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RELATÓRIO ANUAL DE EXECUÇÃO DO OBJETO 
 

 

IDENTIFICAÇÃO 

 

OSC: Centro Internacional de Longevidade Brasil 

SERVIÇO: Projeto São José do Rio Preto – Cidade para Todas as Idades  

TERMO DE FOMENTO Nº: 001/2019 

PERÍODO: fevereiro/2019 a dezembro/2019 

 

OBJETIVO GERAL:  

Tornar São José do Rio Preto um município amigável para os idosos e para pessoas de todas as idades, 

assumindo como base os princípios do envelhecimento ativo e da Cidade Amiga do Idoso estabelecidos 

pela OMS - Organização Mundial Da Saúde. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS:  

a) Estabelecimento de um mecanismo para envolver pessoas idosas no ciclo inteiro,  

b) Medida de linha de base do município (avaliação inicial),  

c) Desenvolvimento de um plano de ação baseado na avaliação inicial,  

d) Identificação de indicadores de monitoramento da implementação do plano, e  

e) Compromisso formal da Prefeitura de implementar o plano de ação e observar os critérios 

estabelecidos pela OMS.  

 

A) METAS E AÇÕES DESENVOLVIDAS PARA O CUMPRIMENTO DO OBJETO, 

DEVENDO O EVENTUAL CUMPRIMENTO PARCIAL SER DEVIDAMENTE 

JUSTIFICADO. 

 

Meta: Estabelecer um (01) grupo de trabalho e mantê-lo funcional 

Ação A: Apresentar projeto com seu passo a passo, objetivo etc. aos membros do CMDI. 

- Em 05/02/2019 foi apresentado o projeto com seu passo a passo, objetivos etc. ao CMDI para um 

grupo menor. Participaram presencialmente: Elisa Monteiro (ILC-BR), Dr. Antônio Caldeira da 

Silva (Presidente do CMDI), Sr. Osvaldo Valeretto (CMDI- CRAS Novo Mundo), Sra. Mari 

Saravali (CMDI), Sra. Camila Pacífico Sparvoli (SEMAS). Ina Voelcker (ILC-BR) e Marília 

Louvison (Coordenadora de pesquisa- USP) participaram virtualmente 

- Em 13/03/2019 foi apresentado o projeto "Cidade para Todas as Idades", com seu passo a passo, 

objetivos, metas etc. ao CMDI (Conselho Municipal do Idoso). Participaram presencialmente: Elisa 

Monteiro (ILC-BR), Dr. Antônio Caldeira da Silva (Presidente do CMDI), Sr. Osvaldo Valeretto 

(CMDI- CRAS Novo Mundo), Sra. Mari Saravali (CMDI),  Sra. Camila Pacífico Sparvoli 
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(SEMAS), Ina Voelcker (ILC-BR), Marília Louvison (Coordenadora de pesquisa- USP e 

representante do ILC-BR), além dos conselheiros. 

 

Ação B: Orientar os membros do CMDI sobre tarefas deste grupo de trabalho 

-Foram orientados sobre todas as tarefas do GT, apesar de um pouco de dificuldade de formalizar o 

GT pelo fato do CMDI ainda estar em transição. Porém, temos um GT com membros provisórios e 

revisaremos a composição do GT no início de abril, quando a nova composição do CMDI tiver 

formalizada.(Membros provisórios do GT: Ana Maria Zanetoni / Fundo Social de Solidariedade / 

ana.zanetoni@hotmail.com / 17 991233539; Antonio Caldeira da Silva / UNILAGO / 

'acalds@uol.com.br'; 'antoniocaldeira1955@gmail.com' / 17 991014402; Silvia Mara de Oliveira / 

Secretaria Municipal de Saúde / silvia_riopreto@yahoo.com.br / 17 991236960; Luiz R Mantovani 

/ 'luizr.mantovani@yahoo.com.br' / 17 981244255.) 

