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1. Apresentação
O presente relatório apresenta as atividades desenvolvidas pelo Projeto Rede
Bem Estar, entre setembro de 2019 a agosto de 2020.

O Projeto Rede Bem Estar teve como objetivo principal contribuir para
desenvolver ações que proporcionem a ampliação e o aprimoramento da relação
entre as pessoas idosas e seus acompanhantes – familiares, amigos, cuidadores – no
intuito de contribuir para um cuidado mais adequado e protetivo dessa população.

A iniciativa também teve como objetivo específico proporcionar melhor
qualidade de vida para pessoa idosa, centralizar um conjunto de informações
relativas ao idoso para seus familiares, amigos e cuidadores, além de estreitar a
relação afetiva entre eles.

Durante os trabalhos do primeiro semestre de projeto, aperfeiçoamos o
objetivo do projeto, especificamos ainda mais o problema do projeto: “No Estado de
São Paulo, existe falta de conhecimento sobre o processo de envelhecimento e a
velhice entre os idosos, familiares e sociedade. Isto gera preconceitos, perda de
autonomia e enfraquecimento de vínculos.”

Desta maneira, a atuação focada no território do Estado de São Paulo fica
mais explícita. Além disso, identificamos que - apesar de existir muita informação
disponível no âmbito universitário e até mesmo jornalístico - ainda existe uma falta
de conhecimento da população sobre as temáticas do envelhecimento e da velhice.
Isto gera diversos desafios para idosos e rede de apoio. O projeto trabalhou na
criação de soluções que visam solucionar os desafios de perda de autonomia,
preconceito contra a idade e enfraquecimento de vínculos com pessoas idosas.

Com o problema do projeto reformulado para maior foco e compreensão,
também reformulamos o desafio norteador dos trabalhos da equipe do Rede Bem
Estar: “Como podemos ampliar e aprimorar o vínculo e o cuidado nas redes de apoio
de idosos por meio de uma plataforma de experiências digitais e presenciais?”
Assim, compreendemos que todas as soluções desenvolvidas pelo projeto
buscaram ampliar e aprimorar o vínculo e o cuidado nas redes de apoio de idosos.
Elas também estão conectadas entre si, trazendo uma plataforma única que apoia
idosos e redes de apoio em diversos formatos e momentos. Retomando as entregas
programadas no plano de trabalho:

● Site e app: plataformas digitais com conteúdos de referência sobre o tema
do idoso, acessível para toda população brasileira em formato de texto e
vídeo. Esses conteúdos apoiam o programa educativo e a formação de
gestores;
● Programa educativo: curso de idosos multiplicadores territoriais através de
experiências que fortaleçam a rede de apoio do idoso e outros. O curso
utiliza conteúdos do site/app e também geraram novos temas para serem
compartilhados nas plataformas digitais;
● Formação de gestores: formação de profissionais atuantes na área do idoso
para replicabilidade da plataforma de experiências (uso de site/app e,
principalmente, replicação do programa educativo). Essa entrega também
utilizou conteúdos do site/app e também gerou novos temas para serem
compartilhados nas plataformas digitais;
● Entrega de imobilizados: melhorias na sala sede do programa educativo na
Liga Solidária, foram realizados de acordo com as especificações do plano de
trabalho.

Os trabalhos seguiram a metodologia de Design de Serviços criada pelo
Instituto Tellus e aplicada em mais de 130 projetos com governos de todo o Brasil. O
formato de atuação do Rede Bem Estar teve duração de 12 meses, considerando a
consolidação de equipe de trabalho e planejamento do projeto e, em seguida, a
abordagem metodológica que passou pelas fases de pesquisa de dados primários e
secundários, exploração a partir de entrevistas com diferentes perfis e visitas em
diversas organizações para compreensão da realidade do desafio do projeto,
cocriação coletiva com representantes dos atores envolvidos e implementação das

soluções criadas coletivamente e posteriormente implementação. É possível
conferir um esquema visual da metodologia na próxima página.

Abaixo, é possível conferir a sistematização dos resultados esperados,
indicadores e meios de verificação detalhados no plano de trabalho:
Resultado(s)

1 – Entregar 01 (uma)
plataforma digital

2 – Entregar 01 (um)
aplicativo

Indicadores
qualitativos

Indicadores
quantitativos

Meios de
Verificação

Satisfação dos
usuários

76,2% muito acima
da expectativa e 19%
acima da expectativa

Pesquisa para medir
satisfação sobre a
plataforma

Satisfação dos
usuários

75% de satisfação
muito acima da
expectativa e 18,8%
acima da expectativa
com o aplicativo

Pesquisa para medir
satisfação sobre o
aplicativo

3 – Entregar kits com
conteúdos e adquirir
e distribuir
equipamentos e
móveis

Satisfação dos
usuários

- 150 kits distribuídos
- 300 artigos artigos
produzidos
- 6 tipos de ítens
totalizando 33
unidades entre
móveis e
equipamentos

- kit piloto

4 – Formar gestores
públicos e
profissionais da área
da longevidade por
meio de formações
visando a
replicabilidade do
projeto

Satisfação da
formação

- 2h por turma de
formação, sendo que
foram realizadas 3
turmas.
- 156 participantes
37,5% muito acima
da expectativa, 50%
acima da expectativa.

- Lista de presença
- Pesquisa de Satisfação da
formação
- Plano de aula

5 - Realizar 01 (uma)
compilação de dados
e informações,
sistematização e
análise dos resultados
do projeto.

Compilação dos
conhecimentos
adquiridos durante o
projeto

- 1 book escrito
- 1 vídeo case

- Equipamentos entregues

- Relatório final

2. Atividades Desenvolvidas
2.1 Diagnóstico e exploração
Buscaram um aprofundamento sobre o tema, mesclando materiais de diferentes
fontes, a fim de obter um panorama geral do tema em questão. A etapa de diagnóstico
consistiu, num primeiro momento, em pesquisas de fontes primárias e secundárias - entre
pesquisas de mercado, reportagens, dados governamentais e trabalhos acadêmicos. Foram
mais de cinquenta referências bibliográficas acessadas para construção inicial do
diagnóstico da realidade da população idosa no Estado de São Paulo, no Brasil e no mundo.
Junto a isso, nessa primeira etapa, mais de 30 iniciativas privadas, públicas e do
terceiro setor foram mapeadas para a criação de um mapa de atores. Em seguida, foi
iniciada uma pesquisa exploratória, com objetivo de aprofundar os achados da pesquisa
inicial, validando assim, as hipóteses em entrevistas com especialistas, profissionais da área
e pessoas idosas. Nesse momento, foi realizado exercício de sombra e também de sonda
cultural, a fim de melhor compreender o dia a dia dessa população.

Em ambas as etapas, buscou-se sempre heterogeneidade em relação à cidade de
origem, classe social, papel exercido e área de atuação. O objetivo principal dessa fase de
pesquisa na metodologia de Design de Serviço seguida pelo projeto Rede Bem Estar, foi ter
a compreensão do cenário macro do envelhecimento brasileiro, e não focar profundamente
em apenas uma realidade específica. Além disso, foi realizada participação ao Expo-Fórum
Longevidade, o principal evento da temática do ano, e visitas a equipamentos para idosos,
como o Centro Dia do Lar Santo Alberto - Associação Santo Agostinho para maior
compreensão do ecossistema.
Em resumo, além do trabalho de desk research realizado para pesquisas e
referências de benchmarking, também foram realizadas entrevistas de profundidade,
acessados eventos e visitados espaços voltados para a temática da população idosa:
- Mais 50 fontes secundárias pesquisas de mercado, reportagens, dados
governamentais e trabalhos acadêmicos + Análise segmentada de dados da
pesquisa ELSI Brasil, com foco na base de dados do Sudeste (3.992
respondentes)
- Mais de 30 referências de benchmarking para construção do mapa de atores
- Mais de 32 entrevistas de profundidadE com projetos internos do Tellus,
especialistas
- Mais de 8 visitas à campo Feira Longevidade Expo+Fórum, Simpósio Orgulho
Prateado, ASA, Liga Solidária, Fundação Julita, IPA Brasil, Residencial Ipiranga
e GAMIA/HC

Imagem 01 - Sonda Cultural

O projeto buscou constantemente diversidade nas pesquisas e entrevistados para garantir
maior abrangência em seu escopo de atuação. Sobre os entrevistados, em alguns
momentos, um mesmo entrevistado assumiu dois ou mais papéis (idoso e cuidador familiar,
idoso e especialista, entre outros) o que enriqueceu a fase exploratória da pesquisa.
- 25 entrevistados da capital
- 7 entrevistados do interior e litoral
- 4 familiares, 3 idosos ativos e 1 idoso frágil
- 7 especialistas em envelhecimento e 4 em educação ]
- 8 profissionais da saúde (médicos/cuidadores)
- 7 entrevistados do setor público, 3 do setor privado e 4 do terceiro setor
- Para acompanhar o dia a dia de um grupo de 8 idosos da Liga Solidária, foi realizado
o exercício de sonda cultural, colocando-os como sujeitos ao invés de objetos de
pesquisa. Para isso, foi entregue um diário para registro do cotidiano. Nele, algumas
orientações para que, ao longo de um dia, os participantes fizessem anotações,
desenhos ou enviassem áudios e mensagens via WhatsApp, para que pudéssemos
mergulhar no universo dessas pessoas. Isso nos gerou insights de desafios
- EXERCÍCIO DE SOMBRA Foi também realizado um exercício de sombra na Liga
Solidária, com idosos saudáveis, para entender como se relacionam com o
equipamento público!
- Mapa de atores

Imagem 02 - Compilação do diagnóstico em infográfico

2.2 Reformulação do desafio

Com o conhecimento adquirido com todos os atores, foi necessário reformular o desafio a
partir do problema identificado. O desafio inicial: “Como podemos desenvolver ações que
proporcionam a ampliação e o aprimoramento da relação entre pessoas idosas e seus
acompanhantes - familiares, amigos e cuidadores - no intuito de contribuir para um cuidado
mais adequado e protetivo dessa população.” para “Como podemos ampliar e aprimorar o
vínculo e o cuidado nas redes de apoio de idosos, por meio de uma plataforma de
experiências digitais e presenciais?”
2.3 Entregas
Ao longo do processo as seguintes entregas foram desenvolvidas:
a) plataforma digital - Site e aplicativo com notícias variadas sobre temas relevantes ao
envelhecimento para idosos e pessoas que convivem com idosos.
b) Programa educativo programa de atividades a serem realizadas por equipamentos
que trabalham com idosos.
c) Formação para replicabilidade aprendizagem do programa educativo por gestores e
facilitadores de grupos de idosos.
d) Readequação de espaço cocriação de espaço de convivência em um equipamento
público para idosos.
e) Identidade visual e a comunicação - de forma transversal como estratégia para
resultados efetivos do projeto.
2.4) Desenvolvimento das entregas
a) Plataformas Digitais
Síntese - Diante dos insumos do diagnóstico, exploração e benchmarking, foram
direcionados os principais insights para iniciar o momento de cocriação do site:
➢ Plataforma digital com conteúdos de referências sobre o tema do idoso,
acessível para toda a população brasileira
➢ Conteúdos escritos por especialistas na temática
➢ Conteúdos diversos, entre textos explicativos e vídeos
➢ Conteúdo formativo para os profissionais que atuam com idosos
➢ Temas necessários para idosos, cuidadores de idosos, familiares de idosos e
gestores de espaços que atuam com idosos
➢ Chamar a atenção para o cenário do envelhecimento no mundo
➢ Quebrar o estereótipo da pessoa idosa frágil, bem como trabalhar com o
conceito de heterogeneidade dessa pessoa
➢ Envelhecer é normal, todas(os) envelhecem
➢ A família não está sozinha: vamos ajudar todos a entender o processo de
envelhecimento
➢ Agir eliminando os aspectos de preconceito/ infantilização do idoso,
respeitando sua história e sabedoria
➢ Levar conhecimentos para fortalecer o vínculo e potencializar o cuidado
entre pessoas idosas e sua rede (familiares, amigos, conhecidos)
➢ Levar informações e dicas para populações idosas referente à qualidade de

vida ao envelhecer
➢ Levar informações para profissionais que atuam com idosos
Cocriação - Após a síntese, convidamos as pessoas para encontros e, a partir desses
encontros, realizamos os direcionamentos das possíveis ideias:
➢ Foi realizado um levantamento de possibilidades para o site com a
especialista Denise Mazzaferro, mestre em Gerontologia Imersão entre as
equipes do Tellus e parceiros de tecnologia para avaliar os insights e realizar
protótipos Nessa fase, aconteceu a validação das principais questões
analisadas e cocriadas nos momentos 1 e 2.
➢ Foi possível validar os principais insights sobre as plataformas com idosos da
Liga Solidária, os modelos de testes do site são telas navegáveis fictícias
criadas no software figma para que o desenvolvedor da tecnologia conheça
melhor as possibilidades de uso do site e do aplicativo antes de iniciar o
desenvolvimento final do projeto digital. (Dessa maneira, foi possível
compreender se as plataformas têm baixa complexidade de uso, se o
tamanho da letra e os botões estão legíveis e até mesmo se o formato do
conteúdo é interessante para o público-alvo do site).

Imagem 03 - Plataforma Figma para teste com idosos

➢ Pessoas idosas atendidas pela Liga Solidária puderam identificar quais os
canais que mais utilizam para acessar informações (e-mail, WhatsApp,
aplicativo ou site/blog) e quais assuntos mais interessam por meio de uma
votação de cinco principais temáticas.
➢ Em seguida, diversos idosos da organização fizeram testes de navegação em
um protótipo do site do projeto. Utilizando o software gratuito Figma
(www.figma. com), criamos uma estrutura que simulava a plataforma que
seria desenvolvida pela equipe de desenvolvimento de TI. Dessa maneira,
pudemos identificar melhorias em navegação, linguagem e propostas de
conteúdo.

Imagem 04 - Teste com idosos da Liga Solidária

Conteúdos da plataforma - Os conteúdos e temas foram elaborados a partir de
oficinas e formulários de coletas online com mais de 100 respondentes. Além de
pesquisas em projetos anteriores realizados pelo Tellus, dois materiais foram muito
significativos para mapear o sistema do envelhecimento: o Estatuto do Idoso e o
Guia Global da Cidade Amiga do Idoso, a partir do qual chegou-se a 7 temas e 21
conteúdos. Com o decorrer do tempo, mais temas foram incorporados ao site,
levando em consideração o avanço do relacionamento com os usuários.
➢ Foram consideradas a relevância para o público, a oferta no Google e as
principais urgências na atualidade descobertas foram: aprendizagem
contínua, desenvolvimento pessoal, alfabetização, financeiro, autonomia,
geração de renda, lazer e esporte, acesso à cultura, diversão/viagens,
atividade física, mobilidade, transporte, moradia, saúde, serviços curativos,
assistência de longo prazo, autocuidados básicos, saúde mental (demência),
cuidadores saúde mental (depressão), alimentação social, socialização, apoio
social, negligência, abandono, violência física e sexual
➢ Ao final a linha de acesso no site contou com os menus:
ALIMENTAÇÃO - A alimentação do idoso é um aspecto muito importante de
sua saúde. Compartilhamos dicas de plano alimentar para o idoso,
alimentação saudável para idosos, entre outros.
APRENDIZADO - Informações sobre cursos on-line para idosos, aprendizado
ao longo da vida, e atividades que podem realizar em casa e se
desenvolverem.
ATIVIDADES FÍSICAS - Compartilhamos os benefícios de fazer atividades
físicas na terceira idade, com dicas de exercícios para idosos fazerem em casa
ou ao ar livre. CARREIRA Saiba mais sobre o trabalho e carreira na terceira
idade. Dicas de como encontrar emprego, se especializar, grupos, leis e
habilidades valorizadas em empresas e que são encontrados na população
idosa.
CIDADANIA - Saber quais os direitos dos idosos é muito importante! Aqui,
você encontra conteúdos voltados para o tema da cidadania: passo a passo
para retirada de benefícios e outras informações relevantes!
CUIDADO - Aprenda sobre cuidados com a saúde na terceira idade,

garantindo que você continue independente para realizar atividades de que
gosta.
CUIDADORES DE IDOSOS - Aprenda como ser um bom cuidador de idosos
com informações sobre a saúde e bem-estar da pessoa idosa, dicas de curso
de cuidador e muito mais. Explore o conteúdo e pratique.
DICAS - Dicas de conteúdos diversos, saúde, viagens e momentos de lazer
para idosos, encontros com amigos e saúde e bem-estar na velhice.
DIVERSÃO - ENTRETENIMENTO/ VIAGENS - Conteúdo sobre diversão para
terceira idade. Aqui você encontra dicas de lazer, viagens e entretenimento
de forma barata e acessível.
FINANCEIRO - ECONOMIA / NEGÓCIOS - Dicas de finanças para idosos:
especialistas em economia compartilham como fazer o dinheiro da
aposentadoria chegar até o final do mês. SAÚDE Saúde na terceira idade:
dicas de cuidados e bem-estar para as pessoas idosas seguirem autônomas e
ativas.
➢ SEO - Na frente de produção de conteúdo, foi realizada a estratégia de
otimização de busca das plataformas (SEO). O conteúdo precisou seguir
diretrizes para ser considerado um bom conteúdo de indexação, que é
aquele conteúdo encontrado pelo Google de forma eficiente e com o
contexto correto. Assim, a ferramenta de busca encontrar a melhor resposta
para as pesquisas do usuário. Para isso, o Google precisa entender que as
páginas de um site têm a profundidade necessária para resolver as dúvidas
deste usuário. Os textos foram elaborados com no mínimo 500 palavras, que
é a média para um conteúdo profundo para o Google, e com ao menos um
subtítulo, que é uma média de conteúdo bem indexado para termos
relacionados à terceira idade. Os robôs do Google utilizam as palavras-chave
para encontrar e destacar conteúdo na internet, como gatilhos para
responder às já mencionadas perguntas dos usuários. Uma postagem precisa
de essencialmente uma palavra-chave para responder a uma pergunta ou
fazer parte de uma pergunta, de modo que o texto produzido responda a
uma necessidade ou vontade do usuário. Com isso, o conteúdo fica relevante
nas buscas no decorrer do tempo! Foram buscadas, para cada categoria, as
palavras-chaves mais relevantes conectando-as às maiores buscas no google.
➢ Especialistas para textos e vídeos - Para ter conteúdos relevantes no site,
contamos com especialistas e jornalistas que entrevistaram pessoas de
referência em suas áreas por meio de textos. Alguns especialistas também
fizeram vídeos de bate-papo entre eles: Denise Mazzaferro, Beltrina Corte e
Sérgio Serapião. Devido ao isolamento social causado pela pandemia da
COVID-19, os vídeos foram captados pelos próprios entrevistados, e contou
com a orientação da equipe técnica. Os temas dos vídeos elaborados pelos
especialistas foram: Você está preparado para viver 100 anos? / A
importância da educação financeira para envelhecer bem / Autonomia em
tempos de Coronavírus / Nossos e novos amigos, um bem precioso Um bilhão
de cabeças brancas / Por que voltar a estudar depois dos 60 / Nunca é tarde
para se alfabetizar / Ageísmo, idadismo, etarismo, idosismo... o que

significam? / Empreendedorismo sênior, uma tendência que veio para ficar /
Como começo a fazer trabalho voluntário? / O desafio de integração do
homem maduro / A diferença de idade nos afasta ou nos aproxima?

Imagem 05 - vídeos dos especialistas

➢ Vídeo manifesto - Contou com a participação dos idosos da Liga Solidária
como personagens principais. Foi uma forma de sensibilizar sobre o
envelhecimento.

Imagem 06 - vídeo manifesto

➢ Vinhetas - Foram elaboradas para instruir sobre temas e convidar as pessoas
a acessar os materiais da Rede Bem Estar. Nas vinhetas, a personagem do
projeto conversa com o público de forma simples! Também foi uma das
alternativas devido o isolamento social e a oportunidade de realizar vídeos.
Os temas das vinhetas foram: Apresentação Rede Bem Estar / Diversidade na
velhice / Idadismo: Preconceito contra a pessoa idosa / Idosos e o isolamento
em casa/ Financeiro sem tabu.

Imagem 07 -vinhetas

Protótipo final do site - Para entender o se o produto final estava atendendo ao
público, também foram realizados testes de usabilidade, que avaliam cores, ícones,
tamanhos dos elementos gráficos, navegação no site e leitura de texto. com a
obtenção do protótipo final dois formatos de testes foram realizados: a) usuários
responderam o formulário com percepções, b) testes acompanhados pela equipe
técnica (devido à quarentena, os testes foram realizados com chamadas on-line).
Alguns feedbacks redirecionaram telas, botões e navegação. mas o principal foram
as falas que vieram de forma natural dos idosos, e a sua relação com a tecnologia e
forma de ver esse momento de vida. esses aspectos sutis ajudaram a propor
soluções para a plataforma além do que imaginávamos
Produto final do site
➢ Foi elaborado pensando em como: sensibilizar sobre o tema, notícias fáceis
de encontrar, ver as atualizações e as notícias mais lidas, acessibilidade

Imagem 08 -site

Imagem 09 - Resultado site

➢ Tivemos a oportunidade de inserir o material do Programa Educativo no site
para ampliar o acesso ao conteúdo de forma autoinstrucional! Essa parte do
site é direcionada para pessoas que trabalham com idosos. Possui vídeo para
as principais informações e material para dowloand de como aplicar. Nos
próximos capítulos vamos apresentar sobre este programa!

