sendo 23 mulheres e 12 homens. Uma casa que
vem sendo reformada e melhorada a cada dia, o Lar possui 61 anos de história e trabalho dedicado a todos os idosos
que por lá passaram. A instituição conta com um excelente espaço externo, o que atrai voluntários que se propõem a
cantar e dançar com os idosos. Uma iniciativa que torna as tardes dos residentes alegres e movimentadas.

23

CASA DO ANCIÃO CHICHICO AZEVEDO DA CIDADE OZANAM

NÚCLEO ASSISTENCIAL CAMINHOS PARA JESUS - CASA DA ESPERANÇA

Rua Ozanam, 732 - Bairro Ipiranga. | Telefone: (31) 3423-6066

Rua José Ferreira Magalhães, 341 - Bairro Floramar. | Telefone: (31) 3408-3058 / 3408-3000

Conhecido como a maior ILPI do estado de Minas Gerais, o Lar foi criado a 58 anos. Atualmente atende 63 mulheres
e 13 homens, que residem em um espaço agradável, com ambientes diversificados como uma pista de caminhada.
Possui um trabalho de valorização, autoestima e resgate da cidadania por meio do fortalecimento das potencialidades dos idosos. São realizados, por exemplo, trabalhos em grupos como a hora da leitura, estudos das letras musicais
e dinâmicas em grupo.

Pensado para ser um lar que pudesse receber os adultos que estão vindo da Casa do Caminho, a ILPI Casa da Esperança é uma das obras do Núcleo Assistencial Caminhos para Jesus. A casa acolhe 27 mulheres e 18 homens, que
visivelmente vivem e convivem felizes em um ambiente harmonioso e agradável. Dar dignidade de vida, essa é a
Casa da Esperança - um lugar onde os idosos podem cantar, desenhar, tocar, conversar e, além de tudo, viver com
qualidade.

LAR DONA PAULA
LAR DAS SENHORAS SANTA GEMA GALGÂNI
Rua Apolo, 507 - Bairro Monsenhor Messias. | Telefone: (31) 3412-5112

Dono de um muro colorido e alegre, o Lar Santa Gema Galgâni foi fundado no ano de 1962. Sempre em busca pelo
melhor para as suas idosas, hoje a instituição acolhe 16 mulheres. Dentre as atividades semanais, as moradoras
recebem a comunidade para uma missa em sua capela. O coreto, localizado na praça central da instituição, é lugar
para um divertido bate-papo, especialmente para curtir um delicioso banho de sol.

Rua Henrique Gorceix, 315 - Bairro Padre Eustáquio. | Telefone: (31) 3464-6458

O Lar Dona Paula, atualmente, atente 53 mulheres e conta com uma trajetória de 48 anos de longas e boas histórias,
contadas pelas idosas e pessoas que por lá passaram.
Possui diversos parceiros para as atividades diárias, sendo oferecido, por exemplo: atendimento psicológico, atividades coletivas de lian gong, ações com grupos de palhaços para alegrar o terceiro sábado de todos os meses, além
de atividades de músicas e danças.

ASSOCIAÇÃO AS SEMPRE VIVAS
ASILO NOSSA SENHORA DA PIEDADE - LAR DA VOVÓ
Rua Aziz Nadbi, 55 - Bairro Jardim Paquetá. | Telefone: (31) 3498-1866

Sabe aquela sensação boa que temos quando entramos na casa de nossas avós? Assim é o Lar da Vovó, uma residência
para idosas, criada em 10 de março de 1969, que cuida de cada detalhe para tornar a casa um ambiente gostoso e
agradável. Possui um espaço externo onde dá vontade de passar o dia debaixo de uma mangueira, tecendo uma longa
história com as 39 idosas lá institucionalizadas. Isso sem falar nos bancos de madeira, debaixo da varanda, onde é
possível observar a chuva caindo.
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Rua Cel. Quintiliano Valadares, 140 - Bairro Planalto | Telefone: (31) 3495-1268

As Sempre Vivas é uma associação criada em 1974, que, atualmente, atende 22 mulheres e conta com uma equipe multidisciplinar, responsável pelos cuidados com as idosas. A casa, muito acolhedora e agradável, está localizada em uma
rua tranquila e arborizada. Destaque especial para a Sra. Norma, a atual presidente e filha da fundadora da Associação,
a qual as idosas possuem um grande carinho.
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LAR CRISTO REI

ABRIGO FREI OTTO

Rua Adelina Patrícia de Carvalho, 16 - Bairro Teixeira Dias. | Telefone: (31) 3383–6660

Rua Barbosa, 299 - Bairro Santa Mônica. | Telefone.: (31) 3450-2757

Com espaço recentemente revitalizado, o Lar Cristo Rei, atualmente, atende 23 mulheres e 24 homens. Possui um
jardim agradável com bancos que servem de cenário para um bom e agradável bate-papo. Os idosos são constantemente envolvidos em oficinas com temáticas que remetem a memória de Minas Gerais, como a oficina do Pão de
Queijo, que foi uma das mais saborosas. Outro trabalho importante é o EJA, que oportuniza aos idosos a continuidade dos seus estudos.

Com 38 anos, o Abrigo Frei Otto, localizado no bairro Santa Mônica, atende 19 idosos, sendo 11 mulheres e 8 homens. Pelo belo trabalho social oferecido, a instituição é abraçada e reconhecida pela comunidade. Com seus enfeites e adornos, o lar cativa os visitantes, que são chamados a tomarem sol e a se renderem em uma boa conversa
com os idosos residentes.