- Na reunião do dia 13/03/2019, os membros do Conselho Municipal do Idoso (CMDI) foram 

orientados sobre todas as tarefas do Grupo de Trabalho (GT) e foi discutido, entre Elisa Monteiro 

(ILC-BR), Dr. Antônio Caldeira da Silva (Presidente do CMDI), Sra. Camila Pacífico Sparvoli 

(SEMAS), Ina Voelcker (ILC-BR), Amena Alcântara Ferraz Cury (Secretaria Municipal de Saúde), 

sobre a importância da criação de um GT provisório até a nova composição do CMDI tiver 

formalizada no início de abril. Foi reenviado, pelo ILC-BR, em 20/03/2019, uma minuta do termo 

de referência do GT, incluindo o regimento interno, para avaliação dos demais membros, 

informando também sobre o andamento das atividades do GT. (Membros provisórios do GT: Ana 

Maria Zanetoni / Fundo Social de Solidariedade / ana.zanetoni@hotmail.com / 17 991233539; 

Antonio Caldeira da Silva / UNILAGO / 'acalds@uol.com.br'; 'antoniocaldeira1955@gmail.com' / 

17 991014402; Silvia Mara de Oliveira / Secretaria Municipal de Saúde / 

silvia_riopreto@yahoo.com.br / 17 991236960; Luiz R Mantovani / 

'luizr.mantovani@yahoo.com.br' / 17 981244255.). 

- Em continuidade às atividades do mês de março e com o Termo de referência do Grupo de 

Trabalho do CMDI, em 01/04/2019, o Plenário do Conselho Municipal dos Direitos do Idoso 

(CMDI) de São José do Rio Preto, em sua reunião ordinária, no uso das atribuições que lhe conferem 

a Lei Municipal nº8.815/2002, alterada pelas Leis Municipais nº10.312, de 30 de dezembro de 2008 

e nº11.335, de 04 de junho de 2013, nomeou o Grupo de Trabalho, de caráter temporário, para 
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acompanhamento do projeto “São José do Rio Preto, Cidade para todas as idades” e foram 

nomeados, para compor o Grupo de Trabalho, os seguintes membros e convidados: 

I –   Amena Alcântara Ferraz Cury 

II – Antonio Caldeira da Silva 

III – Camila Pacífico Sparvoli 

IV – Fabiana Jacinto de Melo 

V – Luiz Roberto Mantovani 

VI – Sueli Maria Sanches de Oliveira 

 

Ação C: Apoiar o CMDI na identificação de membros do grupo de trabalho. 

- Nas dos dias 13 e 14/3/2019, foi orientado aos representantes do Conselho Municipal do Idoso 

(CMDI) sobre os critérios de seleção de possíveis membros do grupo de trabalho. Foi reforçado 

pela Ina Voelcker, do ILC-BR, que os participantes não precisam ser membros do Conselho 

Municipal do Idoso (CMDI), mas precisam ter uma atuação importante no município, podendo 

ajudar na articulação do projeto em geral e da pesquisa em específico. 

- Em continuidade às orientações aos representantes do Conselho Municipal do Idoso (CMDI) 

sobre os critérios de seleção de possíveis membros do grupo de trabalho. Conforme -

Resolucao_004_2019, em anexo, forma nomeados os representantes do Grupo de Trabalho em 

caráter provisório. 

 

Ação E: Elaborar um cronograma mensal de reuniões do grupo de trabalho. 

- Esta atividade está em andamento, uma vez que o grupo de trabalho era provisório, dependendo 

ainda da conciliação das agendas de viagens da equipe do ILC-BR que acompanha a pesquisa.  

 

Ação F: Revisar atas das reuniões do grupo de trabalho, produzidas por membros do CMDI. 

- Elisa Monteiro Coelho, do ILC-BR revisou todas as atas elaboradas pelo grupo de trabalho do 

CMDI, que estão anexadas a este relatório, como evidências às atividades realizadas. 

- Elisa Monteiro Coelho, do ILC-BR, revisou todas as atas elaboradas pelo grupo de 

trabalho/pesquisa, do parceiro acadêmico Unilago, que estão anexadas a este relatório, como 

evidências às atividades realizadas. 

 

Ação G: Orientar responsável sobre Pauta de cada reunião. 

 - As orientações dessas pautas foram dadas com base nos assuntos tratados nas reuniões dos dias 

13 e 14 de março de 2019, quando a equipe do ILC-BR, Dr. Alexandre Kalache - Presidente, Ina 
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Voelcker - Coordenadora Técnica e Elisa Monteiro - Assistente Administrativa do Projeto, esteve 

presente em São José do Rio Preto. Por e-mail, em anexo, Ina Voelcker detalhou os assuntos e 

atividades a serem abordados. 