Imagem 10 -site com o programa educativo

Aplicativo - Diante dos insumos do diagnóstico, exploração e benchmarking, foram
direcionados os principais insights para iniciar o momento de cocriação do app: app
espelhado em relação ao site, fácil de navegar devido ao público idoso, ícones e

letras maiores devido ao público idoso, opções de perfil e escolhas de temas de
interesse, notificações na área principal do celular para facilitar o acesso pelo idoso,
e se assemelhar a uma conversa de whatsapp
O processo de estruturação do aplicativo contou com sessões de ideação e primeiras
validações do layout. A estratégia do aplicativo conta com a possibilidade do usuário
inserir suas preferências e receber mensagens de indicações das leituras como
notificação no celular. Com essa abordagem, é possível trazer uma forma
humanizada de comunicação entre o sistema Rede Bem Estar e quem está
utilizando. Esse insight veio da informação de que os idosos sabem utilizar o
WhatsApp e sabem a ferramenta de pesquisa Google, mas se tiverem na área de
notificação a opção de receber a notícia ele abre e acessa.
O aplicativo é responsivo em relação ao site, isso significa que a estrutura do site é
transformada ao app com ajustes! Nele, é possível, no momento da instalação,
inserir o perfil para receber a cada período notícias, informações no feed do celular e
ainda fazer buscas no próprio aplicativo. Uma série de testes foram realizados com
pessoas para apresentar seus principais feedbacks desde a instalação do aplicativo
no celular até sua utilização.

Imagem 11 -site com o programa educativo

b) Programa Educativo
Síntese - Junto à proposta, também apresentamos o Programa Educativo, que foi

construído a partir de uma série de conversas e escutas com a população idosa do
Núcleo de Convivência de Idosos Liga Solidária e com especialistas na área. Dentre os
desafios observados encontramos: falta de reconhecimento e valorização da
trajetória, dificuldade em observar que no tempo de vida que existe ainda é possível
realizar coisas, preconceito por parte da população, perda da autonomia pela
imposição da família e diminuição da participação social.
Cocriação e validação:
➢ Em dezembro, foi realizada a primeira oficina de criação coletiva para
construção do Programa Educativo. Gestores da Liga Solidária, idosos
participantes das atividades da ONG, profissionais da Brasilprev e do Instituto
Tellus, conselheiras do CEI, especialistas e pessoas entrevistadas durante a
etapa de diagnóstico participaram desse encontro.
➢ Os principais resultados do diagnóstico foram apresentados e debatidos, e
exercícios para aprofundamento dos desafios encontrados e criação de
soluções que apoiarão a estruturação do programa educativo foram
realizados por todos, divididos em três grupos. sistematizado e debatido
entre o time da Rede Bem Estar e especialistas. Ele também foi fundamental
para a estruturação da proposta do programa educativo realizado em uma
oficina de criação coletiva, com a devolutiva do que foi criado e
aprofundamento da proposta e do currículo do curso.
➢ Estruturação de 30 horas de atividades para idosos por meio de 12 oficinas
em equipamentos nas seguintes temáticas: Memória e Sonho,
Fortalecimento de Vínculos Interpessoais e Protagonismo no Território.
➢ Temas dos módulos: Módulo 1 (m1): memória e sonho resgata a história de
vida de cada participante a partir de uma série de dinâmicas, e estimula a
pensar em algum sonho e nas etapas necessárias para sua realização. o m1
irá trabalhar principalmente o pensamento crítico (dimensão habilidade) e a
coragem (dimensão caráter); Módulo 2 (m2): fortalecendo vínculos
interpessoais trabalha o vínculo entre os familiares e os idosos, por meio de
atividades e conversas que abordem comunicação, respeito à diversidade,
autenticidade e empatia. traz habilidades de comunicação e criatividade e, no
que tange ao caráter, irá trabalhar a resiliência; Módulo 3 (m3):
protagonismo no território aprendizados sobre envelhecimento e velhice.
nele, os participantes mapearão o território para identificar potenciais
espaços para realização de uma intervenção. trabalhará principalmente com
colaboração, dimensão habilidade, e ética, dimensão caráter.
➢ Estrutura do programa: cada encontro possui a sua própria ficha para auxiliar
no desenvolvimento de todo o programa. nela, estão presentes informações
importantes para a sua realização, bem como as habilidades que pretende
alcançar; Após a ficha do Módulo, há uma ficha que sintetiza quais
habilidades e quais elementos de caráter aquele Módulo irá desenvolver.
Dessa maneira, a partir da demanda que a educadora e o educador possuir, é
possível escolher qual Módulo faz mais sentido; Cada encontro também
possui a sua própria ficha para auxiliar no desenvolvimento de todo o

programa. nela, estão presentes informações importantes para a sua
realização, bem como as habilidades que pretende alcançar; Para cada
atividade existe uma ficha que traz a orientação dos resultados esperados,
habilidades desenvolvidas, descrição, tempo e materiais. Também há diário
de bordo e fichas complementares de impressão no material.
Teste da metodologia
Em virtude do isolamento social bem no período de serem realizados testes foi
desenvolvido uma adaptação para trabalhar com os idosos do projeto.
➢ As atividades via WhatsApp foram realizadas com um grupo de idosos da Liga
Solidária, e nos permitiu compreender de que modo os idosos interagem com
a tecnologia, com a marca e com a personagem. Foi também possível
trabalhar o isolamento social e a aproximação pela interação digital.
Semanalmente, os idosos receberam instruções de atividades pela
personagem, via grupo de WhatsApp. Para completar a experiência, os idosos
receberam em suas casas um Diário de Bordo, material impresso que deu
suporte para a realização de algumas atividades.
➢ Principais insights da experiência com os idosos: foi importante dar
visibilidade para história e trajetória de cada participante, ter entregado um
material de apoio com atividades engajou o grupo, o grupo tem interações
para além do programa que precisam existir e demonstram a importância de
uma rede de apoio, o programa via whatsapp é dedicado exclusivamente a
grupos já formados anteriormente de forma presencial devido a confiança
que já precisa existir entre o grupo.
➢ Para o Programa Educativo versão Whatsapp com os idosos da Liga Solidária,
foram convidados 28 idosos para o grupo, três saíram por motivos pessoais e
14 idosos realizaram as atividades no decorrer do processo. O programa
finalizou após 13 semanas de interação entre atividades e dicas com notícias
da Rede Bem Estar. Os resultados foram verificados em forma de pesquisa,
tanto conversando com a equipe da Liga Solidária como também por
mensagens que os idosos enviaram analisando os resultados. Foi percebida a
importância de se estabelecer combinados entre início, meio e fim do
processo com acordos simulando a oficina presencial com dias específicos
para envio do material e entregas deles no grupo. Muitos demoravam para
priorizar as atividades em suas semanas e foi necessário aguardar com que
enviassem. Buscamos manter uma postura mais leve devido a quarentena e
alguns idosos estarem fragilizados com a situação, por isso não
estabelecemos prazos nessa trilha. Foi percebido que, para alguns
participantes que estavam fragilizados emocionalmente devido a quarentena
e processos de vida esse programa foi de suma importância. Reviver a
própria história e trazer os elementos positivos gerou bastante emoção. Já o
olhar apreciativo para o processo que viveram foi algo novo para eles. A
parte de imaginar e/ou relembrar como desejam seguir o presente e o futuro
também estimulou boa parte que parou pra pensar sobre o assunto sendo
que raramente faziam ou acreditavam que podiam. De modo geral, foi
realmente observado que muitos idosos não param para refletir e reconhecer

as partes boas da sua história e não visualizam seu futuro, o programa
estimulou neles esses insights. Outro ponto foi perceber que alguns idosos
não demonstraram interesse em realizar o programa por motivos pessoais e
foi respeitada a sua posição.
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c) Formação para replicabilidade
Kit do gestor e da gestora - Para replicar a proposta do Programa Educativo, foi
construído o kit do Gestor e da Gestora.

➢ Realizamos três estratégias para disseminar a informação: Versão impressa
disponibilizada para participantes da formação de replicabilidade e parceiros
que atuam com a temática de envelhecimento (150 unidades). Versão
disponível no site para Download com a versão de experiência on-line
WhatsApp com idosos Formação on-line para 150 pessoas
➢ Percebemos que além de inserir as atividades para as pessoas conduzirem a
experiência com os idosos, foi necessário inserir dados, condutas e
curiosidades sobre idosos e a temática de envelhecimento.
➢ Estrutura do material: introdução do kit, diagnóstico da população idosa,
como executar o programa educativo, sobre a metodologia , papel da
gestora e do gesto, fichas do programa educativo, avaliação e indicadores,
materiais complementares
➢ Versão impressa: disponibilizada a parceiros e pessoas que fizeram a
formação on-line de replicabilidade do programa.
➢ Com a quarentena e a alteração do escopo em fazer a formação de
replicabilidade on-line, inserir no site o conteúdo de forma autoinstrucional
foi uma oportunidade de manter mais informações de forma perene por
meio do site.
➢ A experiência realizada com a Liga Solidária de 30 idosos experimentando o
programa foi tão rica que deu a oportunidade de construirmos uma versão
para a fase se isolamento social dos idosos. E as instituições realizarem
atividades de forma on-line pelo WhatsApp.
Formação on-line para 150 pessoas - A Formação on-line de Gestores do Programa
Educativo de 2h objetivou instrumentalizar pessoas que atuem com idosos, seja
formalmente ou informalmente, para trabalhar importantes pilares por meio de
oficinas com grupos de idosos, baseadas no nosso programa educativo. Com a
pandemia, redesenhamos a formação para o ambiente on-line, o que possibilitou
atingirmos o interesse de diversos estados pelo Brasil Comunicamos por meio de
e-mails diretos para Conselhos, Abrimos as inscrições para o público por meio do
Sympla e Divulgamos as inscrições nas Redes sociais Newsletter com uma jornada de
informações A formação no formato on-line possibilitou, além de atingirmos
gestores e cuidadores de SP, o alcance a pessoas de outros estados, ampliando o
impacto do programa.
➢ ambiente para inscrições - A estrutura da formação para replicabilidade
contou com a estratégia on-line, devido à continuidade da quarentena
provocada pela pandemia de COVID-19. Foram realizadas pesquisas com o
público-alvo para entender o formato ideal dessa ação, e o cenário mais
indicado foi a formação via webinar de até duas horas. A proposta
contemplou três datas que foram organizadas em dias da semana e horários
diferentes para atender o público variado. Foi feita uma landing page para
divulgação da formação, e as inscrições foram realizadas pelo site Sympla. Foi
organizada uma jornada de experiência com mensagens de pílulas da
formação aos inscritos que se inscreverem para sala de aula invertida e
pílulas do site.

➢ A divulgação da formação contou com envio de convite para pessoas de
Conselhos, Diretorias e organizações não governamentais por meio de e-mail.
Outra estratégia foi a divulgação em mídias ads Google, que atingiu pessoas
dos seguintes estados: SP, PE, MG, RJ, BA, PA, PR, SC, CE, RS, GO, ES, RN, MT.
As redes sociais também foram movimentadas com o tema. Além do envio de
e-mails, foi realizado o contato com os usuários via WhatsApp para
lembrança da formação, ao todo foram mais de 310 inscritos
➢ A formação contou com 150 participantes e foi realizada pela ferramenta
zoom. O roteiro da formação foi estruturado em: boas-vindas e combinados
tecnológicos / mentimenter e quiz / introdução sobre a rede bem estar /
bate-papo com beltrina corte falando sobre covid e população idosa /
bate-papo com ricardo mucci falando sobre diagnóstico da população idosa /
orientação sobre o programa educativo / finalização
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d) Readequação de espaço
Essa frente do projeto contou com cocriação de espaço de convivência da Liga
Solidária e doação de imobilizados. Ao longo do projeto, foi percebido que o espaço
é um símbolo de convivência. Como deixar o espaço vivo de interação foi o o que o
programa educativo trouxe. Além disso, foi cocriado um ambiente com os idosos,
mas não foi implementado, devido à alteração de estrutura física do espaço. Mas
itens imobilizados foram doados à instituição para permitir a execução do programa
educativo.
➢ o que esse espaço representa para os idosos: convivência, felicidade,
autonomia, aprendo com todos os professores, segundo lar,
perspectiva de vida melhor e mais longa, quero vir para não estar sozinha em
casa, me sinto bem aqui, convivo com outras pessoas, e essa convivência me
ajuda muito, segunda família, todos que estão aqui, aprendizagem, novo
caminho, futuro com muito conhecimento , refaço as minhas energias
➢ Ítens comprados e doados para as organizações: (i) 01
(uma) Câmera
Digital Sony W800 Cyber Shot Prata; (ii) 25 (vinte e
cinco)
Cadeiras Individual Iso P.Ps; (iii) 02 (dois) Notebook CB 14i Beginner
Windons 10 Intel Celeron N3060, 2GB, SSD 32GB e Tela de 14; (iv) 01
(um) Balcão Itatiaia Smart GB2 – 70 baixo Bco Matte; (v) 01 (um)
Smart TV Led 32 Samsung, 2 HDMI, USB, Wi-Fi; e (vi) 02 (dois) Sofá 3
lugaresRetrátil e Recli.
e) Identidade visual e a comunicação

A marca é estruturada para que se tenha o nome Rede Bem Estar e a personagem
MADU. Buscamos reforçar nossa potência de comunicação, atingindo de forma
assertiva o público, com foco no engajamento das pessoas. Por meio da criação de
um ambiente e de uma marca virtual que espelham proximidade e confiança para o
público idoso e aos que se relacionam ao tema, são utilizados o site, as redes sociais
e a personagem madu, conduzindo a comunicação de forma fácil, leve e acessível.
➢ Objetivos que a marca precisava cumprir: que converse com diversos
públicos: idosos, família e gestores públicos (cuidadores, facilitadores de
processos e administradores de espaços que se relacionem com idosos),
atrativa digitalmente para ser referência no segmento, reverbere a relação do
idoso como uma extensão de confiança em relação ao seu ambiente, gere
comunicação direta de confiança com o interlocutor, ressignifique a temática
sobre envelhecimento e movimente as conversas sobre paradigmas que a
sociedade possui em relação aos idosos.
➢ Direcionamentos de construção: percepção visual, texturas, mistura de cores,
madeira percepção de comunicação, idosos precisam ser ouvidos, confiança e
independência como orientação do comportamento do idoso para a sua rede.
➢ Tom de voz: é curiosa e gosta de interagir com todo mundo, é acolhedora
com a diversidade do que encontra pelo mundo, apesar dos desafios
cotidianos, olha a vida como o copo cheio, sendo sempre otimista, “a história
continua”: tem claro como é importante resgatar o passado, mas adora
vivenciar coisas nova, é resiliente autenticidade, “quero ser eu mesma!”: só
depois de velha começou a se sentir confortável para usar as roupas que
gosta e se dedicar aos temas por que se interessa, se interessa por vários
assuntos diferentes e gosta de compartilhar dicas sobre lugares legais e coisas
do dia a dia, “me inclua nessa”: sofreu com o início do processo de
envelhecimento, mas hoje sabe ser autônoma, respeitando suas limitações,
hoje, tem orgulho da velhice independência, na sua casa, não tem essa de
“ninguém me deixa…”,não gosta de ser infantilizada, não se dá bem com
letras miúdas e nem com as gírias dos netos.
➢ Estrutura: nome inspirado nas palavras-chave e no que foi observado nas
pesquisas com idosos e especialistas: amadurecer, liberdade, autonomia,
felicidade; rede que representa todo o projeto e conecta os temas, pessoas e
instituições; personagem para criação de relacionamento com o público-alvo;
personagem contribui para diferenciação e melhor identidade do imaginário
do público-alvo
➢ Cores: com base nas pesquisas direcionadas, tem-se cores que trazem a
felicidade de maneira madura, sem infantilizar formas e texturas para dar
dinamismo e retomar a existência de diversas perspectivas
➢ A marca e a personagem foram testadas com o público. Assim, uma série de
aplicações foram realizadas para entender se estavam cumprindo com o seu
objetivo e obtendo a aderência do público: mensagens da personagem para
grupo seleto de idosos da liga solidária via whatsapp; envio de site e
plataforma com a marca; testes simulando chatbot com usuários vindos do

site; testes no facebook e instagram.
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A comunicação foi um processo essencial para levar leitores as páginas
➢ Pra quem: idosos, cuidador(a) formal e informal, familiares das pessoas
idosas, gestores(as) de espaços que se relacionam com idosos. Meta:
postagens e mensagens via e-mail, que induzem ao site (intranets e redes),
engajamento em posts de redes sociais, gerando tráfego para o site (orgânico
e pago), compartilhamento de parceiros nas redes sociais e/ou site vindos
das redes sociais e/ou site da rede bem estar, compartilhamento de e-mails
pelas redes de parceiros. Como: criando conteúdo relevante para os idosos e
diferentes públicos ligados a eles por meio do site, redes sociais e mídias
pagas Por quem: rede parceiros (tellus, brasilprev, cei, seds e liga solidária),
novos parceiros (portais de referência e organizações e empresas que atuam
com idosos).
➢ Estrutura: as campanhas de divulgação do site foram formatadas em cinco

➢

➢

➢

➢

➢

➢

ciclos de engajamento gradual para o alcance de pessoas, à medida que as
melhorias no site também foram desenvolvidas. Dentre os objetivos,
estavam: testar as páginas, divulgar o site, realizar melhorias no site, divulgar
a formação, validar o interesse do público e realizar parcerias.
Meios de comunicação: Compartilhamento Facebook orgânico - Postagens
diárias com imagens e textos trabalhados junto a links; Compartilhamento
Facebook ads Links via post links e Carrosséis - as publicações foram como
uma rede para que os idosos trocassem ideias entre si; Compartilhamento
Google ads Pesquisas de palavras- -chave do projeto; Compartilhamento
malling - e-mail semanal para base construída com parceiros; Parcerias com
instituições Contatos para divulgação da plataforma - quanto mais parceiros
falarem da Rede Bem estar em suas mídias, mais o site ganhará notoriedade
em buscas do Google; Parcerias com influencers - pessoas conhecidas falando
nas redes sociais sobre a Rede Bem Estar.
As postagens sempre direcionaram para algum conteúdo no site, a fim de
mais pessoas conhecerem o portal e os conteúdo, com o tema central
semanal (categoria do site) direcionava-se às categorias por tipo de
postagem: notícias relevantes, datas comemorativas, informações úteis para
o idoso, aprendizado (você sabia que …) curiosidades, significado de palavras
ou gírias; dica cultural on-line: lives, aulas, tutorial (como organizar as
finanças no caderninho), organizar contatos, novas funções do zap zap,
divulgação programa educativo.
As ações a cada semana aconteceram de forma integrada aproveitando os
conteúdos existentes no site: mídias pagas e orgânicas (facebook), instagram,
email mkt, parcerias, google ads.
Ações facebook e instagram - frequência : cinco vezes na semana entre
facebook e instagram; conteúdo: notícias, aprendizados, dicas e tutorial
variou entre imagens traduzindo assuntos, com links para o site, e
compartilhamento de matérias diretamente do site, aproveitando a foto do
post; público-alvo: todos do foco do projeto o objetivo foi reforçar nossa
identidade e presença de marca como um portal para informações sobre
envelhecimento, sempre induzindo ao site; estratégia da ação: avaliação
semanal com análise de resultados e planejamento da semana seguinte, e
interação em grupos para compartilhamento.
Ações ADS - post link: link único que leva as pessoas para o site;
característica: o texto que aparece no feed da pessoa é maior. Post Carrosel:
5 opções de conteúdos ao clicar para a lateral; todas as opções levam as
pessoas para o site. Característica: o texto é curto post de engajamento
anúncio com imagem; que tem o objetivo de impulsionar a interação nas
publicações, assim crescendo a audiência nas redes sociais e,
consequentemente, os acessos ao site.
Foi realizado um teste com a funcionalidade de whatsapp no site para que o
usuário pudesse clicar, conversar com a Madu Da Rede Bem estar e receber,
de forma interativa, conteúdos do site. O grande objetivo desse teste foi
entender a forma como os usuários interagem com a personagem nos testes

de whatsapp, inicialmente os usuários foram convidados a declarar o seu
perfil em relação à idade, e qual a conexão com o tema de envelhecimento.
Também foi perguntado se gostariam de receber conteúdo e quais temas
mais tinham interesse dentre as categorias do site. Esse teste demonstrou
que quando as pessoas receberam apenas o link com a matérias, leram, mas
apenas agradeceram ou não responderam. Já depois de algumas semanas,
para aumentar a interação, perguntamos como poderíamos ajudá-las com
informações naquele dia, e então vieram perguntas dos mais variados tipos.
Essas perguntas nos deram oportunidades para envio de links do site e
também para produzir novos textos já baseados em seus interesses.
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V) Resultados
O projeto Rede Bem Estar chegou ao seu final com as plataformas concluídas
(site e aplicativo), início dos acessos ao site com campanha de mídia, Programa
Educativo desenvolvido com Kit para Gestor e Gestora (impresso para alguns
participantes e também disponível on-line) e remodelamento de espaço de
convivência para idosos com doação de equipamentos.
➢ No site entre 01 de junho a 31 de agosto tivemos mais de 92.492
usuarios mais de 126.943 sessões.
➢ Em relação às redes sociais tivemos mais de 1.250 curtidas de
páginas, mais de 44.166 pessoas em alcance orgânico e mais de
998.998 em alcance ads e mais de 16.200 reações
➢ O aplicativo foi disponibilizado na loja Android e IOS.
➢ Em relação ao programa educativo 150 kits físicos impressos junto
com cartazes e materiais complementares, distribuídos para
participantes da formação, gestores, Conselho Estadual do Idoso,
Brasilprev e Liga Solidária e disponibilizados de forma online no site.
➢ Com relação a replicabilidade do programa tivemos 310 inscritos na
formação online, mais de 150 participantes e ainda é possível acessar
o material de forma online no site.
➢ Ao final foi produzido um vídeo case e um book do projeto contando
a história de como aconteceu os processos e resultados.