LAR DOS IDOSOS SANTO ANTÔNIO DE PÁDUA DE VENDA NOVA

ASSOCIAÇÃO CRISTÃ FEMININA DE BH - RECANTO FELIZ SÃO FRANCISCO DE ASSIS

Rua São Vicente, 55 - Bairro Venda Nova. | Telefone: (31) 3451-6818

Rua Bonança, 128 - Bairro Betânia. | Telefone: (31) 3383-1280 / 3264-1524

Um lugar de paz em meio ao turbilhão de um centro urbano, esse é o Lar dos Idosos Santo Antônio de Pádua. Hoje,
com 80 anos de história, o Lar abriga 26 mulheres e 12 homens em uma estrutura acolhedora e harmoniosa, não
há quem lá visite e não se lembre do canto dos pássaros e das lindas flores dos jardins cuidadosamente cultivados,
além dos inúmeros lugares que eles têm para uma prazerosa conversa. O lar conta com uma equipe empenhada e
qualificada para oferecer o melhor para os idosos.

Com os seus 35 anos de existência e acolhida, o Recanto é uma instituição que atende e faz a diferença na vida de 18
mulheres, proporcionando maior autonomia e integração das idosas. Falar do Recanto Feliz é pensar em um grande
lar e uma grande família. É também lembrar da madame Enedina, conhecida pelos seus chapéus e pela sua alegria. É
resgatar a emoção com a qual a dona Elizabeth apresentou a sua casa no grande palco do Cine Brasil, no 12º ENATS.

BENEFICÊNCIA FRANCISCANA CENTRO - LAR FREI ZACARIAS

LAR DOS IDOSOS SÃO JOSÉ

Rua Sabinópolis, 138 - Bairro Carlos Prates. | Telefone: (31) 3412-9787 / 3412-3163 / 3412-9784

Rua São José, 200 - Bairro Olhos D’Água. | Telefone: (31) 3288-1252 / 3288-1716

Com 38 anos de história, o Lar Frei Zacarias é uma instituição que hoje atende 28 mulheres e conta com uma equipe
multidisciplinar que procura oferecer o melhor cuidado para as residentes. Estar no lar faz bem para os olhos e para o
coração, uma vez que é uma casa colorida e alegre, com ambientes acolhedores e aconchegantes.

Fundado no ano de 1982, o Lar dos idosos São José possui uma excelente infraestrutura em uma área de 10.000m²,
que conta com espaços amplos e arejados para atender 24 mulheres e 40 homens. Ao longo desse período sempre
buscou a qualidade do serviço prestado, mesmo com as dificuldades financeiras que permeia o Terceiro Setor. Algo que
chama a atenção nesse lar, é a interação entre idosos e adolescentes, que é promovida com frequência com uma das
outras obras do Sistema Divina Providência.
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LAR DOS IDOSOS SANTA RITA DE CÁSSIA

LAR DE IDOSAS SANTA TEREZA E SANTA TEREZINHA

Rua Barão de Guaxupé, 362 - Bairro João Pinheiro. | Telefone: (31) 3375-3592

Rua Divinópolis, 225 - Bairro Santa Tereza. | Telefone: (31) 3468-9110 / 3467-2438

Um lugar alegre e acolhedor, o Lar Santa Rita de Cássia foi fundado em 17 de agosto de 1986. Com quartos individuais, o lar consegue manter a privacidade das 26 idosas em um ambiente de moradia coletiva. Um excelente
anfitrião, o Lar promove encontros, festas e está sempre aberto a receber comunidade e voluntários para ações que
beneficiam as idosas.

O Lar de Idosas foi criado por um grupo de senhoras da comunidade, preocupadas com a situação de risco das idosas
que viviam na Vila Vicentina. Sob a liderança de Idalina Mathias e Aparecida Vieira Silva, buscaram uma solução para
as dificuldades reinantes. Graças ao trabalho dessas senhoras, os recursos oriundos de Órgãos Públicos, doações da
Paróquia de Santa Tereza e Santa Terezinha, da comunidade e promoções, em 15 de março de 1994, no local da antiga
Vila Vicentina, nasceu O Lar de Idosas Santa Teresa e Santa Teresinha.
Sua primeira presidente foi Aparecida Vieira Silva. Colorido e alegre, com ambientes harmoniosos e aconchegantes, o
lar consegue transmitir leveza e tranquilidade. Para os residentes, um espaço marcante é a capela da instituição, onde
se sentem abraçados pelos anjos pintados nas paredes. A casa hoje, atualmente, 19 idosas e conta com trabalho de
vários grupos voluntários.

ASSOCIAÇÃO PÃO DE SANTO – LAR SANTA MARIA
Rua Major Delfino de Paula, 3053 - Bairro Aparecida. | Telefone: (31) 3428-1584

Falar do Lar Santa Maria é lembrar dos idosos na varanda escutando Roberto Carlos e tantas outras belas canções....
Fundado em 18 de agosto de 1986, a instituição atende 27 homens e conta com o aspecto gostoso de uma casa.
Sua principal caraterística é ser a única ILPI filantrópica que só recebe homens. Busca sempre manter um ambiente
harmonioso e agradável.

CENTRO DE ASSISTÊNCIA BENEDITO VENÂNCIO
Rua Marcelino Ramos, 281 - Bairro Boa Vista. | Telefone: (31) 3488-2079

“Aqui me sinto protegida”, esse foi o relato de uma das idosas do Centro de Assistência Benedito Venâncio. Fundada
em 1990, a instituição atende 4 idosas e 4 idosos. Possui um agradável ar residencial que conforta e protege os seus
acolhidos.