- As orientações dessas pautas foram abordadas, presencialmente, pela Conselheira e 

representante do ILC-BR - Prof. Dra. Marília Cristina Prado Louvison - nas reuniões realizadas 

nos dias 23 e 24 de maio de 2019,  em São José do Rio Preto, que representou a Coordenadora 

Técnica Ina Voelcker e o Presidente do ILC-BR  Dr. Alexandre Kalache, juntamente com a 

Assistente Administrativa do Projeto - Elisa Monteiro Coelho e demais integrantes dos grupos 

de trabalho, trabalho/pesquisa, comitês intersecretarial e da sociedade civil. Em junho, após 

orientação presencial do Dr. Alexandre Kalache à Dra. Marília Louvison, as orientações dessas 

pautas foram abordadas, por Skype, pela Prof. Dra. Marília Cristina Prado Louvison ao grupo de 

trabalho/pesquisa e grupo de trabalho CMDI. Foi informado a todos que foi contratada, pelo ILC-

BR, uma assistente administrativa para auxiliar às demandas do projeto, Sra. Michelle Teixeira 

E. Leite. Em breve e estando apta à função, será designada assistente administrativo efetiva do 

projeto, em substituição à Elisa Monteiro, que assumirá a coordenação técnica. 

Em julho e agosto Dra. Marília Louvison fez as orientações novamente via Skype. 

- As orientações dessas pautas foram abordadas nas reuniões quinzenais, realizadas por Skype, 

pela Prof. Dra. Marília Cristina Prado Louvison e Elisa Monteiro Coelho 

 

Meta: Estabelecer um (01) Comitê Intersetorial e mantê-lo funcional 

Ação D:  Elaborar cronograma bimestral de reuniões do Comitê 

- Foi elaborado um cronograma provisório, com base nos meses previstos, para as idas do ILC-

BR a SJRP, que conta no cronograma de aplicação de recursos do projeto. Em anexo segue a 

planilha de datas provisórias, acordadas entre o CMDI, grupo de pesquisa e Comitê 

Intersecretarial. Dia 02/04/2019 foi realizada uma discussão do GT do CMDI com o Secretário 

de Planejamento para articulação do Comitê Intersecretarial com a identificação de profissionais 

que possam contribuir no Plano de Ação. A articulação para a constituição e definição dos nomes 

ficou a cargo da Dra. Amena Ferraz. Ficou estabelecido que a oficialização da reunião será na 

vinda da coordenação técnica do ILC-BR. 
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Ação E: Revisar as atas das reuniões do Comitê, a serem elaboradas por secretário desse Comitê 

 -  Ainda não foi definido um secretário para este comitê, que, por entendimento do GT do CMDI, 

deverá ser indicado pelo Secretário de Planejamento. 

 - Em junho ainda não havia sido definido um secretário para este comitê, que, por entendimento 

do GT do CMDI, deverá ser indicado pelo Secretário de Planejamento. As Atas foram elaboradas 

pela Amena Alcântara Ferrari Cury e revisadas pela Assistente Administrativa do projeto -Elisa 

Monteiro Coelho.  

- Em julho Elisa Monteiro Coelho, do ILC-BR, revisou a ata elaborada pelo Comitê 

Intersecretarial, que está anexada a este relatório, como evidência às atividades realizadas. 

- Em setembro Elisa Monteiro Coelho, do ILC-BR, revisou todas as atas elaboradas pelos grupos 

de trabalho, que estão anexadas a este relatório, como evidências às atividades realizadas.  

- Em outubro não houve reunião, pauta ou ata referente ao Comitê, uma vez que foi estabelecida 

periodicidade bimensal de reuniões deste grupo, sendo a última realizada em setembro/2019, a 

próxima ficou prevista para novembro/2019. 

- Não houve reunião em novembro, uma vez que foi estabelecida periodicidade bimensal de 

reuniões deste grupo, sendo a última realizada em setembro/2019, a próxima seguinte, que 

deveria ser em novembro, ficou definida estrategicamente para dezembro, quando da vinda do 

Dr. Alexandre Kalache a SJRP e assinatura do Decreto de formalização deste Comitê. 

- Em dezembro Elisa Monteiro Coelho, do ILC-BR, revisou todas as atas elaboradas pelos grupos 

de pesquisa, que estão anexadas a este relatório, como evidências às atividades realizadas. 

 

Ação F: Apoiar os membros do Comitê na definição de ações. 