4. Ações previstas x ações realizadas com justificativas referentes às
ações não realizadas em tempo

Ações previstas

Ações
realizadas

Observações

plataforma digital - Site e aplicativo com
notícias variadas sobre temas relevantes ao
envelhecimento para idosos e pessoas que
convivem com idosos.

x

No item 2.4 a), é possível
conferir os detalhes da
ação.

Programa educativo programa de atividades a
serem realizadas por equipamentos que
trabalham com idosos.

x

No item 2.4 b), é possível
conferir os detalhes da
ação.

Formação para replicabilidade aprendizagem
do programa educativo por gestores e
facilitadores de grupos de idosos.

x

No item 2.4 c), é possível
conferir os detalhes da
ação.

Readequação de espaço cocriação de espaço
de convivência em um equipamento público
para idosos.

x

No item 2.4 d), é possível
conferir os detalhes da
ação.

Identidade visual e a comunicação - de forma
transversal como estratégia para resultados
efetivos do projeto.

x

No item 2.4 e), é possível
conferir os detalhes da
ação.

5. Fotos
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6. Considerações Finais
Os esforços do projeto contou com o objetivo de desenvolver, testar e divulgar a
plataforma e o programa educativo com a missão de levar mais informações sobre
envelhecimento para os diversos públicos . Os acessos desde o lançamento contou com
92.492 usuários. O aplicativo foi disponibilizado ao público e

deu-se continuidade à

produção de conteúdos totalizando 300 postagens no site. O programa formativo teve mais
de 150 pessoas presentes. O kit do Programa Educativo foi produzido numa escala de 150
unidades sendo que 96 foram encaminhados para quem realizou a formação e o restante
repartido entre as instituições parceiras.

Atenciosamente,

Germano Guimarães
Diretor Presidente

Reane Lisboa
Diretora do Instituto

Thayná Monteiro
Líder do projeto

ANEXOS RELATÓRIO
AETEMBRO/2019 A AGOSTO/2020

CONSOLIDAÇÃO DE RESULTADOS

01

DIAGNÓSTICO E
COCRIAÇÕES

02

IDENTIDADE VISUAL

03

PLATAFORMAS

04

COMUNICAÇÃO

05
06
05
06

PROGRAMA EDUCATIVO
REPLICABILIDADE
READEQUAÇÃO
DE ESPAÇOS
RESULTADOS GERAIS

TRILHA DO PROJETO

DIAGNÓSTICO E
COCRIAÇÕES

DIAGNÓSTICO

+50

Fontes de
pesquisa

+30

Atores
mapeados

32

Entrevistas em
profundidade

7

Visitas à campo
e eventos

DIAGNÓSTICO

PESQUISAS DE FONTES
PRIMÁRIAS E SECUNDÁRIAS
MAPA DE ATORES
PESQUISA EXPLORATÓRIA

Os principais pontos
analisados na pesquisa sobre
envelhecimento referem-se a:
SOCIAL

SOMBRA SONDA CULTURAL
ENTREVISTA COM
PROFUNDIDADE
COCRIAÇÕES

RENDA

SAÚDE E FRAGILIDADE

APOSENTADORIA

DIAGNÓSTICO
MAPA DE
ATORES

DIAGNÓSTICO
PERSONAS
PESSOA IDOSA

FAMILIAR QUE MORA
COM A PESSOA IDOSA

FAMILIAR QUE CONVIVE
COM PESSOA IDOSA

SORAIA,

FLÁVIA,

RODOLFO,

72 anos

54 anos

32 anos

DORES
● Precisa de ajuda para cuidar da
mãe quando está fora

● Pouco tempo para se dedicar para si,
seus pais e sua família

● Conta com os pais para o
cuidado dos ﬁlhos

● Não se considera velha, mas às
vezes sente o peso da idade nas
atividades do dia a dia

● Tem algumas dúvidas sobre o
envelhecimento, como alimentação,
saúde e necessidades básicas dos pais

● Não sabe como conversar
sobre o processo de
envelhecimento com os pais

● Não encontra produtos e serviços
voltados para sua realidade
ﬁnanceira e de idade

● Sente que virou “mãe” dos pais. Isso
fez com que a relação se
enfraquecesse nos últimos anos

● Gostaria de pagar uma
viagem de ﬁnal de semana
para seus pais

GANHOS
● Muito ativa, quer sempre se sentir
útil e reconhecida
● Está sempre aprendendo com a
convivência com o neto
● Se diverte com amigos em vários
momentos do dia
● Autonomia é fundamental

● Apesar dos desaﬁos na relação com os
pais, têm um carinho muito grande
pelos dois
● Conversa com o pai pelo WhatsApp
● Conta com o marido e ﬁlhos para
ﬁcarem “de olho” nos pais

● Estar próximos dos pais
fez com começasse a se
sensibilizar sobre o
processo de
envelhecimento

SOCIAL
DIAGNÓSTICO

76,7%

DAS PESSOAS
IDOSAS USAM
CELULARES
PARA SE
CONECTAREM
COM O MUNDO
Dentre os que
utilizam o
aparelho.

O isolamento aumenta
consideravelmente os
problemas de saúde e,
muitas vezes, impede a
estabilidade ﬁnanceira.

A solidão é uma
das maiores
questões dessa
população.

O momento da
aposentadoria
torna-se um
momento
desaﬁador na vida
da pessoa idosa.

Os aplicativos mais
comuns são: Redes
sociais (70,2%) ,
Táxi/Uber (43,5%),
Aplicativos para fazer
consultas/ transações
bancárias (28%).

“O IDOSO É MUITO CARENTE, MUITO CARENTE
MESMO. HOJE EM DIA, A FAMÍLIA NÃO TEM
TEMPO DE DAR ATENÇÃO E ISSO É UMA COISA
QUE ACONTECE EM TODAS AS FAMÍLIAS”
cuidador proﬁssional de SP

RENDA
DIAGNÓSTICO

10%

70%

Nas classes CDE,
a realidade da
pessoa idosa é mais
marcada por
analfabetismo,
diﬁculdade de
exercer atividade
remunerada e alto
índice de doenças
crônicas.

53%

da população
brasileira
concentra 55,5%
da riqueza do país

das pessoas
idosas estão
aposentadas

dos idosos
brasileiros são
responsáveis por
mais da metade
da renda familiar

84,8%

de brasileiros idosos
têm aposentadoria,
pensão, ou
Benefício de
Prestação
Continuada (BPC) que equivale a um
salário mínimo

SAÚDE
DIAGNÓSTICO

70% dos idosos possuem

alguma doença crônica:
quase 40% possuem pelo
menos uma doença crônica
e 29,8% duas ou mais como
diabetes, hipertensão ou
artrite

75% dos idosos são

“Muitos idosos são ativos
sexualmente. Nas consultas, as
mulheres querem tirar dúvidas.
Os idosos homens são muito
ativos sexualmente e as
mulheres nem tanto. A maioria
nunca usou preservativo na
vida”
médica da família em
UBS de São Mateus

usuários do SUS

População mais pobre, em
muitos territórios, mantém
hábitos danosos para a
saúde enquanto as classes
AB estão mais preocupadas
com a qualidade do
envelhecimento

“Autonomia para mim é
conseguir reger a minha vida,
lidar com a parte ﬁnanceira, a
parte de lazer, a parte sexual.
Eu me sinto uma pessoa
extremamente ativa e tenho
tudo isso”
idosa de Votuporanga
entrevistada pelo projeto

FRAGILIDADE
DIAGNÓSTICO
A fragilidade mede a
vulnerabilidade incluindo
aspectos biológicos, clínicos,
psicológicos e sociais e deve
ser avaliada por instrumentos
multidimensionais
Ela impacta nas atividades
cotidianas, como comer e se
locomover

PERFIL DOS
CUIDADORES
FAMILIARES
● 37,9% dos cuidadores
familiares no
município de SP
também são pessoas
idosas (pesquisa Sabe)

A violência dentro de casa é
uma realidade para muitos
idosos: mais de 60% dos casos
de violência contra a pessoa
idosa ocorrem nos lares

● O perﬁl majoritário de
cuidadores é “mulher,
ﬁlha ou cônjuge do
idoso, casada, de meia
idade, reduzida
escolaridade e baixa
condição econômica”

2/3 dos agressores são ﬁlhos.
Eles agridem mais que ﬁlhas,
noras ou genros, e cônjuges,
nesta ordem. Os idosos quase
não denunciam, por medo e
para protegerem os familiares

● Houve um aumento
de 547% no número de
cuidadores de idosos
no país.

“Autonomia
para mim é
conseguir reger
a minha vida,
lidar com a
parte
ﬁnanceira, a
parte de lazer, a
parte sexual. Eu
me sinto uma
pessoa
extremamente
ativa e tenho
tudo isso”
idosa de Votuporanga
entrevistada pelo
projeto

O PROBLEMA
MAPEADO

Preocupação
ﬁnanceira

Isolamento
social

Saúde,
Fragilidade e
Violência

O PROBLEMA
MAPEADO

APÓS REALIZADAS AS ETAPAS DE DIAGNÓSTICO E
EXPLORAÇÃO, FOI IDENTIFICADO O SEGUINTE DESAFIO:

No Estado de São Paulo, existe falta de conhecimento sobre o processo de
envelhecimento e a velhice entre os idosos, familiares e sociedade. Isso gera
preconceitos, perda de autonomia e enfraquecimento de vínculos.

DESAFIO
REFORMULADO
TEORIA DA MUDANÇA

COMO PODEMOS
AMPLIAR E
APRIMORAR O
VÍNCULO E O
CUIDADO NAS
REDES DE APOIO
DE IDOSOS POR
MEIO DE UMA
PLATAFORMA DE
EXPERIÊNCIAS
DIGITAIS E
PRESENCIAIS?

COCRIAÇÕES

5 Cocriações
52 PESSOAS ENVOLVIDAS
VARIAÇÃO DE IDADES, GÊNERO E
REPERTÓRIO DE INTERESSE
1 Cocriação do Programa Educativo
Representantes do Conselho,
BrasilPrev, Liga Solidária (equipe
técnica e idosos), pessoas
entrevistadas e especialistas
20 pessoas envolvidas

3 Cocriação Nome
Especialistas em idosos, especialistas
em inovação, equipe Brasilprev e
equipe Equilíbrio Social
13 pessoas envolvidas

1 Cocriação espaço e site
Liga solidária (idosas da Liga e equipe
técnica) , especialista idosos, equipe
Tellus, equipe equilíbrio social
19 pessoas envolvidas

SOLUÇÕES

PLATAFORMA
DIGITAL
Site e aplicativo
com notícias
variadas sobre
temas relevantes
ao envelhecimento
para idosos e
pessoas que
convivem com
idosos

PROGRAMA
EDUCATIVO
Programa de
atividades a serem
realizadas por
equipamentos
que trabalham
com idosos.

IDENTIDADE VISUAL

FORMAÇÃO PARA
REPLICABILIDADE
Aprendizagem do
programa
educativo por
gestores e
facilitadores de
grupos de idosos.

COMUNICAÇÃO

READEQUAÇÃO
DE ESPAÇO
Cocriação de
espaço de
convivência em
um equipamento
público para
idosos.

LINGUAGEM
VISUAL

TRILHA
LINGUAGEM VISUAL

IMPLEMENTAÇÃO
LINGUAGEM VISUAL

● Nome inspirado nas palavras-chave e
no que foi observado nas pesquisas
com idosos e especialistas:
Amadurecer, Liberdade, Autonomia,
Felicidade
● Rede que representa todo o projeto
e conecta os temas, pessoas e
instituições

● Personagem para criação de
relacionamento com o público-alvo
● Personagem contribui para
diferenciação e melhor identidade
do imaginário do público-alvo

IMPLEMENTAÇÃO
LINGUAGEM VISUAL

COM BASE NAS
PESQUISAS, FOI
COMPREENDIDO QUE
QUANDO HÁ UM
PERSONAGEM PARA A
COMUNICAÇÃO, O
RELACIONAMENTO
DIGITAL SE TORNA
HUMANIZADO
E QUE OS IDOSOS
UTILIZAM WHATSAPP E
MENSSEGER DO
FACEBOOK PARA
TROCAR INFORMAÇÕES,
SENDO ESSA TROCA
UMA OPORTUNIDADE
DE FAZER AS
INFORMAÇÕES
CHEGAREM A QUEM
PRECISA

RESULTADOS
LINGUAGEM VISUAL

PLATAFORMAS
SITE E APP

TRILHA DE CONSTRUÇÃO
SITE

COCRIAÇÃO E VALIDAÇÃO
SITE

BAIXA
COMPLEXIDADE
DE USO,
LEGÍVEIS
FORMATO DO
CONTEÚDO
TEMAS
NAVEGAÇÃO
TEMPO DE LEITURA
TAMANHO DA
LETRA
BOTÕES
TESTE FIGMA
QUIZZ

PROTÓTIPO FINAL
SITE

“O celular foi muito bom pra mim. Eu mexo em
horta né, nessas coisas. Então eu acho
fantástico, porque é o mundo na mão da gente,
entende? Uma coisa que antes você precisaria
estar na agronomia pra aprender, fazer
faculdade, hoje o ensino tá mais fácil né? Tudo é
difícil, mas hoje você pode se instruir sem fazer
uma faculdade, um curso técnico.”

“Inclusive, até no exterior,
eu consegui ter contato com
os meus familiares através
do celular, então pra mim
foi muito bom, entende? É
um leque de coisas que
amplia né?”

CONTEÚDOS
SITE
Alimentação

Cidadania

A alimentação do idoso é um
aspecto muito importante de sua
saúde. Compartilhamos dicas de
plano alimentar para o idoso,
alimentação saudável para idosos,
entre outros.

Saber quais os direitos dos idosos é
muito importante! Aqui, você
encontra conteúdos voltados para o
tema da cidadania: passo a passo
para retirada de benefícios e outras
informações relevantes!

Aprendizado

Cuidado

Financeiro - Economia / Negócios

Informações sobre cursos on-line
para idosos, aprendizado ao longo da
vida, e atividades que podem realizar
em casa e se desenvolverem.

Aprenda sobre cuidados com a
saúde na terceira idade, garantindo
que você continue independente
para realizar atividades de que
gosta.

Dicas de ﬁnanças para idosos:
especialistas em economia
compartilham como fazer o
dinheiro da aposentadoria chegar
até o ﬁnal do mês.

Cuidadores de idosos

Saúde

Aprenda como ser um bom
cuidador de idosos com
informações sobre a saúde e
bem-estar da pessoa idosa, dicas de
curso de cuidador e muito mais.
Explore o conteúdo e pratique.

Saúde na terceira idade: dicas de
cuidados e bem-estar para as
pessoas idosas seguirem
autônomas e ativas.

Atividades Físicas
Compartilhamos os benefícios de
fazer atividades físicas na terceira
idade, com dicas de exercícios para
idosos fazerem em casa ou ao ar
livre.
Carreira
Saiba mais sobre o trabalho e
carreira na terceira idade. Dicas de
como encontrar emprego, se
especializar, grupos, leis e
habilidades valorizadas em empresas
e que são encontrados na população
idosa.

Diversão - Entretenimento/
Viagens
Conteúdo sobre diversão para
terceira idade. Aqui você encontra
dicas de lazer, viagens e
entretenimento de forma barata e
acessível.

Dicas
Dicas de conteúdos diversos, saúde,
viagens e momentos de lazer para
idosos, encontros com amigos e
saúde e bem-estar na velhice.

300

Publicações

CONTEÚDOS
SITE

SEO
VEJA COMO
UTILIZAMOS AS
PALAVRAS CHAVES:
1. Título do post
2. Primeiro parágrafo
do post
3. Em ao menos um
subtítulo
4. Em pelo menos um
parágrafo por bloco
de texto

CONTEÚDOS
SITE
Entrevista especialistas

https://www.youtube.com
/playlist?list=PL_Pk3Y1NKE
wR4ATCbDYkv5gGuUEMG
RbKH

https://www.youtube.com
/playlist?list=PL_Pk3Y1NKE
wQsIcrXvwtj8Xj2yWyro2P

Vídeo manifesto

https://www.youtube.com/watch?v=NjcAUcaQbmU

11

Entrevistas

1

Vídeo
Manifesto

5

Vinhetas

https://www.youtube.com
/playlist?list=PL_Pk3Y1NKE
wSnlnqZJ1L-mXYcHTF3Lttl

Vinhetas

https://www.youtube.com/watch?v=lKz
JlU0Fqe0&list=PL_Pk3Y1NKEwSh0OvWEAE24BTYH6QSIKE

RESULTADOS
SITE

O site foi elaborado
pensando em como:
● Sensibilizar sobre
o tema
● Notícias fáceis
de encontrar
● Ver as atualizações e
as notícias mais lidas
● Acessibilidade

www.redebemestar.com.br

RESULTADOS
SITE

Conteúdos
www.redebemestar.com.br

RESULTADOS
SITE

RESULTADOS
SITE
Site | Programa Educativo

Tivemos a oportunidade de inserir o material do Programa Educativo no site
para ampliar o acesso ao conteúdo de forma autoinstrucional! Essa parte do
site é direcionada para pessoas que trabalham com idosos. Possui vídeo para
as principais informações e material para dowloand de como aplicar. Nos
próximos capítulos vamos apresentar sobre este programa!

RESULTADOS ACESSO
SITE
QUANTIDADE
DE ACESSOS

PERFIL DOS
USUÁRIOS

+126.943

● MAIS DE 30%
DOS USUÁRIOS

SESSÕES

+92.492
USUÁRIOS

SÃO 65+

● E MAIS DE 20%
SÃO 55+

●

87% PÚBLICO
FEMININO

CONVERSÃO AO SITE VIA MÍDIAS
No período de 9 semanas
desde o início da campanha
de comunicação:

●

90% do tráfego veio por mídias pagas sendo 70%
Facebook e 20% google ads

●

10% outras fontes orgânicas

RESULTADOS ACESSO
SITE
Fluxo de comportamento
NA MOVIMENTAÇÃO
DO SITE, É POSSÍVEL
OBSERVAR TRÊS
PRINCIPAIS
CAMINHOS:
● Conteúdos pagos
com uma matéria e
ﬁnalizam a sessão.
● Conteúdos pagos
com uma matéria e
seguem para outra
matéria
● Acessam pela home
e seguem para o
manifesto
ou conteúdos

TRILHA
APLICATIVO

COCRIAÇÃO E VALIDAÇÃO
APLICATIVO

IOS e ANDROID
Estrutura que facilite a
navegação e leitura pelo idoso

RESULTADOS
APLICATIVO

Ícone no
celular para
saber que
terá notícias.
Notiﬁcação
no feed a
cada três dias
com base nos
principais
interesses.

https://play.google.com/store/apps/detail
s?id=br.com.redebemestar.madu_app

RESULTADOS
APLICATIVO

Estrutura que
facilite a
navegação e
leitura pelo
idoso

COMUNICAÇÃO

TRILHA
COMUNICAÇÃO

PLANEJAMENTO
COMUNICAÇÃO
Por meio do site, mailing e redes sociais,
tivemos como missão:
● Chamar a atenção para o cenário do
envelhecimento.

redebemestar.com.br

● Quebrar o estereótipo da pessoa idosa
frágil
● trabalhar com o conceito de
heterogeneidade da pessoa idosa.
● Aﬁrmar que envelhecer é normal e que
todas(os) envelhecem.

madu.redebemestar

● Informar que as pessoas não estão
sozinhas, e que ajudamos a pessoa idosa e
a família no processo de envelhecimento
● Promover a história do idoso, respeitando-a
e eliminando o preconceito/infantilização
do idoso.
● Levar possibilidades de conteúdos além
dos idosos e suas famílias para gestores,
cuidadores e facilitadores de processos
com idosos.

@madu.redebemestar

PLANEJAMENTO
COMUNICAÇÃO

TEMAS E FORMAS DE
ENGAJAMENTO
Para a comunicação direta
com o público-alvo, foram
utilizadas as redes sociais, por
meio de posts informativos.
A personagem MADU interage
com os seguidores, trazendo
aproximação junto ao público.
Agora apresentamos as ações
realizadas!

PLANEJAMENTO
COMUNICAÇÃO

MÍDIAS PAGAS
Frequência:
semanal
Conteúdo:
postagens do site
com fotos do site
e/ou criações, ainda
tivemos postagens
orgânicas que após
bom retorno do
orgânico foi
impulsionada
Público Alvo:
Todos do projeto.
Estratégia semanal:
avaliação diária

MÍDIAS ORGÂNICAS
Ações Facebook e Instagram
● Frequência : cinco vezes na semana
Entre Facebook e Instagram
● Conteúdo: notícias, aprendizados, dicas e tutorial
Variou entre imagens traduzindo assuntos, com links
para o site, e compartilhamento de matérias
diretamente do site, aproveitando a foto do post.
● Público-alvo: todos do foco do projeto
O objetivo foi reforçar nossa identidade e presença de
marca como um portal para informações sobre
envelhecimento, sempre induzindo ao site.
● Estratégia da ação: avaliação semanal com análise de
resultados e planejamento da semana seguinte, e
interação em grupos para compartilhamento.

PLANEJAMENTO
COMUNICAÇÃO
TEMAS E FORMAS DE ENGAJAMENTO
As ações a cada semana
aconteceram de forma
integrada aproveitando os
conteúdos existentes no site:
●

Mídias pagas e orgânicas
(Facebook)

●

Instagram

●

Email mkt

●

Parcerias

●

Google ads

AÇÕES PAGAS
COMUNICAÇÃO

FACEBOOK ADS

30

anúncios facebook
em 9 semanas.

Alcance: 728.071 pessoas

GOOGLE ADS

90

anúncios google
em 9 semanas.

Alcance: 840.543 pessoas

AÇÕES PAGAS
COMUNICAÇÃO

AÇÕES ORGÂNICAS
COMUNICAÇÃO
RESULTADOS - MÍDIAS

As artes adaptando a personagem aos temas criaram
aproximação com o público.
Sempre utilizam palavras relacionadas à sua realidade.