ASSOCIAÇÃO ASSISTENCIAL AMOR FRATERNO
Rua Antônio Carlos Coutinho, 221 - Bairro Pindorama | Telefone: (31) 3473-3181

A “caçulinha das ILPIs filantrópicas de BH’’, assim o Lar do Idoso Amor Fraterno é chamado pelo seu presidente.
Fundada em 2013, a instituição atende 17 mulheres e traz na sua caminhada uma garra em querer ser melhor a cada
dia.
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TECENDO
FIOS
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Quando se quer compreender a realidade de uma instituição é fundamental dar voz àqueles que estão no seu
dia a dia. Assim, como segunda parte do diagnóstico, os coordenadores
e presidentes das 28 Instituições de
Longa Permanência para o Idoso – ILPIs– Filantrópicas de Belo Horizonte
apresentaram aspectos positivos e
negativos das instituições, sob o olhar
dos diversos atores que as compõem:
idosos, família, comunidade, voluntários, funcionários, coordenadores e
diretores. Esse exercício de se colocar
no lugar do outro foi uma oportunidade para identificar potencialidades e
fragilidades das entidades.
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IDOSOS
Os principais aspectos positivos sob o olhar dos
idosos dizem respeito ao carinho, aos cuidados,
ao fato de se sentirem acolhidos e queridos na
instituição, tanto pelos funcionários, como pelos próprios colegas. As atividades terapêuticas,
os passeios, as danças, as missas, entre outros
momentos de lazer, contribuem para manter os
idosos ativos e conectados uns aos outros.
O profissionalismo dos colaboradores também
foi ressaltado como ponto positivo, bem como
o fato de receberem uma alimentação diversificada e balanceada no dia a dia. Muitos idosos
encontram na Instituição de Longa Permanência para o Idoso – ILPI, um suporte que não encontrariam no ambiente familiar e social em que
viviam. Mas a família deve ter a consciência de
que a participação ativa junto ao idoso é fundamental para que ele não se sinta abandonado.
Os idosos adoram receber visitas de seus familiares! Mesmo com todo o suporte recebido, foi
relatado que alguns funcionários não têm tanta
atenção às necessidades especiais dos idosos
e nem sempre respeitam a individualidade de
cada um. Foi reconhecido também que alguns
espaços físicos das ILPIs necessitam de reformas para garantir maior conforto e acessibilidade. A questão dos quartos coletivos incomoda a
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alguns idosos, que se sentem sem privacidade
em certos momentos. O cumprimento de regras
e horários é uma dificuldade apontada sob o
olhar dos idosos, mas é um aspecto necessário
quando se tratam de espaços coletivos como as
ILPIs.
Os idosos gostariam também de sair sozinhos,
se sentirem mais autônomos. Alguns deles sentem falta da presença da família e de uma vida
mais ativa na comunidade, bem como uma proximidade maior com os dirigentes da instituição.
A saudade de casa também é um fator relevante, pois o lar é um lugar que abriga várias memórias. Cada canto da casa tem um significado
para o idoso e deixar esse espaço significa romper com seu mundo de relações e boa parte de
sua história. Portanto, nessa transição de casa
para a ILPI é fundamental respeitar a identidade
do idoso para que ele se sinta verdadeiramente
em um novo lar.
Tem 1 ano e 7 meses desde que cheguei aqui
e até hoje eu estou muito bem, graças a Deus.
Me senti muito acolhida. (...) sinto muito
agradecida por estar nesse lar, que hoje é a
minha casa.
Depoimento da Sra. Vera, 67 anos

Moradora do Recanto Feliz São Francisco de Assis.

FAMÍLIA
A família valoriza o esforço das equipes das entidades em busca de melhorias em prol do bem
estar de seus idosos. O cuidado e carinho com
cada um deles é fator fundamental para que a
família sinta segurança em deixar seu ente querido em locais como as Instituições de Longa
Permanência para Idosos.
Foi elogiada a limpeza e organização dos espaços das entidades, a qualidade das equipes multidisciplinares e o comprometimento dos profissionais.
A família gosta de se sentir inserida na rotina da
casa e ter liberdade para estar junto aos seus
idosos além das visitas, em momentos de festividade e lazer. As reuniões dos dirigentes com
os familiares é um aspecto positivo, pois permite à família participar ativamente das tomadas
de decisões dentro das instituições, percebendo
que a facilidade de comunicação com a coordenação também traz tranquilidade.

sos para as instituições filantrópicas pelo fato
de serem carentes e sentem dificuldade quando
precisam contribuir financeiramente com a instituição.
Quando os idosos precisam ficar internados em
hospitais, alguns familiares querem delegar a
responsabilidade para a equipe cuidadora dos
espaços e se sentem incomodados quando precisam acompanhar seu idoso em situações como
essas. Porém, as famílias precisam ter a consciência da importância da parceria das mesmas
com as instituições para que os idosos se sintam
queridos e seguros.
A parceria “família–instituição” deve ser contínua, pois contribui para o fortalecimento dos
vínculos familiares, tão importantes para a satisfação e segurança dos idosos.