- As orientações dessas pautas foram abordadas, presencialmente, pela Conselheira e 

representante do ILC-BR - Prof. Dra. Marília Cristina Prado Louvison - nas reuniões realizadas 

nos dias 23 e 24 de maio de 2019,  em São José do Rio Preto, que representou a Coordenadora 

Técnica Ina Voelcker e o Presidente do ILC-BR  Dr. Alexandre Kalache, juntamente com a 

Assistente Administrativa do Projeto - Elisa Monteiro Coelho e demais integrantes dos grupos 

de trabalho, trabalho/pesquisa, comitês intersecretarial e da sociedade civil. Em junho, após 

orientação presencial do Dr. Alexandre Kalache à Dra. Marília Louvison, as orientações dessas 

pautas foram abordadas, por Skype, pela Prof. Dra. Marília Cristina Prado Louvison ao grupo de 

trabalho/pesquisa e grupo de trabalho CMDI. Foi informado a todos que foi contratada, pelo ILC-
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BR, uma assistente administrativa para auxiliar às demandas do projeto, Sra. Michelle Teixeira 

E. Leite. Em breve e estando apta à função, será designada assistente administrativo efetiva do 

projeto, em substituição à Elisa Monteiro, que assumirá a coordenação técnica. 

Em julho e agosto Dra. Marília Louvison fez as orientações novamente via Skype. 

- A Reunião realizada no dia 20/09/2019 teve início às 9h com a apresentação dos presentes. A 

pesquisadora Natalia Sperli, da Unilago, apresentou as etapas da pesquisa que estão sendo 

executadas atualmente e a necessidade das informações das diversas pastas para a construção do 

diagnóstico e inventário, que são parte da pesquisa. A pesquisadora Marilia Louvison, da USP, 

reforçou a necessidade do Comitê para a elaboração do diagnóstico e inventário. Elisa Monteiro, 

do ILC-BR, aponta que o projeto emblemático deve considerar o que as secretarias já fazem com 

possibilidades de expansão nas atividades a médio e longo prazo. O representante da secretaria 

de obras aponta que seria possível imaginar um projeto em casas de vulnerabilidade de idosos 

para manutenção. A representante da secretaria de planejamento lembra que a EMCOP tem um 

projeto nessa linha. A representante da educação aponta, por exemplo, que alguns bairros têm 

campo de bocha, sendo necessário revitalizar os espaços para agregar novas pessoas. A 

representante da secretaria de esporte, explica que o JORI realmente é com foco competitivo e 

restrito, mas enxerga que é possível ampliar outras modalidades e ampliar ações com foco para 

esse público. Mantovani, do Conselho do Idoso, lembra da importância de todos nós focarmos 

nas ações das políticas públicas para o idoso considerando que vamos ampliar esse grupo de 

forma expansiva e em pouco tempo em nossa cidade. Amena faz a leitura das pétalas com os 

grupos e propôs que cada representante das secretarias possa também fazer proposições de ações 

até dezembro. O Sr. Valereto, representante do CMDI, apontou a necessidade de olhar para a 

priorização na saúde para pessoas com mais de 60 anos. Marilia e Fabiana esclareceram o 

atendimento na saúde por risco clínico, mas que podemos pensar ações nas unidades básicas, 

inclusive para atendimento prioritário para pessoas com mais de 80 anos. Sr. Mantovani apontou 

a questão de pensar em um trabalho com foco nas crianças, em parceria com as escolas. Bia 

esclareceu que já são realizadas ações com foco no envelhecimento, mas sabe que é possível 

fazer capacitação com os professores; ações intergeracionais e formação de voluntários para 

alfabetização de idosos 

- Como ficou estabelecido que as reuniões dos Comitês Intersecretarial e Sociedade Civil serão 

realizadas bimensalmente, este mês não teve reunião e a próxima está prevista para 
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novembro/2019. Também está previsto um outro encontro em dezembro/2019, onde estará 

presente a equipe do ILC-BR, inclusive o Dr. Alexandre Kalache. 

- Como ficou estabelecido que as reuniões dos Comitês Intersecretarial e Sociedade Civil serão 

realizadas bimensalmente, este mês não teve reunião e a próxima será em dezembro/2019. 

- Foi realizada reunião, no dia 13 de dezembro de 2019, das 8h30 às 11h00, com os representante 

das Secretarias: Saúde, Assistência, Meio Ambiente, Habitação, Trabalho, Trânsito, Escola de 

Gestão, Planejamento, Educação, Esporte, Mulher, Desenvolvimento; representantes do ILC-

BR, CMDI e do parceiro Acadêmico - Unilago, com objetivo de 1) balizar os encaminhamentos 

e ações já em andamento; 2) alinhar o processo para 2020 e 3) identificar os desafios. A reunião 

iniciou com as boas-vindas do Secretário de Planejamento, Israel Cestari. Em seguida o 

presidente do Conselho do Idoso, Dr. Antônio Caldeira explanou sobre o andamento do projeto 

até o momento, com a construção dos documentos prioritários (carta de serviços e indicadores) 

e a pesquisadora local. A pesquisadora Natália Sperli esclareceu sobre o andamento da pesquisa 

de campo, tanto quanti como qualitativa. Israel apontou a necessidade de todos se envolverem 

no processo para que possamos construir de fato uma cidade mais amiga para todas as idades e 

que é importante ter perfil para participar desse comitê e se envolver nas atividades propostas, 

fazendo a “ponte” entre as secretarias. 