+100
Postagens

RESULTADOS
COMUNICAÇÃO
Troca de mensagens e informações entre os
usuários como uma “comunidade”

91% das
pessoas

alcançadas
são mulheres
55-64 (anos) são

45% do
público
alcançado

65+ (anos) são

41% do
público
alcançado

RESULTADOS
COMUNICAÇÃO

+2.240

Curtidas no
Facebook

RESULTADOS
COMUNICAÇÃO
Postagem com maior engajamento

22.360
Pessoas
alcançadas

2.419
Reações

RESULTADOS
COMUNICAÇÃO
INSTAGRAM
O PERFIL DOS
USUÁRIOS DO
INSTAGRAM SE
MOSTRAM
IDOSOS COM
NÍVEL ESCOLAR
MAIOR E PERFIL
DESCOLADO.
TODA A
LINGUAGEM
COM ELES
PRECISA SER
MAIS
ARTICULADA.

RESULTADOS
COMUNICAÇÃO
WHATSAPP

RESULTADOS
COMUNICAÇÃO
WHATSAPP
● A idade variou com pessoas 50+ e mulheres
● Pessoas velhas que cuidam de familiares mais velhos têm
interesse em informações
● Idosos pedindo dicas de relacionamentos com familiares,
principalmente com os mais novos, sobre saúde e
cuidados para outros idosos, o que fazer na quarentena
para ocupar o tempo
● Idosos com a intenção de espalhar o link para sua
comunidade
● Idosos falando sobre necessidades emocionais e
querendo conversar observando o whatsapp como um
espaço seguro.
● Ansiedade sobre “como tocar a vida agora”.
● Jovens perguntando sobre dicas de como cuidar de
pessoas mais velhas próximas a elas

TRILHA
PROGRAMA EDUCATIVO

PROGRAMA
EDUCATIVO

SÍNTESE E COCRIAÇÃO
PROGRAMA EDUCATIVO

ESTRUTURAÇÃO
PROGRAMA EDUCATIVO

ESTRUTURAÇÃO
PROGRAMA EDUCATIVO

ESTRUTURAÇÃO
PROGRAMA EDUCATIVO

ESTRUTURAÇÃO
PROGRAMA EDUCATIVO

ESTRUTURAÇÃO
PROGRAMA EDUCATIVO

Baseada nas necessidades ouvidas pelos idosos,
especialistas, famílias e cuidadores.
Inspirada pela obra de Fadel “Educação em Quatro
Dimensões” (2015)

ESTRUTURAÇÃO
PROGRAMA EDUCATIVO

PROGRAMA EDUCATIVO
APLICAÇÃO DA METODOLOGIA PELO WHATSAPP

As atividades via WhatsApp foram realizadas com
um grupo de idosos da Liga Solidária, e nos
permitiu compreender de que modo os idosos
interagem com a tecnologia, com a marca e com a
personagem MADU.
Foi também possível trabalhar o isolamento social
e a aproximação pela interação digital.
Semanalmente, os idosos receberam instruções de
atividades pela personagem MADU, via grupo de
WhatsApp. Para completar a experiência, os idosos
receberam em suas casas um Diário de Bordo,
material impresso que deu suporte para a
realização de algumas atividades.
A METODOLOGIA SERIA APLICADA PRESENCIALMENTE
NA LIGA SOLIDÁRIA MAS, POR CONTA DO
ISOLAMENTO SOCIAL CAUSADO PELA PANDEMIA
DA COVID19, SURGIU A OPORTUNIDADE DE
EXPERIMENTAR A METODOLOGIA EM VERSÃO
DIGITAL, O QUE TROUXE MUITOS INSUMOS PARA
OUTRAS ÁREAS DO PROJETO!

PROGRAMA EDUCATIVO
APLICAÇÃO DA METODOLOGIA PELO WHATSAPP

MADU ENVIAVA:

APRENDIZADOS:

● atividades relacionadas aos temas do
Kit do Programa Educativo referente
aos três módulos.

● Alguns idosos
compartilharam no grupo
e outros no privado

● dicas com notícias da Rede Bem Estar

● Alguns temas como
comunicação interpessoal
e história de vida foram
profundos para os idoso

PERIODICIDADE
● Devido a Pandemia foram enviadas as
atividades de forma orgânica a medida
que os idosos respondiam.

14

idosos ativos no whatsapp
com as atividades

13

semanas de
interação

● Ideal o grupo já ter grau
de relacionamento.
● Foi um espaço de
convivência virtual para
os idosos que passaram
pelo momento de
privação social.

PROGRAMA EDUCATIVO
APLICAÇÃO DA METODOLOGIA PELO WHATSAPP

“ Foi maravilhoso,
aprendi muito com esse
projeto! Foram tantas
emoções: agora sei que
sou guardiã de minha
história. Me tornei mais
forte, mais livre e sábia
digamos assim.
Poderosa, sem rancor,
sabendo assim meus
limites.”
Depoimento realizado por uma das
participantes do Programa
Educativo via WhatsApp

PROGRAMA EDUCATIVO
APLICAÇÃO DA METODOLOGIA PELO WHATSAPP

FORMAÇÃO PARA
REPLICABILIDADE

ESTRUTURA
FORMAÇÃO PARA REPLICABILIDADE

ESTRUTURA
FORMAÇÃO PARA REPLICABILIDADE
KIT FÍSICO

150

Unidades versão
impressa

ESTRUTURA
FORMAÇÃO PARA REPLICABILIDADE
VERSÃO DISPONÍVEL NO WHATSAPP

ESTRUTURA
FORMAÇÃO PARA REPLICABILIDADE
FORMAÇÃO ONLINE

+310

Inscritos

+150

Participantes

+75%

Avaliaram acima
ou muito acima
da expectativa o
programa Educativo

ESTRUTURA
FORMAÇÃO PARA REPLICABILIDADE
FORMAÇÃO ONLINE

READEQUAÇÃO
DE ESPAÇO

ESTRUTURA

READEQUAÇÃO DE ESPAÇO

Essa frente do projeto contou com cocriação de
espaço de convivência da Liga Solidária e doação de
imobilizados. Ao longo do projeto, foi percebido que o
espaço é um símbolo de convivência. Como deixar o
espaço vivo de interação foi o o que o programa
educativo trouxe. Além disso, foi cocriado um
ambiente com os idosos, mas não foi implementado,
devido à alteração de estrutura física do espaço. Mas
itens imobilizados foram doados à instituição para
permitir a execução do programa educativo.

"Na realidade, nosso trabalho é para
fortalecimento de vínculo. A gente usa a atividade
física para nos aproximarmos deles e criarmos
vínculos. Se fosse só uma reunião, talvez não fosse
tão interessante e não engajasse tanto. A gente
mesmo usa espaços da comunidade para fazer os
encontros (igreja, quadra de esportes)"
Gianni Martins, CRAS Itaoca (SP)

ESTRUTURA

READEQUAÇÃO DE ESPAÇO

ÍTENS DOADOS PARA A
INSTITUIÇÃO LIGA SOLIDÁRIA

RESUMO
RESULTADOS GERAIS

RESUMO

RESULTADOS GERAIS

RESUMO

RESULTADOS GERAIS

VÍDEO CASE

CONSIDERAÇÕES
FINAIS

CONSIDERAÇÕES
FINAIS
Nesse processo, investigamos o que contempla a vida e quais são suas nuances até e durante o envelhecimento
para as quais precisamos olhar. Assim, percorremos, neste projeto, aspectos importantes, como ter saúde, olhar
para a alimentação, exercícios e práticas de autocuidado. Olhamos para a nossa subsistência humana, para
como continuarmos tendo recursos e trabalho. Vimos como manter a autonomia, condutas proativas e, talvez, um
dos aspectos mais importantes: a maneira como lidamos com nossas relações.
Tantos aspectos abordados foram orientados para idosos e pessoas que lidam com os idosos. Mas pensando
que todos nós vamos envelhecer, esses conteúdos tocaram o coração de muitas gerações. Este projeto
sensibilizou cada pessoa que chegou a ele, e permitiu pensar sobre a trajetória ao longo da vida até chegar à
velhice e, como disse Beltrina Côrte, a velhice gera medo, pois atrás dela existe o desconhecido. Vimos o quanto
podemos perceber e trabalhar a vida e as relações ao longo da nossa existência! Como ainda há aspectos para
compreendermos e evoluirmos em todos os níveis da vida!
Foi incrível ver como todas as pessoas se relacionaram com esse projeto: a equipe, parceiros e fornecedores
foram tocados pelo tema e se sentiram mais instigados em levar esse propósito para o mundo! O envelhecimento
faz parte da vida e podemos conviver com ele, seja em nossa vida, na dos nossos parentes ou desconhecidos.
Seguimos na missão de sensibilizar para o envelhecimento!"

BOOK
Material produzido e impresso com a estrutura de como o projeto aconteceu.
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Comprovante de entrega de kits do programa educativo via motoboy
NÚMEROS DE OBJETOS
CEP: 21230-330 (PM814537238BR)
CEP: 88095-200 (PM814537241BR)
CEP: 14401-161 (OD854795972BR)
CEP: 17320-000 (OD854796068BR)
CEP: 06065-105 (OD854796071BR)
CEP: 08576-070 (OD854796085BR)
CEP: 88048-331 (OD854796099BR)
CEP: 11730-000 (OD854796108BR)
CEP: 02368-000 (OD854796111BR)
CEP: 15460-000 (OD854796125BR)
CEP: 17340-000 (OD854796139BR)
CEP: 19160-000 (OD854796142BR)
CEP: 12237-010 (OD854796156BR)
CEP: 09550-250 (OD854795986BR)
CEP: 07032-000 (OD854796160BR)
CEP: 74815-475 (OD854796173BR)
CEP: 30431-008 (OD854796187BR)
CEP: 17020-010 (OD854796195BR)
CEP: 11730-000 (OD854796200BR)
CEP: 08503-340 (OD854796213BR)
CEP: 12960-000 (OD854796227BR)
CEP: 15030-750 (OD854796598BR)
CEP: 61627-280 (OD854796607BR)
CEP: 13840-055 (OD854796615BR)
CEP: 15090-430 (OD854795990BR)
CEP: 30710-280 (OD854796624BR)
CEP: 30720-550 (OD854796638BR)
CEP: 13215-792 (OD854796641BR)
CEP: 12223-770 (OD854796655BR)
CEP: 11606-127 (OD854796669BR)
CEP: 15056-750 (OD854796006BR)
CEP: 12236-063 (OD854796010BR)
CEP: 15061-000 (OD854796023BR)
CEP: 07020-030 (OD854796037BR)
CEP: 12321-150 (OD854796045BR)
CEP: 17340-000 (OD854796054BR)
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Formulário satisfação site
Perguntas

Respostas

16

16 respostas
Não está aceitando respostas

Mensagem para os participantes
Este formulário não aceita mais respostas

Resumo

Pergunta

Individual

Quanto você se sente satisfeito(a) com o site e o conteúdo?
16 respostas
15

12 (75%)
10

5
0 (0%)

1 (6,3%)

0 (0%)

3 (18,8%)

0
1

2

3

4

5

Percepção e atitudes sobre envelhecimento e velhice

https://docs.google.com/forms/d/1-9CHMJnVz2otr3ukEeoHNFFh_TpsUK3bFbnYhxVvXW8/edit#responses

1/6
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Formulário satisfação site - Formulários Google

Lendo o site já repensei minhas atitudes em relação aos idosos ou ao tema de
envelhecimento.
16 respostas
15

11 (68,8%)

10

5

5 (31,3%)
0 (0%)

0 (0%)

0 (0%)

1

2

3

0
4

5

Compartilho as informações do site sobre envelhecimento.
16 respostas
10,0
9 (56,3%)
7,5

5,0

3 (18,8%)

2,5
2 (12,5%)
0,0

1 (6,3%)

1 (6,3%)

1

2

3

https://docs.google.com/forms/d/1-9CHMJnVz2otr3ukEeoHNFFh_TpsUK3bFbnYhxVvXW8/edit#responses

4

5
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Encontro fácil às informações que busco no site.
16 respostas
10,0
9 (56,3%)
7,5

5,0

5 (31,3%)

2,5
0 (0%)

2 (12,5%)

0 (0%)

0,0
1

2

3

4

5

Percepção e atitudes sobre cuidado com a pessoa idosa
Vejo no site notícias como apoiar a pessoa idosa nas atividades básicas da vida diária,
tomando cuidado para não retirar a autonomia da mesma.
16 respostas
15

12 (75%)
10

5
4 (25%)
0 (0%)

0 (0%)

0 (0%)

1

2

3

0

https://docs.google.com/forms/d/1-9CHMJnVz2otr3ukEeoHNFFh_TpsUK3bFbnYhxVvXW8/edit#responses

4

5
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Formulário satisfação site - Formulários Google

Percebo no site notícias com maneiras de me relacionar com as pessoas idosas do
meu convívio para reforçar nosso vínculo.
16 respostas
10,0
9 (56,3%)
7,5

5,0

5 (31,3%)

2,5
0 (0%)

0 (0%)

1

2

2 (12,5%)

0,0
3

4

5

Navegando no site me sinto informada sobre como a violência, abandono e negligência
em relação à pessoa idosa acontece e como posso agir sobre essa questão.
16 respostas
15

11 (68,8%)

10

5
0 (0%)

0 (0%)

1

2

1 (6,3%)

4 (25%)

0
3

4

5

Percepção e atitudes sobre autocuidado

https://docs.google.com/forms/d/1-9CHMJnVz2otr3ukEeoHNFFh_TpsUK3bFbnYhxVvXW8/edit#responses

4/6

8/31/2020

Formulário satisfação site - Formulários Google

Percebo que o site traz matérias sobre ter cuidado da saúde física e emocional do
idosos pensando em um envelhecimento saudável.
16 respostas
15
13 (81,3%)
10

5
1 (6,3%)

0 (0%)

0 (0%)

2 (12,5%)

2

3

4

0
1

5

Pelo site sinto que compreendo e tenho mais conhecimento sobre o meu próprio
processo de envelhecimento.
16 respostas
10,0

10 (62,5%)

7,5

5,0

3 (18,8%)

2,5

0,0

1 (6,3%)

1 (6,3%)

1 (6,3%)

1

2

3

https://docs.google.com/forms/d/1-9CHMJnVz2otr3ukEeoHNFFh_TpsUK3bFbnYhxVvXW8/edit#responses

4

5
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Quer deixar uma sugestão ou comentário?
8 respostas

Os assuntos poderiam ser complementados com depoimentos, atividades, entrevistas com idosos,
em pequenos vídeos.
Não
Tudo por um mundo melhor! Esse site nos ensina que ser idoso não significa ser esquecido,
abandonado, um inútil da vida, mas sim seres preciosos que um dia viveram e passaram suas
experiências, seus conhecimentos, seus costumes de geração para geração. É importante
lembrarmos que todos, um dia chegaremos lá, e que hoje podemos fazer a diferença, com um
simples gesto, uma atitude etc.
Boa noite.. Gostaria de saber mas sobre o assunto..Desde já agradeço
nos vídeos o som da musica está mais alto que a voz das pessoas. E nas matéria, ouvir texto, a
narração está em inglês, deveria ter opção em português.
Achei interessante o trabalho realizado pelo Bem Estar te uma boa estrutura de educação tanto para
profissionais e idosos.

https://docs.google.com/forms/d/1-9CHMJnVz2otr3ukEeoHNFFh_TpsUK3bFbnYhxVvXW8/edit#responses

6/6
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Presença e Termo de Autorização do uso
da imagem e voz em o cinas e reuniões
online - Projeto REDE BEM ESTAR
172 respostas

Qual data da sua Formação?
172 respostas

22/07/2020
55,2%

30/07/2020
07/08/2020

8,1%

36,6%

Dados

https://docs.google.com/forms/d/1DZH790UpsiJdx1u-NazbBX8Yi8BAlFXUi8ltH_fCs7o/viewanalytics

1/4

9/2/2020

Presença e Termo de Autorização do uso da imagem e voz em oficinas e reuniões online - Projeto REDE BEM ESTAR

Nome completo
172 respostas

Alessandra Acosta Cristo Viegas
DANIELA BARRETO VELOSO
Vanessa Cunha
Monica Ariela Hegedus
Suely Scipião Magalhães Ragazzi
Simone Soares Cordeiro dos Santos
Graziele Pereira Barreto
Yara Maria Amorim dos Santos
JANICE FERREIRA DA SILVA

https://docs.google.com/forms/d/1DZH790UpsiJdx1u-NazbBX8Yi8BAlFXUi8ltH_fCs7o/viewanalytics
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Presença e Termo de Autorização do uso da imagem e voz em oficinas e reuniões online - Projeto REDE BEM ESTAR

Email
172 respostas

alessandra.cviegas2@gmail.com
fasmonteiro70@gmail.com
nicabarreto5@gmail.com
cunha_vn@yahoo.com.br
tmmarchesini@gmail.com
monicariela@gmail.com
sragazzi@prefeitura.sp.gov.br
Simonegestorasocial@bol.com.br
grazielep.barreto@gmail.com

https://docs.google.com/forms/d/1DZH790UpsiJdx1u-NazbBX8Yi8BAlFXUi8ltH_fCs7o/viewanalytics
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Presença e Termo de Autorização do uso da imagem e voz em oficinas e reuniões online - Projeto REDE BEM ESTAR

RG
172 respostas

271213711
42291872-6
65240170
6753826 5
230510310
32299640-5
482480MD
1723872 SSPDF
370961651 SSPSP

Obrigado(a) pela colaboração! Para confirmar clique no botão acima "enviar"
Este conteúdo não foi criado nem aprovado pelo Google. Denunciar abuso - Termos de Serviço - Política de
Privacidade

Formulários

https://docs.google.com/forms/d/1DZH790UpsiJdx1u-NazbBX8Yi8BAlFXUi8ltH_fCs7o/viewanalytics

4/4

Carimbo de data/hora

Qual data da sua Formação?
Nome completo

Email

RG

30/07/2020 11:43:17 30/07/2020

Alessandra Acosta Cristo Viegas
alessandra.cviegas2@gmail.com

1723872

30/07/2020 13:41:27 30/07/2020

Alessandra Acosta Cristo Viegas
alessandra.cviegas2@gmail.com

1723872

13/08/2020 14:57:45 22/07/2020

Alessandra Acosta Cristo Viegas
alessandra.cviegas2@gmail.com
1723872 SSPDF

13/08/2020 14:54:34 30/07/2020

Alessandra Acosta Cristo Viegas
alessandra.cviegas2@gmail.com
1723872 SSPDF

07/08/2020 14:24:36 07/08/2020

Alexandre Ligeiro da Costaale.ligeiro1@gmail.com

30/07/2020 10:23:48 30/07/2020

Aline Acácio Ramos

alineacacio@hotmail.com 446988534 SSPSP

30/07/2020 10:37:10 30/07/2020

Aline Acácio Ramos

alineacacio@hotmail.com 446988534 SSPSP

07/08/2020 14:06:58 07/08/2020

Amanda Trindade da Silvaamandatdsilva@gmail.com

30/07/2020 10:34:46 30/07/2020

Amelia Lacerda Soares Didier
Amelia@equilibriosocial.com.br
13.197.987-5

30/07/2020 10:44:22 30/07/2020

AMENA ALCANTARA FERRAZ
amenaferraz@gmail.com
CURY
321417768 SSP/SP

30/07/2020 10:21:34 30/07/2020

Analice Santos Nogueira Souza
alicesaron@gmail.com

606155375

393823350

39712568-9

30/07/2020 10:10:54 30/07/2020

Angela Cristina Martins

angela.terapias@gmail.com
303174948 SSP

22/08/2020 12:50:04 22/07/2020

Anna Carolina Mondillo

carolmondillo@gmail.com

07/08/2020 14:34:27 07/08/2020

Aparecida Maria Costa

tecnicasncivivermelhor@gmail.com
13174439-2

07/08/2020 14:44:15 07/08/2020

ARNALDO DOS SANTOSfasmonteiro70@gmail.com
MONTEIRO
370961651 SSPSP

07/08/2020 16:04:47 07/08/2020

Brás Carlos Pereira da Silva
nci.vivermelhorassociacao@gmail.com
19.228.298-0

07/08/2020 14:10:28 07/08/2020

Bruno da Silva Alves Monteiro
bruno_amonteiro@hotmail.com
41295705 SSPSP

07/08/2020 14:22:42 07/08/2020

CAMILA BARROS SILVA cabarross@gmail.com

401468069

07/08/2020 14:06:54 07/08/2020

Camila cristina alves de melo
Camila.melo@ligasolidaria.org.br

332519351

30/07/2020 10:20:28 30/07/2020

Camila Vieira marques

07/08/2020 16:03:04 07/08/2020

Carina Bernardes Duarte Fernandes
nci.psi@domboscoitaquera.org.br
282251030 SP/SP