Por outro lado, existem os aspectos que geram
conflitos: algumas famílias solicitam horários
mais flexíveis para visitas, um atendimento individualizado ao seu idoso e maiores cuidados
com seus objetos de uso pessoal.
Existe também o conflito gerado pela questão
financeira, pois algumas famílias levam seus ido33

COMUNIDADE

A comunidade, de forma geral, respeita e reconhece o trabalho realizado pelas ILPIs. A participação se faz presente principalmente nas
campanhas de arrecadação de doações, eventos
e na divulgação do trabalho desenvolvido. Os
aspectos positivos observados dizem respeito à
abertura que as instituições oferecem para que
possam estar presentes em algumas atividades,
a limpeza e organização das entidades, suas instalações, o tratamento que é oferecido aos idosos e o bom relacionamento com seus funcionários.
A comunidade avalia que instituições como as
ILPIs precisam ser aconchegantes, ter aspecto
de uma casa e não de um hospital, para que os
idosos se sintam verdadeiramente em um novo
lar.
A comunidade gosta quando a instituição é
transparente em sua prestação de contas, aspecto fundamental para que a instituição seja
respeitada e “abraçada” pelo entorno, gerando
boas parcerias. Temos o exemplo de algumas
igrejas que desenvolvem trabalhos junto às entidades, envolvendo os jovens da catequese; bem
como o caso de escolas vizinhas que levam suas
crianças para visitar os idosos, proporcionando
uma rica interação entre diferentes gerações.
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Eu acho muito legal quando vêm escolas (...)
veio um grupo de meninos e meninas de 11 e
12 anos aqui e nos trataram como se realmente
fôssemos vovós deles, viu? Foi assim, muito
íntimo, né? (...) pelo bem que nos faz conviver
com essas crianças e responder às perguntas
que eles nos fazem, faz bem pra nós e pra eles.
Porque eu notei nessas crianças, que ao chegar
eles ficam assim, vendo os nossos jeitos e ficam
meio intimidados. Mas na conversa, começam
a se sentir a vontade e saem abraçando e
chamando de vovó. Eu acho que faz bem
também pra essas crianças, para elas sentirem
que envelhecer com jovialidade é possível.
Depoimento da Sra. Elisabeth, 90 anos
Moradora do Recanto Feliz São Francisco de Assis.

Quando existe essa relação estreita entre a instituição e a comunidade, seus membros se sentem parte integrante da entidade e contribuem
para cuidar da mesma e de seus idosos, disponibilizando inclusive seu tempo como voluntários na instituição. Por outro lado, aquelas que
não mantêm essa conexão com o entorno, seja
por causa do isolamento físico ou por falta de
divulgação, encontram resistência por parte da
vizinhança. Nesse caso, recebem reclamações
de que os idosos da comunidade não são atendidos pela instituição ou que não existem vagas
para os mesmos.
Vale ressaltar que a Prefeitura Municipal de
Belo Horizonte tem definido os idosos para
as vagas existentes nas Instituições de Longa
Permanência, de forma que estas não podem
receber por livre vontade o público do seu entorno.
Muitas vezes, as pessoas apoiam a instituição
durante toda uma vida e, quando se vêem na situação de precisar de uma vaga para si ou para
algum familiar, não conseguem ou conseguem
apenas em outra localidade, distante de sua própria comunidade.
O convênio firmado pela Prefeitura com as Instituições de Longa Permanência para Idosos pode
trazer diversos benefícios para as instituições,
mas precisa respeitar as histórias de cada uma
delas, os laços firmados com a comunidade e,
principalmente, seu público beneficiário, que
são os idosos.
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VOLUNTÁRIOS

De modo geral, os voluntários se sentem acolhidos nas instituições em que atuam, tendo bom
relacionamento com os demais colaboradores e
sentindo-se autônomos para realizar o seu trabalho. Os voluntários ficam muito satisfeitos por
se sentirem úteis, poderem contribuir e levar alegria aos idosos. Eles percebem que a ILPI é uma
boa oportunidade para prestar um serviço social
e, ao mesmo tempo, aplicar seus conhecimentos
e habilidades. Entretanto em algumas delas foi
relatada a falta de materiais para desenvolver algumas atividades propostas e também a necessidade de um acompanhamento maior do trabalho
dos voluntários.
Uma ajuda de custo para transporte e lanche
também foi um aspecto considerado como incentivo para os voluntários. Além disso, capacitações e reuniões periódicas para compartilhar
experiências são de grande importância e nem
sempre são observadas nas instituições. É necessário também ter uma rotina bem definida
para cada voluntário, determinando os horários
de trabalho e as tarefas que são de sua responsabilidade, para que não haja sobreposição de
atividades e o voluntariado atue em sintonia
com a rotina da instituição.
O Termo de Adesão deve ser assinado por todos
os voluntários que passarem pela instituição e
deve ser realizado um cadastro de cada um de36

les. Uma sugestão interessante é a utilização de
crachás pelos voluntários, para facilitar sua identificação pelos funcionários e também pelos próprios idosos.
Apesar do bom relacionamento com a maioria
dos colaboradores das instituições, ainda existem alguns que não compreendem a importância
do papel exercido pelos voluntários e, portanto,
não são receptivos com os mesmos. A falta de
planejamento e clareza das funções a serem desempenhadas, torna a relação difícil e descontente, tanto para os voluntários como para as
instituições. Sendo assim, a elaboração de um
Plano de Voluntariado contribui para que o resultado dessa parceria seja positivo para ambos
os lados.
Uma reflexão acerca da relevância do serviço a
ser desenvolvido pelos voluntários, sobre o impacto dessas ações no dia a dia do público beneficiário e no trabalho dos demais colaboradores são algumas questões a serem levantadas.
As tarefas propostas também devem ser adequadas às habilidades de cada voluntário e um
acompanhamento dessas atividades por parte
de um profissional é fundamental para que esse
planejamento seja executado de forma eficiente.
Se todos estiverem cientes dessa importância,
podem contribuir inclusive para incentivar os
idosos a participarem das atividades propostas
pelo voluntariado. Tendo claras estas questões,
fica mais fácil para a instituição se organizar e
garantir que os voluntários se sintam como parte
da equipe.