Após a fala do Secretário a representante da Secretaria da Saúde, Amena Ferraz, apresentou de 

forma bastante sintética a visão geral do projeto, reforçando o objetivo e os compromissos que o 

Comitê Intersecretarial tem para o avanço do projeto em nossa cidade e os resultados 

preliminares. Também reforçou a necessidade da leitura do check list Global que já propõem 

vários caminhos para o avanço. Ficou pactuado que no final de janeiro ou início de fevereiro/2020 

será realizada uma oficina de planejamento, onde a Escola de Gestão irá apoiar a metodologia do 

encontro para que possamos ter as ações bastante definidas entre o grupo. Os representantes das 

secretarias também contribuíram com várias ideias de ações e ficou a necessidade de aprofundar 

a ideia de um “APP” com ações que podem ser ofertadas pela comunidade e pessoas que 

necessitam de apoio. Lembrando que isso também já está em andamento entre as Secretaria de 

Saúde e Assistência. Neste mesmo dia, à tarde, foi assinado no Gabinete do Prefeito Edinho, com 

a presença dos secretários de governo, representantes do ILC-BR (Alexandre Kalache, Elisa 

Monteiro e Marília Louvison), do parceiro acadêmico e CMDI, o Decreto de constituição do 

Comitê Intersecretarial para o Projeto SJRP- Cidade Amiga de Todas as Idades. 
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Meta: Criar um (01) mecanismo para envolver pessoas idosas no desenvolvimento de um plano de 

ação (do mês 03 ao mês 04). 

 

Ação A: Conscientizar membros do CMI. 

- Em reunião do dia 12/04/2019, foram levantadas as oportunidades de uma Programação de 

debates descentralizados e discussões nas ILPIs dos temas priorizados na Conferência e grupos 

de Idosos, para envolvimento das pessoas idosas do desenvolvimento do Plano de Ação. 

- Em reunião do dia 02/05/2019, com a presença de Amena Alcântara Ferraz Cury, Antônio 

Caldeira da Silva, Camila Pacífico Sparvoli, Fabiana Jacinto de Melo, Luiz Roberto Mantovani, 

Sueli Maria Sanches de Oliveira, foram definidas as datas da próximas reuniões do projeto, 

participantes e demais assuntos: dia 23/05 - 8h - Grupo de Trabalho,  10h30 – Grupo de Pesquisa, 

14h - Comitê Intersecretarial . dia 24/05 - 9h - Comitê da Sociedade Civil  

Foram escolhidas as Instituições para participação no Comitê da Sociedade Civil: Acirp, OAB, 

Prever, UNESP/IBILCE; Bispado, associação dos Pastores, Rotary, Maçonaria, Ministério 

Público, Sindicato de Hotelaria e Porteiras; Comissão dos Vereadores, Fundações, Convênios 

Interessados. Foram feitos encaminhamentos do Grupo de Trabalho e organização para 

apresentação na reunião ordinária do dia 08 de maio de 2019. Discutida a elaboração do 

Diagnóstico de situação do envelhecimento do Município: a. Esboço do Diagnóstico; b. Vincular 

os Objetivos da ODS;  c. Extrema Pobreza do Idoso no Município/CadUnico);  d. Distribuição 

demográfica dos idosos nas Regiões do Município; e. Idosos em situações de vulnerabilidade;  f. 

Internações de Idosos por Região; g. Idosos com deficiência; h. Mapeamento das ILPIs por 

Regiões, equipamentos com atividades focadas nos idosos; i. Idosos inseridos no mercado de 

trabalho; j. Sistema de garantia de Direitos; k. Violência contra o Idoso. Foi abordada a Política 

Municipal do Idoso (GT vai direcionar a discussão no CMDI, com mapeamento dos serviços 

pelos representantes das Secretarias). Foi aprovado o termo de referência do GT, revisado pelo 

Sr. Luiz Roberto Mantovani e foram abordadas as oportunidades de uma programação de debates 

descentralizados e discussões nas ILPIs dos temas priorizados na Conferência e grupos de Idosos, 

para envolvimento das pessoas idosas do desenvolvimento do Plano de Ação. 