10/08/2020 13:18:52 07/08/2020

Cassia Fernanda Reis Rocha
Abrigoicem@gmail.com

07/08/2020 14:08:02 07/08/2020

Cátia Cristina dos Santos catiamvm232530@gmail.com
24480194-0

07/08/2020 16:43:37 07/08/2020

Claudia Aparecida de Souza
bortolandia@promove.org.br
Aloi

30/07/2020 11:14:57 30/07/2020

Cláudia Márcia Santos Oliveira
Claudia-eco@hotmail..comMG 5012099 ssmg

07/08/2020 14:08:38 07/08/2020

CLAUDIA RODRIGO COSTA
ncividaativa@gmail.com 23848423-3 SSPSP

30/07/2020 12:03:27 30/07/2020

Claudia Simone Pereira

07/08/2020 15:03:01 07/08/2020

Claudio Campos Cardoso campos.rj.ccc@gmail.com041138959

07/08/2020 14:09:18 07/08/2020

Clayton Ferreira Gomes dos
claytonfgdsantos12@gmail.com
Santos

30/07/2020 11:54:58 30/07/2020

Cristiana Ramos Costa Santos
ramos.cristiana28@gmail.com

07/08/2020 14:53:41 07/08/2020

Daiane Ribeiro da Gama day.gama@hotmail.com

07/08/2020 14:21:24 07/08/2020

Daiane Sousa Santos

07/08/2020 14:06:32 07/08/2020

DANIELA BARRETO VELOSO
nicabarreto5@gmail.com

271213711

07/08/2020 14:06:39 07/08/2020

DANIELA BARRETO VELOSO
nicabarreto5@gmail.com

271213711

07/08/2020 14:06:50 07/08/2020

DANIELA BARRETO VELOSO
nicabarreto5@gmail.com

271213711

07/08/2020 14:17:41 07/08/2020

Daniela Santos Reis

dreis@prefeitura.sp.gov.br

255779562

07/08/2020 16:20:34 07/08/2020

Danielle Rocha da Silva

Daniellerochas2@uni9.edu.br

395765390

30/07/2020 10:18:17 30/07/2020

Débora Joana Silvino de Lima
djs_lima@hotmail.com

12/08/2020 22:11:16 22/07/2020

DENISE MONTEIRO DE MOURA
denise.moura.m@hotmail.com
MG 10858779 SSPMG

07/08/2020 14:07:42 07/08/2020

Edevalda Amaral

07/08/2020 14:07:43 07/08/2020

Edilaine Gusmão de Lima edilaine_g@hotmail.com

07/08/2020 14:17:06 07/08/2020

Edna de Araújo

07/08/2020 14:17:31 07/08/2020

Elaine cristina lima da silvaElainecristinalimadasilva5958@gmail.com
501933165

07/08/2020 14:07:21 07/08/2020

Elenice Gomes dos Santoselenice@elenicesantos.com.br
15461117- SSPSP

07/08/2020 14:18:04 07/08/2020

Elenice Gomes dos Santoselenice@elenicesantos.com.br
15461117-7

30/07/2020 10:13:59 30/07/2020

Elisângela Fermiano Biscola
lifermiano@hotmail.com

284918969

07/08/2020 15:55:49 07/08/2020

ELZA DE SOUZA ARAUJO
Elza.Souza.araujo@gmail.com

346858719

07/08/2020 14:19:05 07/08/2020

Elza de Souza Araújo

346858719

30/07/2020 10:52:14 30/07/2020

Érika Fernanda de Oliveiraerikafoliveirareis@gmail.com
dos Reis

30/07/2020 10:42:04 30/07/2020

Fabricia Gomes Nunes

07/08/2020 14:08:56 07/08/2020

Fabrine Pereira Veneziani fabrineveneziani@gmail.com
Silva

368998782

30/07/2020 10:14:47 30/07/2020

Fernanda Cássia Souza defcassiaoliveira@bol.com.br
Oliveira

289052166

231090018

Camilavieira2021linda@gmail.com
Sim
456072408
153538740

claudiasimone094@gmail.com
292895081 sspsp

daicaleb@hotmail.com

288722152
309904742
1370016909

57.099.808-6

43650263x

tatavalsecchi12@gmail.com
37742490-0
ednargs@bol.com.br

366971487
211074275 SSPSP

pedagogico@velhoamigo.org.br

241700644

fabygnunes@gmail.com 37175289-9

Carimbo de data/hora

Qual data da sua Formação?
Nome completo

Email

RG

07/08/2020 15:42:54 07/08/2020

Fernanda Santos Silva

07/08/2020 14:53:07 07/08/2020

Flávia Cristina de Jesus Nogueira
flavia.cjnogueira@gmail.com
440894748 SSPSP

fernanda_ssilv@hotmail.com

421230885

07/08/2020 16:21:07 07/08/2020

Flávia Raquel de Carvalhoflavia_gilberti@yahoo.com.br
Gilberti

439611301

10/08/2020 20:08:15 07/08/2020

Flávia Raquel de Carvalhoflavia_gilberti@yahoo.com.br
Gilberti

439611301

07/08/2020 16:17:04 07/08/2020

Francisco ARNALDO dos Santos
fasmonteiro70@gmail.com
Monteiro
370691651 SSPSP

07/08/2020 14:28:50 30/07/2020

Francisco ARNALDO dos Santos
fasmonteiro70@gmail.com
Monteiro
370961651 SSPSP

07/08/2020 14:23:54 07/08/2020

Gabriela Souza Silva Ferreira
gabriela.souza08@gmail.com
361621887 SSPSP

07/08/2020 14:58:18 07/08/2020

Gabriella Heitzmann

30/07/2020 10:56:47 30/07/2020

GERALDO ANDRE APARECIDO
geraldoandree@gmail.com
SILVA
305095493 SSP SP

30/07/2020 10:12:28 30/07/2020

Geraldo André Aparecido Silva
geraldoandree@gmail.com305095493 SSP SP

05/08/2020 19:40:59 30/07/2020

Gilson Antonio Rodrigues Neres
gilsonmaxx@hotmail.com

07/08/2020 14:17:30 07/08/2020

Graziele Pereira Barreto grazielep.barreto@gmail.com
32299640-5

07/08/2020 14:26:39 07/08/2020

Graziele Pereira Barreto grazielep.barreto@gmail.com
32299640-5

30/07/2020 10:10:15 30/07/2020

Helena Maria Neves da Costa
nci.sragracas@gmail.com 113000571ssp

30/07/2020 10:12:35 30/07/2020

HELIANE GOMES DE AZEVÊDO
azevedohg@gmail.com

30/07/2020 10:36:54 30/07/2020

Helvio Matzner

Formalaser@terra.com.br

07/08/2020 15:55:04 07/08/2020

Helvio Matzner

formalaser@terra.com.br

07/08/2020 14:07:35 07/08/2020

Hortência Silva Lopes

Hortencia_sp@hotmail.com

gabriellaheitzmann@gmail.com
49201926-5

37719397

M2149144
6898448
6898448
382561740

07/08/2020 14:59:12 22/07/2020

IEZICA DOS SANTOS QUEIROZ
iezicapsico@gmail.com

494851302

17/08/2020 16:20:26 22/07/2020

Iézica dos Santos Queiroziezicapsico@gmail.com

494851302

07/08/2020 14:22:44 07/08/2020

IRACI PROCÓPIO BORTOLATO
dbortolato@uol.com.br
PEREIRA

408194406

07/08/2020 14:50:35 07/08/2020

Isabela alves dos santos silva
Wasisa182885@gmail.com
0908590148 sspba

07/08/2020 20:15:29 07/08/2020

Isabela alves dos santos silva
Wasisa182885@gmaio.com
0908590148 sspba

30/07/2020 10:15:03 30/07/2020

Isaias Honorato da Costa da
ihonorato@prefeitura.sp.gov.br
Silva

30/07/2020 10:11:04 30/07/2020

Janaina Aparecida Dias

13/08/2020 15:00:51 22/07/2020

JANICE FERREIRA DA SILVA
janiys1807@gmail.com

19446002-2

13/08/2020 15:01:46 22/07/2020

JANICE FERREIRA DA SILVA
janiys1807@gmail.com

19446002-3

30/07/2020 13:30:34 30/07/2020

Jaqueline Alves de Lima limaajaqueline81@gmail.com

108108100

07/08/2020 16:39:03 07/08/2020

Jaqueline Vereda da Silvaadmbortolandia@promove.org.br

371401094

30/07/2020 10:11:12 30/07/2020

Joice Jennifer Cristina Rocha
joice-andrade@ig.com.br
de Andrade
44395052-0

30/07/2020 10:12:46 30/07/2020

Josineide Calandrin

josi.calandrin@gmail.com

13/08/2020 14:45:36 22/07/2020

Josineli Ulciene Melo

josinelifisio@hotmail.com

5726573

07/08/2020 15:08:28 07/08/2020

Karina Coutinho da Silva kacoutinho06@gmail.com

281566975

07/08/2020 14:16:12 07/08/2020

Kátia Aparecida Gomes

Katia.ap.gomes@Gmail.com

400086396

07/08/2020 14:12:31 07/08/2020

Katia Regina Marques

Katiareginamarques@hotmail.com
252178099 SSPSP

07/08/2020 14:04:28 07/08/2020

Kauane dos Santos Paganikauane_sp@hotmail.com

07/08/2020 15:52:10 07/08/2020

Kauane dos Santos Paganikauane_sp@hotmail.com 435255460 ssspsp

30/07/2020 11:28:35 30/07/2020

Keli Parayana Dasa

ayurvedakeli@gmail.com RNE V083812-K

07/08/2020 14:07:15 07/08/2020

Lara Macedo Pascom

larapascom@gmail.com

07/08/2020 14:17:04 07/08/2020

Leslier Buch de Souza Arruda
leslier.professora@gmail.com
001743917

07/08/2020 14:07:58 07/08/2020

Letícia de Souza Cerqueiraleticia.cerqueira@brasilprev.com.br
33174486-7

07/08/2020 14:06:17 07/08/2020

LETICIA PEREIRA SANTOS
le_lps@hotmail.com

447000688

30/07/2020 10:10:48 30/07/2020

Ligia Sales Pereira da Silva
ligiassales@hotmail.com

261293126

30/07/2020 11:06:46 30/07/2020

Lilia Aparecida Pereira da liliacarolino.nci@grupogaia.org.br
Silva

176831861

14/08/2020 14:01:05 22/07/2020

Liliane Almeida Neres

lilianeneres.psicologia@gmail.com
302027920 SSP SP

30/07/2020 11:11:05 30/07/2020

Luana raulli

luanaraulli@hotmail.com

07/08/2020 17:02:06 07/08/2020

Lucia dos Santos Camposluciacardoso.336@gmailcardoso.com
Cardoso

07/08/2020 17:24:05 07/08/2020

Lúcia dos Santos Camposluciacardoso336@gmail.com
Cardoso
304133061(sspsp)

30/07/2020 10:12:32 30/07/2020

Luiz Fabiano de Lemos Marcolin
lfmarcolin@yahoo.com.br

30/07/2020 11:36:51 30/07/2020

Luiz Ferreira de Mello Filholuizf7mello@gmail.com

30/07/2020 10:10:25 30/07/2020

MAISA PASQUOTTO GIOCONDO
maisafinati@gmail.com
FINATI

302121778

07/08/2020 14:18:10 07/08/2020

Marcela D de Araújo Silavamarcela.d.dearaujo@gmail.com

433083372

97387988

neguitinha27@gmail.com 40.124.468.4

335932034

435255460

486604627

43422262865
304133061
234629782
173354348 SSPSP

Carimbo de data/hora

Qual data da sua Formação?
Nome completo

Email

RG

07/08/2020 14:56:27 07/08/2020

Marcio Brasileiro de Cavelho
mbcbrasil2000@yahoo.com.br

30/07/2020 10:11:55 30/07/2020

Margarete Marchandt Zidoincisocial@capsnossolar.org.br
27.174.723-7

166429270

30/07/2020 10:15:03 30/07/2020

Margareth M G Freitas

07/08/2020 14:21:43 07/08/2020

Maria Aleida Gomes.Magalhaes
aleidapsico@gmail.com 11.482.493.9

07/08/2020 14:07:21 07/08/2020

Maria Alves Cavalcante

30/07/2020 11:11:30 30/07/2020

MARIA APARECIDA RIBEIRO
ncijovarural@gmail.com
DA SILVA
22172951-3

30/07/2020 10:12:29 30/07/2020

Maria do Carmo Portero dacarmoportero@gmail.com
Silva
8219486-5

13/08/2020 14:49:53 22/07/2020

Maria ines santana ferreiraInessantanaferreira@gmail.com
da silva
13994528-3

07/08/2020 14:10:54 07/08/2020

Mariane Coimbra da Silva marianecoimbrasilva@gmail.com
MG14822204

30/07/2020 10:09:57 30/07/2020

Marina Brandão Whitaker whitaker.marina@gmail.com

138993415

30/07/2020 11:12:12 30/07/2020

Marisa Rodrigues Amaro marisaama@gmail.com

247321916

07/08/2020 15:21:23 07/08/2020

Marlene Gonçalves da Silva
marleny.015@gmail.com

448987673

12/08/2020 19:41:20 07/08/2020

Mayara Rabelo

mayara.pazzinirabelo@gmail.com

435131072

07/08/2020 16:32:09 07/08/2020

Monica Ariela Hegedus

monicariela@gmail.com

65240170

07/08/2020 18:43:16 07/08/2020

Monica Ariela Hegedus

monicariela@gmail.com

65240170

12/08/2020 10:18:15 07/08/2020

Monica Ariela Hegedus

monicariela@gmail.com

30/07/2020 10:11:49 30/07/2020

Nancy Remígio Coelho

nancyremigio@hotmail.com

97002442410

10/08/2020 12:09:54 07/08/2020

Natália Bomtempo Magaldinataliabmagaldi@gmail.com

2519835

30/07/2020 10:11:29 30/07/2020

Nathália de Freitas Silva freitass.na@gmail.com

504345850

30/07/2020 11:13:06 30/07/2020

Nicole Luiza de Abreu

438004607

07/08/2020 14:16:55 07/08/2020

Orivaldo sidnei salles magalhaes
Sidneimagalhaes@gmail.com
7246282-6

13/08/2020 15:42:11 22/07/2020

Patricia Huber

07/08/2020 14:09:34 07/08/2020

Patricia juluana de oliveirarrodriguesignacio@yahoo.com.br

07/08/2020 14:45:02 07/08/2020

patricia pontes de lima

pati.pontes@hotmail.com

07/08/2020 16:23:48 07/08/2020

Patrick Basile Leblanc

pleblanc@uol.com.br

07/08/2020 15:20:17 07/08/2020

Rafael Tenorio Alves

rafaeltenorio2013.rt@gmail.com

30/07/2020 10:15:07 30/07/2020

Rayanne Fabricia Oliveira rayanneolliveira@hotmail.com
52.944.487-2

07/08/2020 14:07:10 07/08/2020

Rejane Nascimento Da Silva
rejanebbalbino@gmail.com

30/07/2020 10:35:01 30/07/2020

Rosa Marlene Fernandes rosafernandes202@gmail.com
23821018 2

07/08/2020 14:09:16 07/08/2020

Rosana Soares de Araujo rosana.saraujo78@gmail.com

30/07/2020 10:10:38 30/07/2020

Rosilene de Souza

30/07/2020 11:37:31 30/07/2020

Rute de Jesus de Menezesrutemeneses@prefeitura.sp.gov.br
12625610-X

30/07/2020 10:28:45 30/07/2020

Sandra Julieta Leme da Costa
sandra@asatransforma.org.br

226029220

30/07/2020 10:14:39 30/07/2020

Sarilene Ariel Silva Araujosarileneariel@hotmail.com

472029757

30/07/2020 12:01:22 30/07/2020

Selma da Silva Santos

07/08/2020 14:07:16 07/08/2020

Selma Ribeiro de Souza selma.souza@ligasolidaria.org.br
34185428-1

30/07/2020 10:57:32 30/07/2020

Sérgio Vallim

sergio.vallim@larmadreregina.org.br 1047404403

30/07/2020 10:44:22 30/07/2020

Sílvia Maria Ricardo

Silvia.afromix@hotmail.com
344669257 SSP

07/08/2020 14:18:12 07/08/2020

Simone Soares Cordeiro dos
Simonegestorasocial@bol.com.br
Santos

230510310

07/08/2020 14:18:44 07/08/2020

Simone Soares Cordeiro dos
Simonegestorasocial@bol.com.br
Santos

230510310

07/08/2020 15:15:56 07/08/2020

Simone Soares Cordeiro dos
Simonegestorasocial@bol.com.br
Santos

230510310

07/08/2020 15:59:30 07/08/2020

SIMONE VIEIRA DE MOURA
simone.santos@ligasolidaria.org.br
SANTOS
17.708.006-1

30/07/2020 10:53:48 30/07/2020

Solange Leal Vitorino

07/08/2020 14:46:56 07/08/2020

Suely Rios da Silva Matzner
suelymatzner@hotmail.com
24412756-6

05/08/2020 16:31:29 30/07/2020

Suely Scipião Magalhães Ragazzi
sragazzi@prefeitura.sp.gov.br
6753826 5

05/08/2020 18:42:06 30/07/2020

Suely Scipião Magalhães Ragazzi
sragazzi@prefeitura.sp.gov.br
6753826 5

05/08/2020 18:58:32 30/07/2020

Suely Scipião Magalhães Ragazzi
sragazzi@prefeitura.sp.gov.br
6753826 5

07/08/2020 14:21:06 07/08/2020

Tatiana da Silva Penna

30/07/2020 10:10:49 30/07/2020

TATIANA LEMOS MOYANO
stmoyano@yahoo.com.br 25707332-2

07/08/2020 16:54:01 07/08/2020

Thereza Monteiro Marchesini
tmmarchesini@gmail.com 58080594 ssp

07/08/2020 15:20:52 07/08/2020

Tiago Franco

tifrota@gmail.com

07/08/2020 14:21:07 07/08/2020

VALDIR NAVAS

profvaldir.carapicuiba@hotmail.com

margarethfreitas@sp.gov.br
13007102x
mary_10alves@hotmail.com

403002357

65240170

nic.1994m@gmail.com
Patyhuber6@gmail.com

297991401
443645565
34153076899
W689425-L
325974299
409306903
268668279

rosilenedesouza26@gmail.com

selmasantos89@hotmail.com

6105662

1405167351

sl.vitorino2016@gmail.com9975864-7

tspenna@prefeitura.sp.gov.br

298039242

460194720
4196741

Carimbo de data/hora

Qual data da sua Formação?
Nome completo

Email

RG

30/07/2020 10:11:51 30/07/2020

Valéria Pereira Miquilino Valeriamiquelino@yahoo.com

07/08/2020 14:08:51 07/08/2020

Vanessa Cunha

cunha_vn@yahoo.com.br 42291872-6

490512914

07/08/2020 14:44:51 07/08/2020

Vanessa Cunha

cunha_vn@yahoo.com.br 42291872-6

07/08/2020 16:17:13 07/08/2020

Vanessa Cunha

cunha_vn@yahoo.com.br 42291872-6

07/08/2020 14:16:57 07/08/2020

Vyvyanne Pazzini

vypazzini@gmail.com

358186791

07/08/2020 15:40:27 07/08/2020

Vyvyanne Pazzini

vypazzini@gmail.com

358186791

13/08/2020 15:07:45 22/07/2020

WALKYRIA FUGA DE SOUZA
walfuga@yahoo.com.br

07/08/2020 15:12:24 07/08/2020

Wânia Frederico Augusto wania-augusto@hotmail.com

07/08/2020 14:07:26 07/08/2020

Yara Maria Amorim dos Santos
yara.amorim2@gmail.com482480MD

07/08/2020 14:07:34 07/08/2020

Yara Maria Amorim dos Santos
yara.amorim2@gmail.com482480MD

30/07/2020 17:35:17 30/07/2020

Zenilda Teixeira Pinheiro Sousa
zenildateixeira344@gmail.com

251469396

27/08/2020 18:59:07 22/07/2020

EIDI SANTOS CASSAS eidisantos.04@gmail.com

223857324

28/08/2020 11:19:33 07/08/2020

Thereza Monteiro Marchesini
tmmarchesini@gmail.com

58080594

28/08/2020 17:17:42 07/08/2020

Thereza Monteiro Marchesini
tmmarchesini@gmail.com
Cordenadora

58080594

28/08/2020 22:02:32 30/07/2020

Fernanda Cássia Souza defcassiaoliveira@bol.com.br
Oliveira
289052166 SP

31/08/2020 21:02:16 22/07/2020

Maria Elenice de Almeida mariaelenicea@gmail.com

11131717-4 SSPSP
301418640

185414898

01:09:11
Valdir:
estou via computador, não tenho camera nem
microfone, estou tentando entrar pelo G8 e não estou conseguindo
01:09:53
Madu | Thayná Rede Bem Estar:
Valdir tranquilo,
importante é vc nos ver, e qualquer pergunta pode escrever no chat! =)
01:10:54
d779371:
Boa tarde a tod@s, estou no computador sem
câmera e não consigo falar porque não tem recurso nesse computador.
01:12:07
Madu | Thayná Rede Bem Estar:
Quem não estiver com
recurso de câmera e fala tudo bem! escreve aqui suas dúvidas no chat
01:16:03
Clayton Gomes:
não estou escutando
01:18:48
Madu | Thayná Rede Bem Estar:
Lista de presença
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdLxpGTSfs5YSRTf7wwtLpzasTt5qk
cxsfIeG7-Jx7Z68yKCw/viewform
01:19:01
Thereza:
não estou ouvindo nada
01:19:08
Wânia F. Augusto:
Boa tarde!
01:19:09
Helvio Matzner: Estou comminha esposa Enfermeira Suely
Matzner
01:19:52
Madu | Thayná Rede Bem Estar:
Lista de presença, todos
que estiverem online por gentileza escrever aqui
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdLxpGTSfs5YSRTf7wwtLpzasTt5qk
cxsfIeG7-Jx7Z68yKCw/viewform
01:20:13
Cátia Cristina: Boa tarde sou Catia orientadora sócio
educativa no NCI idosos na Liga Solidaria.
01:20:21
Wânia F. Augusto:
Wânia F. Augusto- Mongaguá SP
01:20:42
Madu | Thayná Rede Bem Estar:
link menti
https://www.menti.com/knt4rcn9k2
01:21:16
Nci São Francisco:
meu link no computador da dando
invalido
01:21:35
Miriam Souza Matos:
Não estou ouvindo
01:21:53
Helvio Matzner: oportunidade
01:22:17
d779371:
resiliência
01:22:33
sidneimagalhaes@gmail.com:
PACIENCIA
01:22:48
Kauane Pagani:
auto cuidado
01:23:06
NCI VIDA ATIVA - CLAUDIA:
ANCIEDADE
01:23:19
Rosana Soares:
calma, paciência
01:23:29
Francisco Monteiro:
oportunidade
01:23:57
Kauane Pagani:
desconectar e reconectar
01:28:22
Lara Pascom:
Muito bom! então... viva às redes
01:29:12
Yara Amorim:
tá c microfonia?
01:29:25
Esther Leblanc: Aqui está o link da lista de presença da
formação!