FUNCIONÁRIOS

Para desenvolver um trabalho de qualidade os
funcionários precisam se sentir respeitados e valorizados, tendo seus direitos garantidos. Essa é
a prática que ocorre, de modo geral, nas entidades, que tem grande parte dos colaboradores
satisfeitos em trabalhar nas mesmas.
A boa relação com os idosos é fundamental para
que o funcionário consiga exercer sua função e,
na grande maioria, isso acontece de forma espontânea e carinhosa. Alguns funcionários se
sentem como parte de uma grande família, o
que gera um clima muito agradável na instituição. Esse aspecto é positivo se andar lado ao
lado com o profissionalismo, o comprometimento com horários e com as tarefas a serem cumpridas.
Alguns incentivos como plano de saúde, cestas
básicas, auxílio alimentação, contribuem para
a satisfação dos funcionários. Eles também se
sentem valorizados quando participam do planejamento das atividades e suas sugestões são
consideradas pela diretoria. Os treinamentos e
as atividades voltadas para os funcionários favorecem um vínculo dos mesmos com o trabalho,
com os colegas e com a própria instituição. Esses
treinamentos devem ser constantemente realizados pelos coordenadores e deve contar com o
comprometimento e presença de todos os fun-

cionários, que sempre têm algo a aprender e a
ensinar nesses momentos de trocas.
Um trabalho realizado de forma compartilhada e
comprometida traz um sentimento de confiança
para toda a equipe. Um aspecto que merece atenção é o número de funcionários no quadro das
ILPIs, pois se estiver abaixo do necessário, acaba
gerando sobrecarga e insatisfação nas equipes. A
organização dos horários dos funcionários também é de grande importância para evitar que em
alguns momentos (como à noite e em finais de semana) os idosos fiquem sem o apoio necessário.
Alguns funcionários gostariam de salários melhores tendo em vista a complexidade do trabalho que
exercem. Portanto, é interessante que as instituições tenham Planos de Cargos e Salários, deixando
claro quais são os cargos existentes na entidade, o
perfil técnico necessário para cada um deles e as
responsabilidades de quem irá ocupá-los.
O pagamento realizado em dia, além de um dever
da instituição, é uma forma de respeito ao funcionário e ao trabalho por ele realizado. No entanto,
quando os compromissos de repasses de verba
não são cumpridos pela Prefeitura Municipal de
Belo Horizonte, no âmbito dos convênios com as
ILPIs, ocorrem atrasos nos pagamentos dos salários, uma vez que o recurso para esta finalidade
é na maioria das instituições destinado pela PBH,
enfraquecendo as relações e comprometendo o
trabalho dos colaboradores. Isso demonstra a importância de cada fio que compõe a teia da instituição. O comprometimento de cada um é fundamental para garantir a qualidade no atendimento
aos idosos.
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COORDENADORES

De modo geral, os coordenadores estão satisfeitos com a qualidade profissional de suas equipes
e com o comprometimento das mesmas. O apoio
da diretoria é fundamental para que a coordenação possa atuar com segurança e autonomia. A
comunicação interna nas instituições favorece a
organização e o sucesso do trabalho. Para isso,
é necessário haver reuniões periódicas, capacitações e momentos de reflexão e planejamento
das ações a serem executadas. Todos os projetos
da instituição devem ser acompanhados pela coordenação.
A abertura e flexibilidade no relacionamento com
a comunidade e os familiares é outro aspecto positivo observado na maioria das ILPIs. A relação
de confiança, tanto dos diversos colaboradores
com a coordenação, como desta com os idosos,
faz toda a diferença para a eficácia do trabalho.
Os coordenadores se sentem seguros quando
trabalham com uma equipe especializada e multidisciplinar. O trabalho em equipe é enriquecedor e as parcerias fortalecem e ampliam as possibilidades de atuação das instituições. Apesar
disso, ainda existe um distanciamento de órgãos
da Prefeitura em relação às ILPIs, que na maioria das vezes acessam as entidades para realizar
cobranças e não para contribuir. A limitação no
que concerne aos recursos financeiros prejudica
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a qualidade de algumas ações e compromete a
aquisição de certos equipamentos fundamentais
para o bem estar dos idosos. É muito importante que o papel dos coordenadores esteja bem
definido dentro da instituição, tendo em vista a
sua importância e complexidade. À coordenação
compete a articulação entre os colaboradores,
para que desenvolvam um trabalho coletivo de
qualidade; a formação dos mesmos, visando seu
desenvolvimento profissional e pessoal; além
do compromisso com as reflexões e críticas, estimulando a criatividade e a inovação, para que
as ILPIs sejam espaços de mudanças e possam
cumprir seus compromissos com os idosos e a
sociedade.

objetivo de firmar parcerias e potencializar
DIRETORES
o trabalho em prol dos idosos. A diretoria
precisa ser transparente e acessível, para
que gere um vínculo de confiança e respeito
Os diretores devem ter a visão da instituição com os demais atores que compõem a rede
como um todo, preocupando-se com o bem estar da entidade.
dos colaboradores, dos idosos e seus familiares.
Devem conhecer as legislações e políticas De modo geral, os diretores sentem que
públicas voltadas para os idosos para estarem suas equipes são capacitadas, motivadas
atentos às possibilidades e oportunidades no e desenvolvem um trabalho de qualidade.
âmbito de atuação da Instituição de Longa Para que isso seja mantido, é fundamental
Permanência. É fundamental a boa relação com a realização de capacitações periódicas
a comunidade, as empresas, o poder público e e reuniões de planejamento que conte
demais instituições do Terceiro Setor, com o
com a participação de todos na tomada
de decisões. A diretoria deve
zelar
pela
profissionalização
da entidade, garantindo que
seus diversos setores estejam
atuando de forma idônea. É muito
importante estar atenta ainda à
satisfação dos seus funcionários,
promovendo a valorização do seu
trabalho. A diretoria deve estar
presente no dia a dia da instituição,
nos eventos promovidos, nas
confraternizações,
buscando
observar aspectos que podem e
devem ser mantidos e aqueles que
necessitam de ajustes, pensando
sempre no foco principal das
ILPIs: o idoso.
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Nosso trabalho só terá sucesso se ele for
marcado pela amorosidade. Mas amorosidade
sem competência é mera boa intenção.