 

 

 



 

                                                                  
 

Centro Internacional de Longevidade (ILC-BR) 

Av. São Francisco Xavier, 524, 10° andar – Bloco F – Sala 10.136 – UnATI/UERJ – Maracanã  
 Rio de Janeiro, RJ - CEP 20550-900 -  CNPJ 19.276.319/0001-72 

 
 

Ação B: Desenvolver metodologia, incluindo plano de recrutamento, para pesquisa. 

- Em reunião realizada pelo grupo de trabalho do parceiro Acadêmico - Unilago, com a 

participação da coordenadora da pesquisa, Dra. Marília Louvison, a pesquisadora sênior Dra. 

Natália Sperli Geraldes Marin dos Santos, o pesquisador pleno Dr. Natal Santos da Silva, a 

assistente administrativa Elisa Monteiro Coelho,   foram discutidas as metodologias dos projetos 

que foram realizados em Jaguariúna (SP) e Veranópolis (RS). Foi apresentada a iniciativa do 

ILC-BR e o objetivo do projeto em SJRP. Dra. Marília falou sobre os documentos Protocolo do 

Rio e o Protocolo de Vancouver que norteiam todo a metodologia do Projeto. Dra. Natália ficou 

responsável de elaborar o edital de seleção dos assistentes de pesquisa até início de maio. E Dra. 

Marília enviará até segunda-feira, 08/05/2019, os documentos dos projetos realizados em 

Jaguariúna e Veranópolis, Protocolos do Rio e Vancouver para a equipe de pesquisa se 

aprofundar elaborar o projeto de pesquisa que será desenvolvido em Rio Preto. 

- Em 24/05, o grupo de pesquisa (Antonio Caldeira da Silva, Marília Cristina Prado Louvison, 

Natália Sperli Geraldes Marin dos Santos e Natal Santos da Silva) se reuniu para discutir o 

questionário do projeto. Dra. Marilia iniciou a reunião apresentando o questionário que foi 

elaborado. Discutiram sobre os pontos principais que a Dra. Anita Liberalesso Neri, colaboradora 

voluntária e pesquisadora da Unicamp, utilizou na pesquisa que realizou no município de 

Jaguariúna/SP, quais blocos pensaram em excluir e acrescentar algumas informações referentes 

à violência, queda e cuidador. Dr. Caldeira externou a preocupação com os prazos referentes ao 

tamanho amostral e todos concordaram com a dificuldade da realização da pesquisa no domicílio 

e prazo. Ficou definido que será realizado um sorteio a partir do cadastro e que estes idosos serão 

convocados para ir até a UBS. E caso não compareçam, os entrevistadores irão até o domicílio 

para completar a amostra. Dra. Marília ficou de finalizar o questionário e o projeto e enviar para 

a Dra. Natália submeter no CE\p 

 

Meta: Conduzir (01) pesquisa quali e quantitativa, com participação de instituição acadêmica local 

(do mês 03 ao mês 13). 

 

Ação A: Recrutar e contratar instituição acadêmica, ou profissionais da academia, capacitados para 

desenvolver pesquisa sob orientação do ILC-BR 

- Foi firmado Acordo de Cooperação Técnico-Científico entre o ILC-BR e a Unilago (Associação 

Educacional de Ensino Superior), com data retroativa ao início do projeto, 06/02/2019, que prevê 
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a contratação de Pesquisadores Sênior e Pleno. Foram contratados Dra. Natália Sperli Geraldes 

Marin dos Santos e Dr. Natal Santos da Silva, ambos pesquisadores e professores da Unilago. Os 

dois ficaram de elaborar o Edital de convocação para seleção e contratação dos 12 (doze) 

assistentes de pesquisa para o projeto em início de maio. Foram contratados Dra. Natália Sperli 

Geraldes Marin dos Santos e Dr. Natal Santos da Silva, ambos pesquisadores e professores da 

Unilago. Os dois contratados ficaram de elaborar o Edital de convocação para seleção e 

contratação dos 12 (doze) assistentes de pesquisa para o projeto, em início de maio. 