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdLxpGTSfs5YSRTf7wwtLpzasTt5qk
cxsfIeG7-Jx7Z68yKCw/viewform
01:29:45
Windows:
Presença de Marlene Gonçalves da Silva e Rafael
Tenório Alves]

01:30:05
Esther Leblanc: Marlene, vocês podem clicar no link e
preencher os dados de vocês?
01:31:10
Katia Marques:
Eu não estou no grupo de Whatsapp
01:32:19
Wânia F. Augusto:
Uma graça o vídeo!!
01:32:32
Nci São Francisco:
Aqui está o link da lista de presença
da formação!

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdLxpGTSfs5YSRTf7wwtLpzasTt5qk
cxsfIeG7-Jx7Z68yKCw/viewform
01:32:54
Esther Leblanc: Katia, o grupo será apagado após a formação
mas podemos te incluir. Você quer entrar?
01:33:40
Katia Marques:
falhou o som
01:37:59
Esther Leblanc: Pessoal, preenchem o link para receber os
certificados <3
01:41:56
Madu | Thayná Rede Bem Estar:
Registre a sua presença
nesse link, por ele vamos enviar o certificado e o kit físico aos
primeiros inscritos
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdLxpGTSfs5YSRTf7wwtLpzasTt5qk
cxsfIeG7-Jx7Z68yKCw/viewform
01:42:59
Esther Leblanc: Quem quiser entrar no grupo do Whats:
https://chat.whatsapp.com/GFKGLRfRuUo00lVB1ttNCa
01:45:38
Lara Pascom:
outro dia meu avô me mandou uma mensagem
que mexeu comigo, disse que "parece que o tempo está passando e estamos
perdendo algo"
01:46:38
Instituto Tellus:Link da matéria completa da Beltrina :
01:46:38
Instituto Tellus:
https://www.portaldoenvelhecimento.com.br/escritos-dos-nos-tempos-pande
micos/
01:47:28
Francisco Monteiro:
ola, será que tem possibilidade de
postar os links pelo whatsapp.
01:55:14
Esther Leblanc: Claro!
02:00:08
Rosana Soares:
No filme O Estagiário percebemos esse
encontro do velho com o jovem. Muito bom filme.
02:01:00
Letícia:
Verdade, ótimo contraste de gerações nesse
filme, além de mutua aprendizagem.
02:01:37
Francisco Monteiro:
obrigada @esthe
02:03:08
NCI VIDA ATIVA - CLAUDIA:
Maravilhoso esse filme...
Passei para os nossos idosso o ano passado em socioeducativa.
02:04:27
d779371:
qual a atuação dos conselhos e fóruns do idoso
frente ao envelhecimento cada vez maior?
02:05:08
Yara Amorim:
tá com microfonia?
02:06:07
iPhone de Simone:está horrível o som
02:07:29
Valdir:
Parabenizo o Ricardo pela iniciativa de
cosncientizar os idosos a votarem, conheço alguns que se consideram
inúteis politicamente falando, acham que não vale a pena perder tempo
em se deslocarem para votarem.

02:09:01
iPhone de Simone:enquanto os idosos não se sentirem
valorizados, não irão ter forças para garantir seus direitos!
02:10:31
NCI VIDA ATIVA - CLAUDIA:
Exatamente Simone,sabemos bem
como eles se sentem com o descaso do Estado, Familia e Sociedade.
02:16:40
iPhone de Simone:Hoje nós temos certeza que o isolamento
social necessário,
se não tiver uma convivência remota monitorada, os
idos entrarão em um estado de declínio diversificado, significativo...
02:20:42
Esther Leblanc: Sim Simone, temos que encontrar um
equilíbrio nisso tudo!
02:25:45
Esther Leblanc: Site: redebemestar.com.br
02:25:51
Esther Leblanc: https://redebemestar.com.br/#
02:29:58
NCI VIDA ATIVA - CLAUDIA:
não esta disponivel ainda?
02:30:51
Madu | Thayná Rede Bem Estar:
O material do programa
está disponível aqui nesse link
https://redebemestar.com.br/programa-educativo/
02:32:51
Madu | Thayná Rede Bem Estar:
Registre a sua presença
nesse link, por ele vamos enviar o certificado e o kit físico aos
primeiros inscritos
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdLxpGTSfs5YSRTf7wwtLpzasTt5qk
cxsfIeG7-Jx7Z68yKCw/viewform
02:34:54
Rosana Soares:
Nosso grupo também tem atividades via
watsapp. Eles curtem bastante.
02:35:10
Letícia Pereira Santos - TO e Acupunturista: muito
interessante o trabalho que vocês construiram! parabens!!!
02:37:52
Letícia Pereira Santos - TO e Acupunturista: Posso
compartilhar esse material com uma equipe de trabalho de um Programa de
Acompanhante de Idosos?
02:39:45
Letícia Pereira Santos - TO e Acupunturista: Ótimo, muito
obrigada! vai ser muito bom para os ACIs
02:41:00
Rosana Soares:
Vocês vão fazer outro encontro? Igual a
este?
02:42:43
d779371:
O que os fóruns fazem de fato frente a
realidade?
02:43:43
iPhone de Simone:através do grupo remotamente atendidos
percebi a importância de fortalecer os NCIs cada vez mais!
02:44:47
Instituto Tellus:E-mail para dúvidas:
02:45:00
Instituto Tellus:Madu.redebemestar@tellus.org.br
02:46:35
iPhone de Simone:Com a pandemia esse público necessita dos
nossos serviços tanto na proteção básica e especial!
02:47:50
Valdir:
Esse material pode ser colocado no facebook?
02:51:06
Esther Leblanc: Pessoal, para quem precisar sair antes do
fim, pedimos que preencham a nossa pesquisa de satisfação! Vai nos
ajudar bastante!
02:51:13
NCI VIDA ATIVA - CLAUDIA:
não consigo baixar o material.
Não me da a opção de colocar o meu email
02:51:17
Esther Leblanc: https://forms.gle/A4hndataNduTCGT48

02:51:23
Rosana Soares:
Gente, as atividades para os idosos são
delicadas por que precisamos pensar com cuidado o assunto que vamos
abordar. Estas atividades vão nos auxiliar muito. Gratidão.
02:53:06
iPhone de Simone:nos já desenvolvemos um trabalho parecido
vcs, só vieram pra somar! Obrigada
02:54:15
Esther Leblanc: Enviando de novo o link da pesquisa pra
vocês responderem, é rapidinho!
02:54:16
Esther Leblanc: https://forms.gle/A4hndataNduTCGT48
02:54:34
Yara Amorim:
Muito legal. Vou tentar Aplicar c minha
mãe
02:55:12
Camila melo:
quero falar
02:55:14
Camila melo:
kkk
02:56:28
Selma Ribeiro:
Foi muito gratificante desenvolver com os
idosos da Liga Solidária remotamente, eles amaram, o retorno foi ótimo
suas histórias de vida com o diário de bordo.
02:57:23
Esther Leblanc: <3 Selma!
02:57:32
simone.santos:
Gratidão pela parceria com o Tellus e
participar das atividades da Madu. A Liga Solidaria com a participação
dos Idosos do serviço do Núcleo de Convivênvia de Idosos foi um piloto
para compartilhar para o mundo. O protagonismo do idoso foi essencial
para este sucesso
02:57:57
Esther Leblanc: Obrigada, Simone <3
02:58:26
Selma Ribeiro:
Parabéns acredito que é um projeto de muito
sucesso!
02:58:45
Esther Leblanc: Obrigada, Camila pelo seu depoimento
03:00:13
Edevalda Maria Aparecida Valsecchi do Amaral: Muito
obrigada, tudo o que puder ajudar nossos idosos sempre é bem vindo. Sou
gestora de um NCI,a 20 anos.Tudo vem pra nos ajudar.NCI Maria Viverá.
03:01:02
Rosana Soares:
Agradeço o curso. Já respondi a pesquisa.
Grata. Vou desconectar.
03:01:12
Rosana Soares:
Até a proxima
03:01:56
Instituto Tellus:Muito obrigada!
03:02:30
sidneimagalhaes@gmail.com:
Muito obrigado, irei aplicar
este programa em varios municípios onde trabalho. darei feed back
03:02:32
Esther Leblanc: https://forms.gle/A4hndataNduTCGT48
03:02:39
Esther Leblanc: Pesquisa de satisfação :))
03:02:40
Helvio Matzner: Enfermeira Suely trabalho em uma casa de
repouso obrigado
03:02:52
NCI VIDA ATIVA - CLAUDIA:
ainda não consegui baixar o
material
03:02:56
Kauane Pagani:
gratidão
03:03:16
Edevalda Maria Aparecida Valsecchi do Amaral: Obrigada
03:03:16
Brás Carlos:
Tenho duas palavras: Conhecimento e
Gratidão
03:03:32
Esther Leblanc: Plenitude!
03:03:39
elenice:
Muito obrigada, esse material será muito
importante para nossos idosos neste momento. Palavra: Gratidão
03:03:41
Valdir:
Esse trabalho de vocês não é em vão. Obrigado

03:03:48
Instituto Tellus:Aprendizado
03:03:54
Maria:
gratidão
03:04:06
Selma Ribeiro:
Gratidão
03:04:06
Letícia:
Aprendizado.
03:04:11
Natalia Magaldi: Inspiração
03:04:15
Wânia F. Augusto:
Sabedoria
03:04:19
KatiaGomes: Gratidão
03:04:27
Valdir:
amor
03:04:34
Helvio Matzner: OPORTUNIDADE
03:04:35
Brás Carlos:
conhecimento
03:04:37
Camila melo:
inovação
03:04:37
Galaxy J7 Pro:
entendimento
03:04:40
Jeovana Antunes: conhecimento
03:04:46
Graziele Pereira Barreto:
Empatia
03:05:02
Windows:
amizades
03:05:16
Rejane Nascimento:
Conhecimento
03:05:17
Miriam Souza Matos:
Foi muito bom participar adorei muita
gratidão obrigada
03:06:12
Miriam Souza Matos:
miriamsmatos @ hotmail.com
03:06:18
Esther Leblanc: Obrigada a todas e todos
03:06:25
Esther Leblanc: Segue link pra pesquisa:
https://forms.gle/A4hndataNduTCGT48
03:06:30
Miriam Souza Matos:
Miriam de Sousa Matos
03:06:42
Letícia:
Parabéns, meninas!
03:06:42
Maria:
obrigada
03:06:52
simone.santos:
Foi um prazer ficar com vocês estes últimos
meses. UM COMEÇO DE UMA PARCERIA PARA ...........
03:07:20
Esther Leblanc: Vamos preencher a pesquisa!
https://forms.gle/A4hndataNduTCGT48
03:08:25
Francisco Monteiro:
muito obrigada.
03:08:43
Camila Barros:
obrigada

02:01:54
Janaina Dias:
Bom dia
02:02:53
Rosa: Bom dia a todos
02:04:46
Janaina Dias:
Alineee saudade
02:11:40
Madu | Thayná Rede Bem Estar:
https://forms.gle/e5BsoXiBi3zni4F39
02:12:14
NASF: Presente
02:12:28
NASF: Luiz Mello
02:12:41
HELIANE:
Presente
02:12:49
HELIANE:
Heliane Gomes de Azevêdo
02:13:11
Cristiana Ramos: Cristiana Ramos Costa Santos presente
02:13:18
Madu | Thayná Rede Bem Estar:
Olá pessoal pra gente
saber que vocês estãoa qui e enviar o certificado responde esse
formulário pra gente! https://forms.gle/e5BsoXiBi3zni4F39
02:14:02
Rayanne Oliveira:Rayanne F. Oliveira - presente
02:14:43
Claudia:
Claudia Simone Pereira. presente. O link do
Whatsapp não apareceu ativo
02:14:47
flor: Rosana Pereira Rodrigues /Presente
02:14:59
Madu | Thayná Rede Bem Estar:
Obrigada vou enviar
novamente no whats
02:15:38
Joice Jenny Andrade:
Joice Jennifer presente
02:15:54
Madu | Thayná Rede Bem Estar:
https://www.menti.com/knt4rcn9k2
02:16:01
NCI JOVA: me inclua no watss 11 98239-0225
02:16:20
Amena Alcantara Ferraz Cury: sim
02:16:28
Luiz Fabiano:
Luiz Fabiano de Lemos Marcolin
02:16:30
Claudia Marcia Santos Oliveira:
Cláudia Márcia Santos
Oliveira -presente
02:16:36
Madu | Thayná Rede Bem Estar:
https://www.menti.com/knt4rcn9k2
02:17:52
Cintia Karina Salisso: bom dia
02:17:57
Cintia Karina Salisso: primeira vez
02:18:18
Cintia Karina Salisso: to conhecendo td esse processo
02:19:46
Patrícia: Qual o código para o ment??
02:19:54
Helvio Matzner: oportunidade
02:21:15
Patrícia: tb minha primeira vez aqui o cod
02:21:21
Patrícia: não tenho
02:22:35
Patrícia: pode repetir o código não consigo entrar
02:27:38
Josi Calandrin: bom dia !
02:27:48
[Tellus] Esther Leblanc:
Bom dia!
02:28:00
[Tellus] Esther Leblanc:
O código do Menti é: 13 27 19
02:28:18
[Tellus] Esther Leblanc:
Podem acessar e contribuir com
a nuvem de palavras :)
02:28:48
Josi Calandrin: estamos em duas participantes, porém não
estamos conseguindo responder a presença pelo mesmo aparelho, aprece
que já respondi o questionário
02:29:03
Social5:
bom dia Maria Rita Verto de Lima Rossi
02:29:13
[Tellus] Esther Leblanc:
Tenta pelo celular!

02:29:32
Madu | Thayná Rede Bem Estar:
envia o link para ela!!!
=)
02:29:42
Josi Calandrin: vamos entrar pelo outro celular , só para
marcar presença
02:29:49
Lilia Aparecida Pereira da Silva: bom dia ! Lilia Pereira
NCI Gaia
02:29:52
Madu | Thayná Rede Bem Estar:
Perfeito josi
02:29:52
[Tellus] Esther Leblanc:
Aqui o link:
https://forms.gle/e5BsoXiBi3zni4F39
02:29:59
Joice Jenny Andrade:
nao consegui
02:30:52
Marina:
Beltrina queridaaa!!
02:46:21
flor: gente esta dizendo eu já respondi só que eu não entrei
https://forms.gle/e5BsoXiBi3zni4F39

02:46:55
flor: sim
02:48:00
[Tellus] Esther Leblanc:
Flor, podemos ver o seu caso
após a formação? Qual seu email?
02:48:27
flor: ok obrigdada
02:48:45
Silvia- Afromix: presente
02:48:45
[Tellus] Esther Leblanc:
Pessoal, para quem quer acessar
o material da Beltrina, pode clicar aqui:
https://www.portaldoenvelhecimento.com.br/voce-considera-a-pandemia-umsinal-de-alerta/
02:49:02
Luana Raulli:
eu não lembro meu RG posso preencher depois
?
02:49:40
Marina:
Beltrina se possível colocar aqui as
referencias citadas na sua fala, gratidão
02:49:48
flor: meu nome é Rosana meu email é rosa.rodp@hotmail.com
02:50:15
[Tellus] Esther Leblanc:
Marina, enviei o link! Segue:
https://www.portaldoenvelhecimento.com.br/voce-considera-a-pandemia-umsinal-de-alerta/
02:51:55
Marina:
Obrigada Esther
03:02:59
Social5:
olá, tbm não consegui acessar questionário.
Maria Rita V. L. Rossi. email: mariaritavlima@gmail.com
03:03:50
[Tellus] Esther Leblanc:
Maria Rita, vamos te esrever :)
03:04:41
Marina:
Ricardo bom te ver aqui
03:12:23
Lilia Aparecida Pereira da Silva: não estou conseguindo
acessar a lista de presença, por favor alguém pode me ajudar?
03:12:46
[Tellus] Esther Leblanc:
Oi Lilia
03:12:49
NCI JOVA: Olá, também não consegui abrir o questionário.
Email: ncijovarural@gmail.com
03:12:53
[Tellus] Esther Leblanc:
Você clicou nesse link?
03:12:53
[Tellus] Esther Leblanc:
https://forms.gle/e5BsoXiBi3zni4F39
03:13:02
[Tellus] Esther Leblanc:
O ideal é que vocês preencham
esse formulário, pessoal :)

03:14:02
Helvio Matzner: Ola Ricardo tenho 65 anos e como sugestão
segue o desenvolvimento de espaços coworking e coliving voltados aos
Seniors junto a empresas voltadas a terceira idade
03:14:48
Lilia Aparecida Pereira da Silva: o link é para autorização
de imagem ? é o mesmo para presença?
03:15:39
Amena Alcantara Ferraz Cury: Veranópolis e Jaguariuna foram
cidades que fizeram parte do Projeto Cidade Amiga para todas as idades,
com selo da OMS. São José do Rio Preto (minha cidade) esta nesse
movimento.
03:15:57
Instituto Tellus:Lilia, sim
03:18:14
[Tellus] Esther Leblanc:
Pessoal, matéria do projeto
Rede Bem Estar sobre inclusão digital:
https://redebemestar.com.br/aprendizado/como-iniciar-a-inclusao-digital
-para-idosos/
03:30:54
Tatiana Moyano: A apresentação não esta nitida para mim.
Não consigo ler.
03:31:11
[Tellus] Esther Leblanc:
Tatiana, você colocou o Zoom em
tela cheia?
03:31:19
[Tellus] Esther Leblanc:
Acho que pode ajudar!
03:31:38
Tatiana Moyano: Ok. Vou tentar. Obrigada
03:32:13
Margarete Zidoi: Vocês enviarão os slides para nós?
03:32:27
[Tellus] Esther Leblanc:
Podemos enviar, Margarete!
03:35:51
Marina:
Gostaria tb dos slides
03:36:13
[Tellus] Esther Leblanc:
Enviaremos junto com os
certificados, pessoal!
03:46:27
[Tellus] Esther Leblanc:
Pessoal, para acessar todo esse
material: https://redebemestar.com.br/programa-educativo-modulos/
03:50:10
Carmo Portero:
Todo este material é greatuito?
03:51:51
Instituto Tellus:Diiim :D
03:51:57
Instituto Tellus:siim *
03:52:16
Instituto Tellus:madu.redebemestar@tellus.org.br
03:52:36
Josi Calandrin: já dei uma olhada no material acompanhando
a apresentação, achei muito bom
03:52:51
Josi Calandrin: já estou trabalhando com os idosos de forma
online
03:53:03
Josi Calandrin: e com certeza vou aplicar o programa via
WhatsApp
03:53:11
[Tellus] Esther Leblanc:
Que legal, Josi!
03:53:11
Josi Calandrin: acredito que será muito produtivo
03:53:19
[Tellus] Esther Leblanc:
Queremos saber como foi depois
:)
03:53:32
Josi Calandrin: conte comigo!
03:53:54
Débora Lima:
Muito bom todo o conteúdo..as
apresentações, nosso encontro, parabéns pela iniciativa, o trabalho de
vcs excelente!
03:53:57
Madu | Thayná Rede Bem Estar:
https://forms.gle/A4hndataNduTCGT48

03:55:09
Silvia- Afromix: O programa é bastante interessante,
inclusive por disponibilizarem via WhatsApp, já que muitos idosos são
analfabetos. É possível fazer adaptações para que todos possam
participar.
03:55:53
Madu | Thayná Rede Bem Estar:
Formulário de satisfação
da formação! Pra gente é muito importante a sua opinião!
https://forms.gle/A4hndataNduTCGT48
03:56:09
[Tellus] Esther Leblanc:
Exatamente, Silvia!
03:56:18
[Tellus] Esther Leblanc:
Podem enviar as atividades por
áudio, vídeo!
03:56:38
[Tellus] Esther Leblanc:
Pessoal, cliquem aqui para
preencher o nosso formulário de satisfação da formação! Pra gente é
muito importante a sua opinião! https://forms.gle/A4hndataNduTCGT48
03:57:21
Instituto Tellus:Pesquisa de Satisfação | Formação Rede Bem
Estar
Sua resposta é muito importante para nós!
https://forms.gle/A4hndataNduTCGT48
03:58:48
Helvio Matzner: Parabens pelo projeto.
03:59:31
Instituto Tellus:Muito obrigada Helvio!
03:59:50
Janaina Dias:
Muito lindo esse projeto
04:00:00
[Tellus] Esther Leblanc:
Obrigada, pessoal. Muito bom
ouvir isso vindo de vocês <3
04:00:06
Janaina Dias:
obrigada , parabéns
04:00:35
Marina:
empolgada
04:00:42
Tatiana Moyano: Empolgada
04:00:44
[Tellus] Esther Leblanc:
Pessoal, já recebemos 20
respostas! Não esqueçam de responder a pesquisa! É rapidinho
04:00:54
Janaina Dias:
Empolga
04:01:03
Rosa: Oportunidade
04:01:03
Instituto Tellus:https://forms.gle/A4hndataNduTCGT48
04:01:11
[Tellus] Esther Leblanc:
Realizada
04:01:13
Carmo Portero:
Estou saindo feliz pelas ações produtivas e
inclusivas.
04:01:15
Windows:
Energia ótima, bons questionamentos e ótimas
possibilidades para reflexão
04:01:18
Cristiana Ramos: aprendizado
04:01:28
NCI Nossa Senhora das Graças:
COnhecimento
04:01:35
social:
Conhecimento!!
04:01:43
NCI JOVA: Gratidao
04:01:50
Rayanne Oliveira:Conhecimento.
04:01:50
IsaiasHonorato Da Silva:
Valeu ter participado da
reunião de hoje. Até à próxima
04:02:02
[Tellus] Esther Leblanc:
Até, Isaias, muito obrigada!
04:02:08
Luana Raulli:
gratidão
04:02:09
Josi Calandrin: por novos encontros !
04:02:09
Margarete Zidoi: gratidão por mais conhecimento
04:02:20
social:
Obrigada