Mário Sérgio Cortella
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Que gestão é essa?
A realidade por dentro das ILPIs filantrópicas
de Belo Horizonte
As ILPIs exercem um papel social muito importante e, por isso, necessitam de profissionais
qualificados e de uma gestão de qualidade para
alcançar seus objetivos. Porém, nem sempre as
instituições dedicam esforços suficientes para se
organizarem estruturalmente. Os mesmos coordenadores e presidentes das 28 ILPIs Filantrópicas de Belo Horizonte foram então convidados a
pensar sobre os aspectos que tangem à organização e ao funcionamento das suas entidades. A
partir dos dados coletados, temos um panorama
bem interessante acerca da realidade dessas instituições em relação à gestão estratégica, aspectos jurídicos, realidade administrativo-financeira,
ações de comunicação, gestão de pessoas e voluntariado e elaboração de projetos. Os resultados dessa pesquisa encontram-se nos gráficos a
seguir. Vale ressaltar que os números apresentados não servem para apontar possíveis deficiências, mas sim para contribuir com um olhar crítico e possibilitar um direcionamento assertivo no
que diz respeito à gestão dessas entidades.
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GESTÃO ESTRATÉGICA

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 influencia na política para o idoso no município
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A definição da missão, visão e valores de uma
ILPI é fundamental, pois constitui sua identidade.
Como podemos perceber, apenas 29% das ILPIs
em questão têm uma ideia clara acerca dessa importância. A missão, razão pela qual a instituição
foi criada, deve ser motivo de orgulho por parte
dos envolvidos. A visão, que consiste no direcionamento das ações da entidade, serve de inspiração para o trabalho diário, para o engajamento
de novos atores e a concretização de parcerias.
Enquanto os valores são os princípios e crenças
que regem todas as ações a serem desenvolvidas. Daí a extrema importância de se trabalhar
esses aspectos junto a todos os funcionários da
instituição. Mais do que isso, é preciso vivenciar
sua missão, visão e valores todos os dias, para
que a equipe da ILPI trilhe caminhos rumo a um
atendimento de qualidade aos idosos.
O planejamento em equipe das atividades anuais, percebido em boa parte das instituições
(64%), possibilita que a instituição repense seu
trabalho, reflita sobre suas novas demandas e
vislumbre possibilidades inovadoras para contribuir ao atendimento de seus idosos. Esse
planejamento é fundamental para que as ações
possam sair do papel e realmente acontecer, de
forma organizada e eficiente, gerando uma mudança significativa na vida do idoso. Para isso, é
fundamental identificar as necessidades da instituição, para que possam ser incorporadas ao
planejamento. Observou-se, porém, que ainda é
pequeno o número de instituições que realizam
esse mapeamento prévio (36%). O mapeamento
dos atores e parceiros envolvidos com as atividades da instituição também é pouco realizado

pelas ILPIs em questão (39%) e é essencial não
apenas para otimizar o planejamento, mas também para constituir vínculos mais fortes com os
mesmos. Quando se tem os dados desses atores fica muito mais fácil recorrer ao seu apoio e,
consequentemente, agradecer pela parceria, gerando laços de confiança e corresponsabilidade.
Planejar novos projetos, articular e mobilizar novas parcerias exige um trabalho contínuo e possibilita a manutenção da instituição, pois abre
novas possibilidades de captação de recursos e
novos horizontes de atuação. Vale ressaltar que
cada ação deve ser monitorada e avaliada, com
o intuito de saber quais ajustes são necessários
para a sua realização, quais são os pontos fortes a serem replicados em novas ações e aqueles
aspectos que não deram certo dentro daquela
realidade no momento.
Outro aspecto importante é a participação de
membros das ILPIs no Conselho Municipal do
Idoso, um importante instrumento de controle
democrático das ações governamentais e não
governamentais voltadas para o idoso no âmbito
de Belo Horizonte. Participar dessas reuniões é
uma forma de contribuir com a definição das políticas de atenção ao idoso e compreender o que
tem sido pensado para a melhoria da qualidade
de vida dessa parcela da população. É de extrema importância que os dirigentes dessas ILPIs
estejam envolvidos com a política para o idoso
em nossa cidade, contribuindo assim para assegurar os direitos sociais da pessoa idosa, criando
condições para promover sua autonomia, integração e participação efetiva na sociedade.
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O acompanhamento rigoroso das questões jurídicas que envolvem a instituição é de grande importância para garantir o bom funcionamento da mesma. Esse acompanhamento deve ser feito por um
profissional capacitado e pode ser realizado por
meio de parcerias na área de assessoria jurídica.