Os pesquisadores Natália Sperli e Natal Santos elaboraram o Edital de convocação para seleção 

e contratação dos 12 (doze) assistentes de pesquisa para o projeto em início de maio/2019. O 

recrutamento iniciou com a publicação do Edital (em anexo) para seleção dos Assistentes de 

Pesquisa, em 05 de maio/2019, nas redes sociais, cujas entrevistas foram realizadas, no dia 

09/05/2019, pelos pesquisadores Sênior e Pleno (Dra. Natália Sperli Geraldes Marin dos Santos 

e Dr. Natal Santos da Silva, respectivamente). Para a seleção, foram utilizados os seguintes 

critérios: 1) disponibilidades para realização das entrevistas, 2) vínculo empregatício, 3) 

desenvoltura para a realização de entrevistas (foi observado como o aluno se portava durante a 

entrevista) e 4) experiência prévia com pesquisa e banco de dados. Além disto, os currículos 

lattes foram analisados pelos pesquisadores. Alunos que recebem bolsa de iniciação científica 

(PIBIC) com vigência durante os 12 meses da bolsa de assistente de pesquisa foram 

desclassificados. Dos 51 alunos inscritos até o período da manhã do dia 09/05/19, apenas 36 

alunos compareceram para a entrevista, no dia 10/05 pelo período da manhã. Ainda no dia 10/05, 

à tarde, o Grupo de Pesquisas se reunião por Skype, com a participação da Dra. Anita Liberalesso 

Neri, pesquisadora da Unicamp que conduziu as pesquisas do projeto Cidade Amiga para Todas 

as Idades no município de Jaguariúna, discorreu sobre suas facilidades e dificuldades. Falou 

sobre o questionário empregado e o que poderíamos aproveitar e reformular para a pesquisa de 

São José Rio Preto. Todos discutiram bloco por bloco do questionário. Também foi discutida a 

amostra, como foi composta em Jaguariúna, amostra intencional devido a dificuldade que 

encontraram para realização do estudo. Também foi falado sobre a realização da entrevista por 

sorteio de domicílio e que poderíamos realizar uma amostra mista distribuído por região, sexo e 

faixa etária. Outra questão abordada foi a utilização de equipamentos como tablets para a coleta 

de dados e como isto impactaria na economia de verbas e tempo para tabulação de dados. Na 

reunião do Grupo de Pesquisa realizada em 16/05/2019, Dra. Amena e Dr. Caldeira falaram que 
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existem muitos dados referentes ao perfil e indicadores. Dra. Amena e Dra. Natália realizaram 

uma listagem dos indicadores que podem ser utilizados para os dados secundários. Dra. Amena 

e Dr. Caldeira ficaram de agrupar estes dados e ver com o Conselho do Idoso o que já foi 

produzido dos dados referentes ao inventário de serviços. Também foi discutido sobre o cadastro 

único para a seleção dos domicílios por região para a realização das entrevistas. Dr. Natal ficou 

responsável por calcular novamente a amostra distribuída por faixa etária, sexo e região e após 

envio do cadastro da EMPRO, a distribuição da população no município. Amena e Dr. Caldeira 

ficaram responsáveis por agrupar todas as informações referentes ao perfil, indicadores e 

inventário e passar para a Dra. Natália poder distribuir as tarefas para os assistentes de pesquisa. 

Em 17/05/2019 foi realizada nova reunião do grupo de pesquisa, abordando a metodologia da 

pesquisa, conversaram sobre o Cadastro da EMPRO e sobre as informações que foram solicitadas 

para a seleção amostral. Também discutiram sobre os dados disponíveis para a caracterização 

dos idosos do município e os indicadores que serão utilizados. Os dados referentes ao inventário 

de serviços e como o município de Jaguariúna realizou o deles. Discutiram sobre o questionário 

e os prazos para apreciação do CEP. Ficou definido que passaríamos pelo CEP da Unilago até o 

final de maio. Dr. Natal ficou responsável por recalcular a amostra distribuída por faixa etária, 

sexo e região e após envio do cadastro da EMPRO, a distribuição da população no município. 

Dra. Amena e Dr. Caldeira ficaram responsáveis por agrupar todas as informações referentes ao 

perfil, indicadores e inventário e passar para a Dra. Natália poder distribuir as tarefas para os 

assistentes de pesquisa. Dra. Natália ficou responsável por submeter o projeto na plataforma 

Brasil pelo CEP da Unilago após o envio da Dra. Marília. Dra. Marília ficou de concluir o projeto 

até a próxima semana e enviar para a Dra. Natália. No dia 23/05, com a presença do grupo de 

pesquisa e membros do ILC-BR (Elisa Monteiro Coelho - Diretora Administrativa e Marília 