🥰

04:02:21
Silvia- Afromix: CONHECIMENTO!
04:02:23
Débora Lima:
Grata, até uma próxima!
04:02:35
Sergio Vallim:
Conhecimento, troca e inovação.
04:02:36
NCI Nossa Senhora das Graças:
empatia!!!
04:02:37
Joice Jenny Andrade:
muito bom adquiri conhecimento
04:02:37
Keli Parayana Dasa:
entusiasmo
04:02:41
[Tellus] Esther Leblanc:
Pra quem não viu o link:
https://forms.gle/oeKZ6U4nAzHWMGUFA
04:02:48
[Tellus] Esther Leblanc:
Pesquisa de satisfação <3
04:02:51
Janaina Dias:
conhecimento
04:03:17
NCI JOVA: me add no grupo 11 98239-0225
04:03:17
alessaalessandra.viegas:
Satisfação
04:03:23
ALINE:
Obrigada Pela oportunidade e troca.
04:03:37
Marina:
como vamos saber do material físico?
04:04:00
ALINE:
como vamos saber quem foram os primeiros? e que
receberam o conteúdo físico?
04:04:08
[Tellus] Esther Leblanc:
Escreveremos para as primeiras
pessoas inscritas!
04:05:04
ALINE:
Legal!! Obrigada.
04:05:06
Margarete Zidoi: obrigada
04:05:11
Josi Calandrin: vou indicar para uma colega de trabalho!
obrigada!
04:05:14
ALINE:
Bom dia a todos.
04:05:16
Nicole:
muito obrigada!
04:05:26
Débora Lima:
obrigada!
04:05:29
Lilia Aparecida Pereira da Silva: obrigada
04:05:34
Claudia Caldeira:Obrigada! Tive problemas de conexão, mas,
consegui ouvir tudo.
04:05:37
Silvia- Afromix: GRATIDÃO!!!!
04:05:38
Rayanne Oliveira:Obrigada
04:05:45
Rosa: Gratidão
04:05:53
Keli Parayana Dasa:
gratidão

😘

00:56:56
Raiana Leite: Raiana Góis Leite
00:57:07
Janice: Janice Ferreira da Silva
00:57:10
CAROL MONDILLO: Anna Carolina Mondillo
00:57:17
Ana Luiza:
Josineli Ulciene Melo
00:57:23
Alessandra: Alessandra Acosta Cristo Viegas
00:57:24
Iézica dos Santos Queiroz: iézica dos Santos Queiroz
00:57:26
Monica Ribeiro:
Monica de Souza Ribeiro
00:57:53
Simone Ferreira da Silva:
Maria Inês Santana Ferreira da Silva
00:58:17
Madu | Thayná Rede Bem Estar:
https://www.menti.com/knt4rcn9k2
01:00:04
Ana Luiza:
introspecção
01:01:22
Alessandra: macramê
01:18:21
Esther Leblanc:
Pessoal, se tiverem dúvidas, podem mandar por aqui :)
01:33:29
Iézica dos Santos Queiroz: excelente essa pesquisa, trouxe muitas
reflexões profundas. Agradeço!!
01:35:02
Luana: maravilha
01:35:15
Esther Leblanc:
Que bom que gostaram!
01:54:19
Lucia Secoti: Excelentes contribuições!
02:05:03
Eidi: Muito importante esse momento. Precisamos multiplicar.
02:05:26
Esther Leblanc:
Eidi, concordo!
02:06:56
Walkyria:
BOAS FALAS . WALKYRIA FUGA DE SOUZA- SEC.
ESPORTES DO ESTADO DE SP- GRATIDÃO
02:07:30
Esther Leblanc:
Ficamos felizes em ler o seu comentário, Walkyria!
02:08:52
maria elenice almeida:
Pena que fiquei sem conexão, demorei acessar
a reunião, mas até aqui tudo que foi apresentado é muito valioso
02:09:13
Esther Leblanc:
Maria, ficamos felizes de você estar conosco!
02:10:07
maria elenice almeida:
gratidão
02:10:57
Luana de Oliveira Bueno Da silva: amei esse programa muito interessante
e importante tudo muito específico e claro de entender
02:11:29
Esther Leblanc:
Luana, que bom! Todo o material já está disponível no
site e é totalmente autoinstrucional :)
02:11:45
Esther Leblanc:
Segue link, para que possam acusar depois:
https://redebemestar.com.br/programa-educativo/programa-educativo-modulos/
02:11:52
Esther Leblanc:
acessar*
02:12:05
Eidi: EIDI SANTOS CASSAS - ESPASO - SMADS
02:18:20
Esther Leblanc:
Anotado, Eidi!
02:18:32
Luana de Oliveira Bueno Da silva: Luana de Oliveira Bueno Da silva
02:18:39
Esther Leblanc:
Anotado, Luana!
02:20:50
maria elenice almeida:
Maria Elenice de Almeida - CRAS Brasilândia
II SMADS
02:21:02
Esther Leblanc:
Oi Maria, anotado :)
02:27:33
Beltrina Corte: Esther, preciso sair
02:27:44
Instituto Tellus:
E-mail de contato: madu.redebemestar@tellus.org.br
02:27:57
Esther Leblanc:
Beltrina, muito obrigada pela sua participação!
02:28:00
Esther Leblanc:
Nos falamos depois :)
02:28:04
Esther Leblanc:
Bom descanso!
02:28:13
Beltrina Corte: bjao

🙏🙏

02:28:18
Esther Leblanc:
Beijo!
02:29:54
maria elenice almeida:
acredito que na prática vou querer compartilhar
a experiência e dialogar sobre as dúvidas
02:32:05
Madu | Thayná Rede Bem Estar:
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScp2rEvOUzuzgLekxdAHHoZZMmXWPTFW4F
CxUaXXPuhl7_3gw/viewform
02:33:04
maria elenice almeida:
Olá, deu acesso não permitido no link
02:33:23
Walkyria:
DIZQUE É SO ORGANIADOS
02:33:24
Esther Leblanc:
https://forms.gle/A4hndataNduTCGT48
02:33:26
Luana de Oliveira Bueno Da silva: não consigo acessar
02:33:33
Patricia Huber:
não estou conseguindo tb deu acesso não permitido
02:33:36
Ana Luiza:
nao acessou
02:33:54
Luana de Oliveira Bueno Da silva: também não vai
02:33:59
Walkyria:
NEM CLIKA
02:34:02
Patricia Huber:
também não
02:34:19
maria elenice almeida:
não acessou o link
02:34:24
Iézica dos Santos Queiroz: Este formulário pode ser visualizado somente
pelos usuários da organização do proprietário.
Entre em contato com o proprietário do formulário se você achar que isso é um erro. Saiba
mais.
02:34:32
Iézica dos Santos Queiroz: essa foi a mensagem que apareceu
02:34:35
maria elenice almeida:
tudo bem, grata
02:34:36
Walkyria:
DIZ QUE PRECISA DE PERMISSÃO
02:34:39
Ana Luiza:
diz que nao e possivel abrir formulario
02:35:48
Esther Leblanc:
Pessoal, tentem novamente:
https://forms.gle/A4hndataNduTCGT48
02:35:57
Esther Leblanc:
Deu um erro mas acho que já está funcionando!
02:36:01
Esther Leblanc:
Vocês nos avisam qualquer coisa :)
02:36:30
Walkyria:
MUITAS INFORMAÇÕES PARA COMPUTAR. MAS MUITO
CONTEUDO IMPORTANTE. PARABENS E SUCESSO A TODOS OS PALESTRANES E
ORGANIZADORES
02:37:27
Esther Leblanc:
Obrigada!
02:38:42
Esther Leblanc:
O link: https://forms.gle/A4hndataNduTCGT48
02:38:52
Walkyria:
ABRIU CERTINHO AGORA
02:39:13
maria elenice almeida:
deu certo, muito bom
02:39:55
Instituto Tellus:
E-mail de contato: madu.redebemestar@tellus.org.br
02:40:20
maria elenice almeida:
obrigada pela iniciativa deste trabalho ,
parabéns a equipe
02:40:21
Ana Luiza:
obrigada pessoal, foi maravilhoso
02:40:39
Iézica dos Santos Queiroz: Gratidão pessoal, levo daqui muitos
aprendizados e reflexões!! =D
02:40:41
Ana Luiza:
anciosa pra ver material e colocar em pratica
02:40:54
Instituto Tellus:
Muito obrigada!
02:41:24
Ana Luiza:
sou a josineli, ana luiza e minha filha de 6 anos que usa o
zoom pra aula

02:41:28
02:41:42
02:41:57
vcs
02:42:18

Patricia Huber:
parabéns a todos vcs!!!
maria elenice almeida:
adorável Ricardo
Luana de Oliveira Bueno Da silva: gente parabéns pelo lindo trabalho de
Iézica dos Santos Queiroz:

gratidãao

OLÁ! EU SOU A MADU E FAÇO PARTE
DA PLATAFORMA REDE BEM ESTAR!
Levamos informações relacionadas ao
envelhecimento tanto para idosos quanto
para os que convivem com esse público
por meio de notícias e conteúdos.

REDE BEM ESTAR

ESTA PLATAFORMA
É PARA VOCÊ QUE É

NA PLATAFORMA TEMOS:
NOTÍCIAS
Aqui você encontrará uma
linguagem simples, a iniciativa
traz soluções para o dia a dia
com respostas rápidas sobre os
temas da atualidade e o reﬂexo
na vida do idoso.
Alguns temas:
Alimentação, Aprendizado,
Atividades Físicas, Carreira,
Cidadania, Cuidado,
Cuidadores de idosos, Dicas,
Diversão, Entretenimento,
Viagens, Financeiro, Economia,
Negócios e Saúde

PROGRAMA EDUCATIVO
PARA ORGANIZAÇÕES
REALIZAREM ATIVIDADES
COM IDOSOS
Aqui, você irá encontrar um
conjunto de práticas e atividades
voltadas para o trabalho com a
pessoa idosa, que pode ser
adaptado à realidade do território e
do grupo que receberá tais
conteúdos:

• Memória e sonho
• Fortalecimento de vínculos
interpessoais
• Protagonismo no território

CONFIRA
NOSSO MANIFESTO

youtube.com/
watch?v=NjcAUcaQbmU

CONFIRA O SITE
E O APLICATIVO
ANDROID

play.google.com/store/
apps/details?id=br.com.
redebemestar.madu_app

IOS

apps.apple.com/br/app/
rede-bem-estar-madu/
id1531763904

redebemestar
.com.br

A Rede Bem Estar é uma iniciativa do
Conselho Estadual do Idoso de São Paulo
em parceria com a BrasilPrev, realizada
pelo Instituto Tellus.

Secretaria de Desenvolvimento Social

Rede do Bem
Gestão e Conteúdo de Mídias Sociais | Report Final | Julho a Agosto 2020

Final

Crescimento de 428% no
número de seguidores da
página, alcançando o total
de 1242 pessoas.
Um excelente resultado,
levando em consideração a
usabilidade destas personas
nas redes sociais, que se
caracteriza por ser menos
engajada e ter menor aﬁnidade
com tecnologia.

INVESTIMENTO ADS

Inicial

Nas primeiras semanas de
produção de conteúdo para a
REDE BEM ESTAR, o perﬁl
dos fãs se concentrava entre
25 -34 anos, ainda distante do
público alvo determinado pela
marca.

Final

Após dois meses de estudo e
produção de conteúdo,
interação e investimento em
mídia, alcançamos a
segmentação ideal de fãs para
o facebook da REDE BEM
ESTAR, sendo:
89% FEMININO
Faixa Etária:
55 - 64
65 +
45 - 54

34,46%
29,71%
11,03%

Final

Os fãs da REDE BEM ESTAR
estão localizados em sua
maioria nas cidades de São
Paulo, seguida do Rio de
Janeiro.

Inicial

Alcance inicial das publicações na
primeira semana de investimento
em criação de conteúdo para a
REDE BEM ESTAR.
*A média de interação por posts é
alta pois considera a publicação
de maior desempenho até o
período atual.

Final

Média de Alcance pago e
orgânico do período.

Destaque

Postagem paga de melhor
performance durante os dois
primeiros meses de produção de
conteúdo para a REDE BEM
ESTAR, alcançando mais de 22
mil pessoas, e 4398
engajamentos.

Postagens com maior alcance
engajamento e interação
orgânicos e pagos no período.

Final

Durante o período de produção e
estudo do perﬁl da REDE BEM
ESTAR, foi constatado que o
melhor horário para postagem é
Qual a forma correta de utilizar o
às 18hs.

Final

Analisando o desempenho das
publicações no período foi
possível constatar que o melhor
dia de postagem é a sexta-feira.

8/31/2020

Pesquisa de satisfação | Programa Educativo Madu - Formulários Google

Pesquisa de satisfação | Programa Educativo Madu
Perguntas

Respostas

8

8 respostas
Não está aceitando respostas

Mensagem para os participantes
Este formulário não aceita mais respostas

Resumo

Pergunta

Individual

O que achou do Programa Educativo Madu, numa escala de 1 a 5?
8 respostas

1 - muito abaixo da expectativa
37,5%

2 - abaixo da expectativa
3 - conforme esperado
4 - acima da expectativa
5 - muito acima da expectativa

12,5%
50%

https://docs.google.com/forms/d/1SWLz-0JIXDE0xqzUosLdaJj7TFWnxHFFNt7GdRRLONI/edit#responses
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Pesquisa de satisfação | Programa Educativo Madu - Formulários Google

Você recomendaria esse Programa para um amigo ou uma amiga?
8 respostas

Com certeza!
Acho que não
12,5%

87,5%

Numa escala de 1 a 5, o quanto você acha que o Programa te permitiu resgatar a sua
história e pensar em sonhos para o futuro?
8 respostas

1 - muito abaixo da expectativa

50%

2 - abaixo da expectativa
3 - conforme esperado
4 - acima da expectativa
5 - muito acima da expectativa
12,5%

37,5%

https://docs.google.com/forms/d/1SWLz-0JIXDE0xqzUosLdaJj7TFWnxHFFNt7GdRRLONI/edit#responses
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Numa escala de 1 a 5, o quanto você acha que o Programa te permitiu repensar a
comunicação do seu dia-a-dia?
8 respostas

1 - muito abaixo da expectativa
37,5%

2 - abaixo da expectativa
3 - conforme esperado
4 - acima da expectativa
5 - muito acima da expectativa

12,5%
50%

Numa escala de 1 a 5, você acha o Programa Educativo te ajudou a se preparar para
exercer mais protagonismo no seu bairro?
8 respostas

1 - muito abaixo da expectativa
2 - abaixo da expectativa

37,5%

3 - conforme esperado
12,5%

4 - acima da expectativa
5 - muito acima da expectativa

12,5%
37,5%

https://docs.google.com/forms/d/1SWLz-0JIXDE0xqzUosLdaJj7TFWnxHFFNt7GdRRLONI/edit#responses
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Pesquisa de satisfação | Programa Educativo Madu - Formulários Google

Você gostaria de deixar o seu depoimento pra gente?
4 respostas

O programa foi bom mas poderia ser mais longo e com perguntas mais curtas pr uma respostas mais
simples
Obrigada por esta oportunidade e de nós enriquecer nesta pandemia.
Quero agradecer,aprendi muito com vcs bjos!
Maravilhoso,aprendi muito com esse projeto,foram tantas emoções,na linha
Do tempo aprendi com os APPs agofara sei que sou guardiã. De minha
História mim tornei mais forte.
,Mais livre e sabia digamos assim.poderosa.sem rancor sabendo
Assim meus limites.simples assim bjusss atodos e a todas,obrigada.

https://docs.google.com/forms/d/1SWLz-0JIXDE0xqzUosLdaJj7TFWnxHFFNt7GdRRLONI/edit#responses
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TERMO DE MÚTUO

INSTITUTO TELLUS, com sede na Rua Pamplona, 1005, 2º andar, Jardim Paulista, São Paulo/SP, CEP 01405-001,
inscrito no CNPJ/MF sob n° 12.321.608/0001-05, neste ato representado na forma de seu Estatuto Social,
doravante denominado MUTUANTE, e a LIGA DAS SENHORAS CATÓLICAS DE SÃO PAULO, com sede na Av. Dr.
Arnaldo, nº 1943, Sumaré, CEP. 01255-000, nesta Capital, regularmente inscrita no CNPJ/MF, sob nº
60.597.044/0001-72, neste ato representada por sua Presidente, ROSALU FERRAZ FLADT QUEIROZ, portadora
da Cédula de Identidade RG nº 3.941.038-9-SSP/SP, cadastrada no CPF/MF nº 022.761.428-39, e por sua
Primeira Vice-Presidente, MONICA ZENDER ETCHENIQUE, portadora da Cédula de Identidade RG nº 7784771SSP/SP, cadastrada no CPF/MF nº 011.197.308-21, doravante denominada MUTUÁRIA,

Em conjunto, denominadas “PARTES”,

CONSIDERANDO QUE,
a MUTUÁRIA foi selecionada para participar do Projeto Rede Bem Estar (1181/2019), desenvolvido por meio
do Conselho Estadual do Idoso de São Paulo – Edital 01/SEDS/CEI/2016, doravante denominado “Projeto”,
conforme Termo de Parceria nº 124/2019 celebrado no dia 26 de dezembro de 2019, celebrado entre as
partes;
o Projeto prevê a aquisição de bens para a sua implementação, nos termos do Plano de Trabalho do Projeto
aprovado pelo Conselho Estadual do Idoso de São Paulo,
após a devida finalização do Projeto em agosto/2020, o Conselho Estadual do Idoso de São Paulo deliberará
sobre a doação definitiva dos bens para a MUTUÁRIA,

Têm as partes justo e acordado o presente instrumento, e que se regerá pelas cláusulas e condições seguintes:
CLÁUSULA PRIMEIRA - O presente Termo tem por objeto o empréstimo dos bens abaixo elencados, conforme
notas ficais anexas, doravante denominados BENS, a fim de serem utilizados exclusivamente pela MUTUÁRIA na
implementação do Projeto:
(i)
01 (uma) Câmera Digital Sony W800 Cyber Shot Prata;
(ii)
25 (vinte e cinco) Cadeiras Individual Iso P.P s;
(iii)
02 (dois) Notebook CB 14i Beginner Windons 10 Intel Celeron N3060, 2GB, SSD 32GB e Tela de
14;
(iv)
01 (um) Balcão Itatiaia Smart GB2 – 70 baixo Bco Matte;
(v)
01 (um) Smart TV Led 32 Samsung, 2 HDMI, USB, Wi-Fi; e
(vi)
02 (dois) Sofá 3 lugares Retrátil e Recli.

Visto do Mutuante

Visto da Mutuária

1
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Fornecedor
/Razão
social

Número
NF

Descrição
do item

Quan
t

Valor
Unit.

Valor
dos itens

Frete

Valor da NF

JMA DA
SILVA
JUNIOR
INFORMÁTI
CA EPP

022.551

Câmera
Digital Sony
W800 Cyber
Shot Prata

1

R$549,9
9

R$549,99

R$35,00

R$584,99

DI COSTA
POLTRONA
S MOVEIS E
DECORAÇÕ
ES LTDA

135

Cadeira
Individual
Iso P.P

25

R$109,0
0

R$2.725,
00

R$ -

R$2.725,00

NI
TECNOLOGI
AE
COMÉRCIO
LTDA

724

Notebook
CB 14i
Beginner
Windons 10
Intel Celeron
N3060, 2GB,
SSD 32GB e
Tela de 14

2

R$1.074,
31

R$2.148,
61

R$81,99

R$2.230,60

MOVELITO
COMERCIO
DE MÓVEIS
EIRELI

1604

Balcão
Itatiaia
Smart GB2 –
70 baixo Bco
Matte

1

R$199,0
0

R$199,00

R$71,52

R$260,57

NI
TECNOLOGI
AE
COMÉRCIO
LTDA

725

Smart TV
Led 32
Samsung, 2
HDMI, USB,
Wi-Fi

1

R$908,8
6

R$908,66

R$81,99

R$990,85

MOBLY
COMÉRCIO
VAREJISTA

355.060

Sofá 3
lugares
Retrátil e
Recli

2

R$739,9
9

R$1.479,
98

R$ -

R$1.376,38

CLÁUSULA SEGUNDA - Obriga-se a MUTUÁRIA:
a) Dar aos BENS, objeto deste Termo, apenas a destinação estipulada no caput da Cláusula Primeira;
b) Incluir os BENS no plano de manutenção da MUTUÁRIA;

Visto do Mutuante

Visto da Mutuária

2

DocuSign Envelope ID: 9F428184-EDD3-408A-8CA6-9149B190C2DF

c) Responsabilizar-se por quaisquer consertos, decorrentes do uso dos BENS, arcando com os custos deles
decorrentes.