JURÍDICO
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
8
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Lei 13.019/14 – Marco Regulatório do Terceiro Setor.

legislação
8. Estatuto em conformidade com o Art. 33 da Lei
8
13019/2014
9. Código de Ética 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

Como as ILPIs Filantrópicas são consideradas instituições do Terceiro Setor, é de extrema importância conhecer a legislação que rege esse setor,
para formalizar suas parcerias, de acordo com as
normas e compreender as possibilidades e restrições no âmbito de sua atuação. Infelizmente,
podemos perceber que quase a metade das ILPIs
em questão (48%) ainda não tem conhecimentos
acerca dessas normas. Por outro lado, observamos
satisfatoriamente que quase todas as instituições
(96%) apresentam registros de atas e procedimentos estatutários em dia, o que demonstra uma boa
organização das mesmas.
Uma diretoria consciente de suas responsabilidades e obrigações faz toda a diferença para o sucesso do trabalho e um Código de Ética claro e bem
conhecido por seus funcionários, colaboradores e
voluntários; permite que todos estejam em sintonia e desempenhem seu papel da melhor forma.
No entanto, observamos que 33% das ILPIs ainda não contam com uma orientação jurídica que
permita antecipar riscos e multas, e 46% delas estão com questões jurídicas pendentes, o que pode
prejudicar o andamento de alguns processos e até
mesmo a consolidação de algumas parcerias. Isso
demonstra a grande importância de se manter uma
rotina de organização e acompanhamento jurídico
dos processos relativos às ILPIs.
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Manter uma rotina de organização da prestação de
contas é fundamental para o bom direcionamento
dos recursos da instituição. Geralmente, os recursos são escassos e precisam ser bem administrados
para cobrir todas as despesas fixas da entidade e
ainda ser utilizado para melhorias em suas dependências físicas e na qualidade dos seus serviços.
Portanto, a elaboração de um orçamento anual é
necessária e deve considerar a realização de novos
projetos. É muito importante também ter a ciência
da origem de cada recurso e um planejamento para
a utilização de cada parcela do recurso, para garantir a continuidade das ações.

ADMINISTRATIVO-FINANCEIRO
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 bancária
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
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Um gerenciamento e planejamento adequados
podem contribuir para a sobrevivência financeira
mesmo com recursos limitados. Apesar de a maioria das ILPIs em questão (85%) apresentarem uma
rotina de organização de prestação de contas, boa
parte delas (61%) ainda não elaboram um orçamento anual e 71% das mesmas não possui um
provisionamento de recursos para a dispensa de
empregados.
Pensando nessa necessidade de planejamento financeiro, o projeto Rede CeMAIS 3I prevê a elaboração de um software junto a algumas instituições,
que possui diversas ferramentas que auxiliam na
gestão das rotinas das ILPIs, tendo em vista que
79% delas ainda não utilizam essa ferramenta. Outra medida importante a ser tomada é submeter as
contas da instituição à aprovação de um Conselho
Fiscal, cuja função é fiscalizar seus atos financeiros
e administrativos. Essa medida, observada em 75%
das ILPIs em questão, garante maior transparência
e, portanto, fortalece a relação de confiança entre
a sociedade e o Terceiro Setor.
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COMUNICAÇÃO
1. 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, twitter, site, blog, instagran etc)
7. Estratégia para captar e manter apoiadores e 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, funcionários e colaboradores sabem da agenda, atividades e
resultados da instituição
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A comunicação é um instrumento eficaz para retirar as ILPIs da condição de isolamento e inseri-las
no contexto da cidade. No entanto, apenas 25%
das ILPIs em questão apresentam um Plano de
Comunicação elaborado. O planejamento de comunicação envolve a necessidade de se fornecer
informações a todos os atores envolvidos com a
instituição, interna e externamente, com o objetivo de potencializar a divulgação do trabalho e
consequentemente o sucesso dos resultados almejados.
Divulgar o trabalho realizado pela entidade, se relacionar com os equipamentos sociais do entorno,
utilizar canais das mídias sociais como ferramentas para comunicação são ações estratégicas para
a captação de novos parceiros e apoiadores, bem
como a manutenção dos mesmos.

instituição.
Como a questão do idoso é responsabilidade de
todos os cidadãos, a comunicação deve ir além da
própria divulgação da instituição, deve ser uma
ferramenta para levar conhecimento acerca dos
direitos dessa parcela da população e contribuir
para o engajamento da sociedade nessa causa.

Grande parte das ILPIs (82%) é conhecida em seu
entorno. A redondeza precisa saber não apenas da
existência da instituição, mas ter ciência do seu
trabalho e suas necessidades, para poder contribuir com parcerias e ajudar na divulgação da entidade, mesmo que seja no boca a boca.
É necessário estar atento também à comunicação
interna, junto aos voluntários, funcionários e colaboradores, para que todos conheçam os objetivos a serem alcançados, os sucessos e desafios da
instituição. Podemos observar que 64% das ILPIs
utilizam ferramentas de comunicação interna e
61% delas compartilham informações acerca de
suas atividades e resultados aos colaboradores.
Apropriar-se da entidade como um todo proporciona uma conexão entre os atores envolvidos e
possibilita um trabalho sincronizado e maior sinergia entre as pessoas que compõem a “teia” da
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A questão formal relacionada à contratação de
funcionários é requisito básico para o funcionamento de uma ILPI e é percebida em quase a
totalidade das instituições. Mas isso não é suficiente para garantir a qualidade do trabalho desempenhado. É necessário valorizar os colaboradores, promover momentos de reconhecimento
da sua importância na instituição, propiciar um
ambiente de trabalho adequado e acolhedor. Em
resumo, é importante cuidar de quem cuida diariamente dos nossos idosos. No entanto, ações
de gestão que primam pela atenção aos colaboradores foram observadas em apenas 18% das
ILPIs em questão, o que demonstra uma necessidade de atenção nesse âmbito.
GESTÃO DE PESSOAS E VOLUNTARIADO
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 cuida e prima 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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A capacitação para os colaboradores, observada
em 61% das ILPIs, também é importante para
qualificar a equipe e também propiciar trocas de
experiências entre os atores envolvidos com a
instituição. O quadro de funcionários e colaboradores, o precioso “capital humano” da entidade,
deve se adequar ao número de idosos acolhidos
e à complexidade dos cuidados que eles necessitam. A equipe precisa estar qualificada e dominar
habilidades específicas para prover os cuidados
cotidianos indispensáveis, mas também deve ter
sensibilidade, para respeitar a individualidade do
idoso e contribuir para o seu bem-estar, sua autonomia e autoestima.