CLÁUSULA TERCEIRA - A MUTUÁRIA se obriga a receber os BENS de que trata a Cláusula Primeira, não podendo
ser dada outra destinação, devendo utilizá-los para fins social. A MUTUÁRIA concorda e aceita receber os BENS.
CLÁUSULA QUARTA - A MUTUÁRIA deverá proceder ao recebimento dos BENS no estado em que se
encontram, acompanhados das respectivas notas fiscais, mantendo-as em seu arquivo, na data da assinatura
deste instrumento.
CLÁUSULA QUINTA – Caso o Conselho Estadual do Idoso de São Paulo deliberar sobre a não doação definitiva
dos bens ao final do Projeto, a MUTUÁRIA compromete-se a devolver os BENS nas mesmas condições que
foram entregues, salvo o desgaste natural de sua utilização.

E por assim haverem convencionado, assinam o presente Termo em 02 (duas) vias de igual teor e forma, na
presença de 02 (duas) testemunhas, elegendo o foro de São Paulo/SP, para dirimir quaisquer dúvidas que por
ventura venham a ocorrer.
São Paulo, 30 de junho de 2020

_______________________________
INSTITUTO TELLUS

____________________________
LIGA DAS SENHORAS CATÓLICAS DE SÃO PAULO

____________________________
LIGA DAS SENHORAS CATÓLICAS DE SÃO PAULO

Testemunhas:

1. _______________________
Nome:
CPF nº

Thayná Bastos
09480290642

Visto do Mutuante

2. __________________________
Nome:
CPF nº

Amanda Kilhian
402.998.208-58

Visto da Mutuária
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FORMAÇÃO DO PROGRAMA EDUCATIVO - MADU PARA GESTORES
DATA:
LOCAL:

22/07/2020
Online - Zoom

Instrumentalizar gestores/facilitadores/educadores que atuem com idosos para aplicar o Programa Educativo da Rede Bem Estar
https://us02web.zoom.us/j/86589690601
de slide
PARTICIPANTES: 2 especialistas (Beltrina e Ricardo), equipe Madu, 2 facilitadores Tellus (Rai e Ariel), gestores inscritos na Formação, passadordesigner@te
llus.org.br INÍCIO TÉRMINO DURAÇÃO
ATIVIDADE
O QUE ACONTECE
RESPONSÁVEL
acesso:
Inovacao01
16:00 16:05
00:05 Atraso considerado Aguardar chegada
Todas
OBJETIVO:

LINK ZOOM:

16:05

16:10

00:05

Chegada

16:10

16:15

00:05

Check-in (1)

16:15

16:20

00:05

Check-in (2)

Que bom que você veio, combinados tecnológicos (quem tiver perguntas pode mandar no
chat a qualquer momento, mutar o microfone, deixar a câmera aberta), apresentação das
outras facilitadoras do Tellus, pedir pra que coloquem o nome no chat (lista de presença) e
agenda do dia - ESTHER PODE SEGUIR
AQUECIMENTO: O QUE REDESCOBRIU NA QUARENTENA
E para isso, enviar link no chat https://www.menti.com/knt4rcn9k2 e pedir que cada um/a
escreva em uma palavra o que (re)descobriu nesse período de quarentena. Projetar a
página ao vivo do menti, as pessoas verão a nuvem se formar ao vivo. Ao final, não
esquecer de exportar esse arquivo.
"QUIZZ" via Zoom
Com objetivo de sensibilizar as pessoas participantes com o tema de envelhecimento pedir
a todo/as que respondam a enquete que vai aparecer na tela de cada um e cada uma
(TEREMOS UM MINUTO PARA TODAS AS PERGUNTAS - ir cronometrando e avisando) Sabrina coloca música
1- Existem mais homens ou mulheres idosas no Brasil? (mulheres)
2- O que é idadismo? (preconceito contra a pessoa idosa)
3- Qual a quantidade de pessoas idosas no Brasil? (28 milhões)
4- Quantas pessoas 60+ brasileiras estão conectadas no Facebook? (7,4 milhões)
5- Qual dos fatores abaixo pode reduzir em até 12% o risco de demência? (ter amigos)

Projeção

Anotação

MATERIAIS

Música ambiente / deixar as
Tvs com capa do projeto

Sabrina

Sabrina

Esther

Sabrina

Esther

Sabrina

ambientação com pdf
usabilidade zoom
Thay envia
o link
enquanto
Esther fala

https://www.menti.
com/knt4rcn9k2

- THAYNA PODE SEGUIR
16:20

16:25

00:05

Apresentação Rede
Bem Estar

16:25

16:45

00:20

Palestra 1

16:45

16:47

00:02

Troca

16:47

17:07

00:20

Palestra 2

17:07

17:17

00:10

Perguntas

APRESENTAÇÃO REDE BEM ESTAR
Retomar objetivo da Formação, do projeto, entregáveis e porque estamos aqui. Quem são
Thayná
os nossos parceiros. Apresentar o video manifesto. Seguir para a apresentação da Beltrina.
COVID E A POPULAÇÃO IDOSA
Beltrina
Apresentar a Beltrina Côrte como especialista do projeto e também MINIBIO.
Agradecimentos Beltrina e convite Ricardo
Thayná
DIAGNÓSTICO SOBRE A POPULAÇÃO IDOSA
Ricardo
Apresentar Ricardo Mucci como parceiro do projeto e também MINIBIO.
Agradecimentos Ricardo
Pergunta do grupo
Thayná / Esther
Abrir para perguntas aos especialistas e debate.

Sabrina

PPT e video manifesto

Sabrina

slide minibio Beltrina

Sabrina
Sabrina

slide minibio Ricardo

Sabrina

PPT

FORMAÇÃO DO PROGRAMA EDUCATIVO - MADU PARA GESTORES
DATA:
LOCAL:

22/07/2020
Online - Zoom

Instrumentalizar gestores/facilitadores/educadores que atuem com idosos para aplicar o Programa Educativo da Rede Bem Estar
https://us02web.zoom.us/j/86589690601
de slide
PARTICIPANTES: 2 especialistas (Beltrina e Ricardo), equipe Madu, 2 facilitadores Tellus (Rai e Ariel), gestores inscritos na Formação, passadordesigner@te
llus.org.br INÍCIO TÉRMINO DURAÇÃO
ATIVIDADE
O QUE ACONTECE
RESPONSÁVEL
acesso:
Inovacao01
PROGRAMA EDUCATIVO REDE BEM ESTAR
- Apresentação projeto Rede Bem Estar (principais descobertas)
- Apresentação do Kit do Programa Educativo (três módulos, versão online, como usar os
17:17 17:55
00:38 Programa Educativo
Thayná
materiais no site)
(citar ferramentas e metodologias utilizadas + linkar diagnóstico ao resultado)
- Navegar pelo site/app
Muito obrigada pela participação de todas e todos vocês. Gostaríamos muito da avaliação
de vocês e vamos mandar um link pelo chat com um formulário. Pedimos que vocês entrem
e preencham todos juntos. Sá, coloca uma música!
Avaliação e
17:55 18:00
00:05
Esther
Conforme forem terminando de preencher o formulário, podem voltar aqui pro chat e nos
fechamento
contar qual sentimento estão levando, depois desse momento nosso. Se alguém quiser
abrir o microfone e falar como está saindo, ficaremos felizes
OBJETIVO:

LINK ZOOM:

02:00

Projeção

Anotação

MATERIAIS

Sabrina

PPT

Sabrina

https://forms.
gle/A4hndataNduTCGT48

PREVISTO X REALIZADO SEMESTRAL

PROJETO REDE BEM ESTAR | 1º SEMESTRE DE EXECUÇÃO

CONSELHO ESTADUAL DO IDOSO - SP

REDE BEM ESTAR 1º SEMESTRE
2
2.1.2
2.1.2.1
2.1.2.2
2.1.2.3
2.2
2.2.1

2.2.2

2.2.3
2.2.2
2.2.2.1
2.2.2.2
2.2.2.3
2.2.2.4
2.2.2.5
2.2.2.6
2.3
2.3.1

DESPESAS
MATERIAS/ALIMENTOS
Alimentos
Material oficinas
Material de apoio
SERVIÇOS DE TERCEIROS
Pessoa Jurídica (RH)
Diretor
Gerente
Analista de Projeto Senior
Analista de Projeto Pleno
Analista orçamentário
Gestão de Articulação Institucional
Especialista de Projetos
Especialista de Projetos
Especialista de Projetos
Especialista Conteúdo
Especialista Conteúdo
Pessoa Jurídica (Contratação Pontual)
Analista de Execução Senior
Analista de Execução Senior
Analista de Execução do Projeto
Especialista Idoso
Transporte
OUTRAS DESPESAS
Plataforma
Aplicativo
Video Case
Vídeos
Relatório final - Book
Kits Formativos
IMOBILIZADO
Equipamentos/móveis
Total

PREVISTO

REALIZADO

set-19
69.379,79
45.689,06
63.779,79
45.689,06
7.441,88
7.441,88
9.450,00
9.450,00
8.105,14
8.105,14
5.975,11
2.107,44
2.107,44
6.250,00
384,38
6.250,00
6.250,00
6.250,00
5.975,11
5.975,11
5.975,11
5.975,11
5.000,00
5.000,00
600,00
69.379,79
45.689,06

PREVISTO

REALIZADO

out-19
1.502,00
1.502,00
1.502,00
1.502,00
94.323,77 108.709,36
63.779,79
81.870,52
7.441,88
7.441,88
9.450,00
9.450,00
8.105,14
8.105,14
5.975,11
11.950,22
2.107,44
2.107,44
6.250,00
12.115,62
6.250,00
12.500,00
6.250,00
6.250,00
5.975,11
5.975,11
5.975,11
5.975,11
29.943,98
26.838,84
8.105,14
8.105,14
8.105,14
8.105,14
5.628,56
10.628,56
8.105,14
600,00
95.825,77 110.211,36

PREVISTO

REALIZADO

nov-19
88.695,21
63.779,79
7.441,88
9.450,00
8.105,14
5.975,11
2.107,44
6.250,00
6.250,00
6.250,00
5.975,11
5.975,11
24.315,42
8.105,14
8.105,14
8.105,14
600,00
88.695,21

Page 1 of 3

82.203,23
57.529,79
7.441,88
9.450,00
8.105,14
5.975,11
2.107,44
6.250,00
6.250,00
5.975,11
5.975,11
24.315,42
8.105,14
8.105,14
8.105,14
358,02
82.203,23

PREVISTO

REALIZADO

dez-19
3.002,00
2.998,49
1.000,00
999,97
500,00
496,65
1.502,00
1.501,87
73.084,93
87.520,49
63.779,79
70.029,79
7.441,88
7.441,88
9.450,00
9.450,00
8.105,14
8.105,14
5.975,11
5.975,11
2.107,44
2.107,44
6.250,00
12.500,00
6.250,00
6.250,00
6.250,00
6.250,00
5.975,11
5.975,11
5.975,11
5.975,11
8.105,14
16.000,00
8.105,14
16.000,00
1.200,00
1.490,70
76.086,93
90.518,98

PREVISTO

REALIZADO

jan-20
3.002,00
3.001,95
1.000,00
999,97
500,00
500,01
1.502,00
1.501,97
73.084,93
58.463,70
63.779,79
50.087,91
7.441,88
9.450,00
9.450,00
8.105,14
8.105,14
5.975,11
5.975,11
2.107,44
2.107,44
6.250,00
6.250,00
6.250,00
6.250,00
6.250,00
5.975,11
5.975,11
5.975,11
5.975,11
8.105,14
7.920,00
8.105,14
7.920,00
1.200,00
455,79
76.086,93
61.465,65

PREVISTO

REALIZADO

fev-20
1.500,00
1.493,78
1.000,00
998,80
500,00
494,98
81.190,07
85.731,61
63.779,79
77.471,67
7.441,88
14.883,76
9.450,00
9.450,00
8.105,14
8.105,14
5.975,11
5.975,11
2.107,44
2.107,44
6.250,00
12.500,00
6.250,00
6.250,00
6.250,00
6.250,00
5.975,11
5.975,11
5.975,11
5.975,11
16.210,28
8.105,14
8.105,14
8.105,14
8.105,14
1.200,00
154,80
50.000,00
20.000,00
30.000,00
132.690,07
87.225,39

PREVISTO X REALIZADO SEMESTRAL

PROJETO: REDE BEM ESTAR | 2º SEMESTRE DE EXECUÇÃO

CONSELHO ESTADUAL DO IDOSO - SP

REDE BEM ESTAR - 2º SEMESTRE
2
2.1.2
2.1.2.1
2.1.2.2
2.1.2.3
2.2
2.2.1

2.2.2

2.2.3
2.2.2
2.2.2.1
2.2.2.2
2.2.2.3
2.2.2.4
2.2.2.5
2.2.2.6
2.3
2.3.1

DESPESAS
MATERIAS/ALIMENTOS
Alimentos
Material oficinas
Material de apoio
SERVIÇOS DE TERCEIROS
Pessoa Jurídica (RH)
Diretor
Gerente
Analista de Projeto Senior
Analista de Projeto Pleno
Analista orçamentário
Gestão de Articulação Institucional
Especialista de Projetos
Especialista de Projetos
Especialista de Projetos
Especialista de Projetos
Especialista Conteúdo
Especialista Conteúdo
Pessoa Jurídica (Contratação Pontual)
Analista de Execução Senior
Analista de Execução Senior
Analista de Execução do Projeto
Especialista Idoso
Transporte
OUTRAS DESPESAS
Plataforma
Aplicativo
Video Case
Vídeos
Relatório final - Book
Kits Formativos
IMOBILIZADO
Equipamentos/móveis
Total

PREVISTO

REALIZADO

mar-20
1.502,00
1.475,58
1.502,00
1.475,58
84.705,82
86.359,27
67.685,03
67.685,04
7.813,97
7.813,97
11.576,25
11.576,25
8.510,40
8.510,40
6.273,87
6.273,87
2.212,81
2.212,81
6.250,00
6.250,00
6.250,00
6.250,00
6.250,00
6.250,00
6.273,87
6.273,87
6.273,87
6.273,87
17.020,79
17.020,80
8.510,40
8.510,40
8.510,40
8.510,40
1.653,43
15.000,00
64.950,00
20.000,00
30.000,00
15.000,00
14.950,00
7.918,46
7.897,89
7.918,46
7.897,89
109.126,28 160.682,74

PREVISTO

REALIZADO

abr-20
67.685,03
67.685,06
67.685,03
67.685,06
7.813,97
7.813,97
11.576,25
11.576,25
8.510,40
8.510,40
6.273,87
6.273,87
2.212,81
2.212,81
6.250,00
6.250,01
6.250,00
6.250,00
6.250,00
6.250,01
6.273,87
6.273,87
6.273,87
6.273,87
20.000,00
20.000,00
20.000,00
20.000,00
87.685,03
87.685,06

PREVISTO

REALIZADO

mai-20
2.466,55
2.466,55
67.685,03
67.685,03
7.813,97
11.576,25
8.510,40
6.273,87
2.212,81
6.250,00
6.250,00
6.250,00
6.273,87
6.273,87
67.500,00
30.000,00
15.000,00
22.500,00
137.651,58

Page 2 of 3

2.464,25
2.464,25
67.685,06
67.685,06
7.813,97
11.576,25
8.510,40
6.273,87
2.212,81
6.250,01
6.250,00
6.250,01
6.273,87
6.273,87
67.399,75
30.000,00
14.950,00
22.449,75
137.549,06

PREVISTO

REALIZADO

jun-20
3.002,00
2.500,66
500,00
1.000,00
1.000,00
1.502,00
1.500,66
67.985,03
67.984,46
67.685,03
67.684,46
7.813,97
7.813,97
11.576,25
11.576,25
8.510,40
8.510,40
6.273,87
6.273,87
2.212,81
2.212,81
6.250,00
6.249,41
6.250,00
3.750,00
5.000,00
6.250,00
3.750,01
6.273,87
6.273,87
6.273,87
6.273,87
300,00
300,00
42.500,00
42.449,75
20.000,00
20.000,00
22.500,00
22.449,75
113.487,03 112.934,87

PREVISTO

REALIZADO

jul-20
2.251,00
751,00
500,00
1.000,00
751,00
751,00
81.333,32
75.083,34
64.012,53
57.762,54
7.813,97
7.813,97
11.576,25
11.576,25
8.510,40
8.510,40
6.273,87
6.273,87
2.212,81
2.212,81
6.250,00
6.250,00
6.250,00
2.577,50
2.577,50
6.273,87
6.273,87
6.273,87
6.273,87
17.020,79
17.020,80
8.510,40
8.510,40
8.510,40
8.510,40
300,00
300,00
83.584,32
75.834,34

PREVISTO

REALIZADO

ago-20
1.500,00
995,00
500,00
1.000,00
995,00
72.421,98
78.672,01
58.883,59
65.133,62
7.813,97
7.813,97
11.576,25
11.576,25
8.510,40
8.510,40
6.273,87
6.273,87
2.212,81
2.212,81
6.250,00
12.500,02
6.250,00
6.250,00
6.273,87
6.273,87
3.722,43
3.722,43
13.238,39
13.238,39
8.510,40
8.510,40
4.727,99
4.727,99
300,00
300,00
55.779,07
54.923,80
20.000,00
19.300,00
30.000,00
30.000,00
5.779,07
5.623,80
129.701,05 134.590,81

PREVISTO X REALIZADO CONSOLIDADO
CONSELHO ESTADUAL DO IDOSO - SP

REDE BEM ESTAR - CONSOLIDADO
2
2.1.2
2.1.2.1
2.1.2.2
2.1.2.3
2.2
2.2.1

2.2.2

2.2.3
2.2.2
2.2.2.1
2.2.2.2
2.2.2.3
2.2.2.4
2.2.2.5
2.2.2.6
2.3
2.3.1

DESPESAS
MATERIAS/ALIMENTOS
Alimentos
Material oficinas
Material de apoio
SERVIÇOS DE TERCEIROS
Pessoa Jurídica (RH)
Diretor
Gerente
Analista de Projeto Senior
Analista de Projeto Pleno
Analista orçamentário
Gestão de Articulação Institucional
Especialista de Projetos
Especialista de Projetos
Especialista de Projetos
Especialista de Projetos
Especialista Conteúdo
Especialista Conteúdo
Pessoa Jurídica (Contratação Pontual)
Analista de Execução Senior
Analista de Execução Senior
Analista de Execução do Projeto
Especialista Idoso
Transporte
OUTRAS DESPESAS
Plataforma
Aplicativo
Video Case
Vídeos
Relatório final - Book
Kits Formativos
IMOBILIZADO
Equipamentos/móveis
Total

CONCILIAÇÃO FINAL DO PROJETO "REDE BEM ESTAR
Total
Total
Total
Total
Previsto 1º Executado 1º Previsto 2º Executado 2º
semestre
semestre
semestre
semestre

TOTAL
PREVISTO

1º SEMESTRE
9.006,00
8.996,22
3.000,00
2.998,74
1.500,00
1.491,64
4.506,00
4.505,84
479.758,73 476.422,59
382.678,76 382.678,74
44.651,28
44.651,28
56.700,00
56.700,00
48.630,84
48.630,84
35.850,66
35.850,66
12.644,64
12.644,64
37.500,00
37.500,00
37.500,00
37.500,00
37.500,00
37.500,00
35.850,66
35.850,66
35.850,66
35.850,66
91.679,97
91.284,54
24.315,42
16.210,28
24.315,42
24.315,42
10.628,56
10.628,56
32.420,56
32.025,14
5.400,00
2.459,31
50.000,00
20.000,00
30.000,00
538.764,73 485.418,81

19.727,55
4.500,00
4.500,00
10.727,55
921.574,92
776.314,98
91.535,12
126.157,50
99.693,22
73.493,85
25.921,51
75.000,00
62.500,00
12.500,00
62.500,00
2.577,50
73.493,85
70.942,42
138.959,94
49.846,61
46.064,20
10.628,56
32.420,56
6.300,00
250.779,07
80.000,00
90.000,00
15.000,00
15.000,00
5.779,07
45.000,00
7.918,46
7.918,46
1.200.000,00

2º SEMESTRE
10.721,55
8.186,49
1.500,00
3.000,00
1.995,00
6.221,55
6.191,49
441.816,22 443.469,20
393.636,24 393.635,78
46.883,84
46.883,82
69.457,50
69.457,50
51.062,38
51.062,40
37.643,19
37.643,22
13.276,87
13.276,86
37.500,00
37.499,45
25.000,00
25.000,00
12.500,00
12.500,00
25.000,00
25.000,00
2.577,50
2.577,50
37.643,19
37.643,22
35.091,76
35.091,78
47.279,98
47.279,99
25.531,19
25.531,20
21.748,78
21.748,79
900,00
2.553,43
200.779,07 249.723,30
60.000,00
79.300,00
60.000,00
90.000,00
15.000,00
14.950,00
15.000,00
14.950,00
5.779,07
5.623,80
45.000,00
44.899,50
7.918,46
7.897,89
7.918,46
7.897,89
661.235,30 709.276,88

TOTAL
REALIZADO

SALDO
REMANESCENTE

TOTAL PROJETO
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17.182,71
2.998,74
3.486,64
10.697,33
911.786,62
776.314,49
91.535,10
126.157,50
99.693,24
73.493,88
25.921,50
74.999,45
62.500,00
12.500,00
62.500,00
2.577,50
73.493,88
70.942,44
130.459,39
41.741,48
46.064,21
10.628,56
32.025,14
5.012,74
249.723,30
79.300,00
90.000,00
14.950,00
14.950,00
5.623,80
44.899,50
7.897,89
7.897,89
1.186.590,55

2.544,84
1.501,26
1.013,36
30,22
9.788,27
0,47
0,02
(0,02)
(0,03)
0,01
0,55
(0,03)
(0,02)
8.500,54
8.105,13
(0,01)
0,00
395,42
1.287,26
1.055,77
700,00
50,00
50,00
155,27
100,50
20,57
20,57
13.409,45

São Paulo, 26 de novembro de 2020.

Germano Guimarães
Cofundador e Diretor Presidente