ções não teriam recursos próprios para contratar. O Termo de Adesão deve ser assinado por
todos os voluntários que passarem pela entidade
e o cadastro de cada um deles é muito importante para a solicitação de apoio em outros momentos. Acolher bem e tratar o voluntário com
respeito e carinho faz toda a diferença! É necessário conhecer cada voluntário para conhecer
seus interesses, suas habilidades e aproveitar o
melhor do seu potencial. É fundamental ainda
que as ações dos voluntários sejam realizadas de
acordo com as necessidades dos idosos, que são
o foco principal de uma ILPI e com o consentimento dos mesmos.
Uma equipe bem treinada e satisfeita pode gerar
um impacto muito positivo na qualidade do trabalho e influenciar para que os idosos realmente
se sintam acolhidos, bem cuidados e façam da
ILPI seu novo lar.

O trabalho voluntário também é um importante apoio para as organizações sociais, pois pode
proporcionar o alcance de uma mão de obra especializada que, na maioria das vezes, as institui51

Os projetos são um dos meios importantes
para as instituições atingirem os seus objetivos
e alcançarem um impacto social perene. Todas
as ILPIs relataram que são necessários novos
projetos para somar a sua rotina diária e apenas
29% delas apresentam o hábito de elaborar
e escrever projetos. Essa rotina é importante
para o desenvolvimento de novos projetos e
para se conhecer as oportunidades de captação
de recursos por meio de editais públicos e/ou
privados. Os projetos possibilitam mais do que
recursos financeiros, são oportunidades para a
captação de recursos humanos e para a melhoria
da qualidade de vida do idoso, envolvendo
propostas no âmbito da cultura, arte, educação,
esportes, lazer, entre outros.
ELABORAÇÃO DE PROJETOS
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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Vale ressaltar que cada projeto tem um início e
um fim definidos. Por isso, é importante que ele
esteja organizado e coordenado, a fim de se evitar desperdícios financeiros e conflitos, podendo
atingir a finalidade proposta e gerar um impacto
positivo para a ILPI e seus idosos.
Com esse tecer dos fios fica ainda mais claro que
as ILPIs precisam se profissionalizar, dedicar um
tempo adequado à sua gestão, pois isso faz grande diferença no impacto social dos seus projetos
e ações. E a qualidade dos serviços prestados
por uma ILPI é mais do que uma meta a ser alcançada, faz parte da sua missão, é um dever a
ser cumprido tendo em vista o seu papel na sociedade em busca de um envelhecimento com
qualidade para a população idosa atual e futura.
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Como podemos nos organizar para
cuidar dos nossos idosos?
Intersetorialidade como caminho para o
fortalecimento das ILPIs
A intersetorialidade consiste na articulação entre atores dos três setores da sociedade (poder
público, iniciativa privada e terceiro setor) em
prol de um objetivo comum. Essa interação envolve saberes, habilidades, interesses e poderes
diversos, para enfrentar problemas complexos
de interesse social. Ela corresponde a uma nova
forma de trabalhar e de construir políticas públicas, que produzem efeitos mais significativos,
por ser uma construção coletiva, superando a
fragmentação dos conhecimentos e das estrutu9
ras sociais.
Em se tratando da questão do idoso em nossa
sociedade, as ILPIs não podem atuar de forma
isolada e muito menos serem consideradas as
únicas responsáveis pela promoção da qualidade

de vida dessa parcela da população. Não só pelo
número insuficiente de ILPIs para atender toda a
demanda necessária, mas principalmente porque
a questão do idoso é responsabilidade de todos
os cidadãos e setores da sociedade.
No âmbito do primeiro setor, diversas políticas
públicas e programas voltados para a saúde e
direitos dos idosos foram implementados. No
entanto, a legislação em vigor não tem sido
aplicada de forma eficiente e, na maioria das
vezes, esses programas são realizados de forma
segmentada e desarticulada, não atingindo
assim seus reais objetivos. É imprescindível que
essas ações estejam bem articuladas e sejam
planejadas e executadas de maneira intersetorial,
focadas nas necessidades, direitos e prioridades

9

FEUERWERKER, L.M.; COSTA, H. Intersetorialidade na rede Unida. Saúde em Debate. Rio de Janeiro, v.22, p. 25-35,
2000.
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dos idosos. Nenhum setor consegue resolver
sozinho todas as demandas relacionadas à
população idosa, tamanha a sua complexidade
e diversidade. São muitos os fios a serem
tecidos e diversas as redes e conexões a serem
formadas. É preciso estar aberto a novas ideias,
ser flexível e estar seguro de que esta é a melhor
opção quando se quer promover uma mudança
profunda na sociedade.
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Realizadores:

O tecer em Rede é um processo. No seu tricotar descobrimos que as respostas
podem ser encontradas no contato com o outro, na troca de experiências. Assim,
os desafios se tornam menos assustadores e mais estimulantes.

Patrocinadores:

* Projeto captado por meio do
FUMID - Fundo Municipal do Idoso
de Belo Horizonte.

Para isso, cada linha é fundamental. Na construção de Rede, o entrelaço de fios
é o que a torna resistente e bela.
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