Louvison - Conselheira do ILC-BR e representante do Dr. Alexandre Kalache), e com o objetivo 

de apresentar o projeto de pesquisa para os assistentes e o grupo de trabalho, houve uma 

apresentação de todos os membros do Grupo de Pesquisa e, em seguida, Dra. Marilia falou sobre 

as contribuições do Dr. Alexandre Kalache no Brasil e no mundo, sobre o ILC-BR e sobre o 

conceito de Envelhecimento Ativo. Após, apresentou o projeto de pesquisa para o Projeto SJRP 

– Cidade para Todas as Idades. Dr. Natal explicou aos alunos o processo de seleção e os critérios 

que foram utilizados. Dra. Marilia falou da importância da equipe multiprofissional para o 

projeto. Elisa explicou o processo administrativo e da contratação dos alunos. Dra. Natália 



 

                                                                  
 

Centro Internacional de Longevidade (ILC-BR) 

Av. São Francisco Xavier, 524, 10° andar – Bloco F – Sala 10.136 – UnATI/UERJ – Maracanã  
 Rio de Janeiro, RJ - CEP 20550-900 -  CNPJ 19.276.319/0001-72 

 
 

solicitou a apropriação dos documentos que serão enviados para os alunos para que entendam o 

que será realizado. Foi discutido o cronograma e os prazos de trabalho. Explicou-se para os 

alunos as etapas do processo de trabalho, primeiramente a elaboração dos dados referentes ao 

perfil, indicadores e inventário de serviços. Segundo, previsto para agosto, a realização das 

entrevistas e posteriormente as entrevistas qualitativas através de fóruns e grupos focais. 

Ação B: Desenvolver metodologia, incluindo instrumentos de pesquisa (adequar os instrumentos 

existentes à realidade do município) 

- Dando continuidade às contribuições anteriores da Dra. Natália Sperli Geraldes Marin dos 

Santos, juntamente com Dr. Natal e os assistentes de pesquisa Maria Clara, Liandra, Caroline, 

Monize, Monise, João Vitor, Maria Laura, Gisele, Carolina, Mariana e Bárbara, foi explicada a 

primeira etapa para realização da pesquisa e distribuição às tarefas para a coleta dos dados 

secundários com a divisão do grupo em 3 subgrupos (perfil dos dados sócio demográficos e 

econômico, indicadores e inventário de serviços). As tarefas foram assim distribuídas: Busca dos 

dados secundários (subgrupo 1- perfil: Maria Laura, Monize, Mariana e Carolina; subgrupo 2: 

Indicadores: Maria Clara, Monise, Gisele e Bárbara; subgrupo 3: Caroline, João Vitor, Ana 

Vitória e Lisandra) mês de junho. Carolina Rodrigues ficou responsável para realizar os 

orçamentos das camisetas durante esta semana. Em 07 de junho de 2019, se reuniram por Skype 

Natália Sperli Geraldes Marin dos Santos e Natal Santos da Silva (Unilago), Marília Cristina 

Prado Louvison (USP) e Neide Bruscato (Veranópolis) para compartilharem as experiências do 

projeto desenvolvido em Veranópolis.  

Neide destacou a importância de um questionário consistente, o envolvimento do setor público e 

o apoio do conselho do idoso para realização da pesquisa. Ficou acertado que: Marília ficou 

responsável por finalizar o projeto até segunda-feira dia 10/06 para enviar para Natália submeter 

ao CEP da Unilago. Natália ficou responsável por submeter o projeto no CEP e buscar as 

autorizações com a secretaria de saúde de Rio Preto assim que receber o projeto da Marília. 

Representando o grupo responsável pelo perfil, a assistente Carolina Rodrigues disse que elas 

utilizaram alguns dados da Secretária da Saúde de São Jose do Rio Preto que conseguiu com a 

Profa. Amena, juntamente com outros dados que encontraram em sites da prefeitura e outros de 

referência. Em seguida, representando o grupo dos indicadores, a assistente Monise explicou que 

os principais dados encontrados foram no SISAP-Idoso e alguns no site do IBGE. 

Complementando, a assistente Maria Clara Ferreira disse que havia conversado com a profa. 
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Amena em busca de mais indicadores atualizados, a qual explicou que os alguns indicadores da 

Secretaria de Saúde de São Jose do Rio Preto ainda estão em construção e os dados que ela tinha, 

já haviam sido passados para a assistente Carolina.  Por fim, o assistente João Vitor Alves 

representante do grupo do inventário apresentou os dados que conseguiram referente aos serviços 

públicos e privados, através de reuniões com o Prof. Dr. Caldeira e outros meios. Sendo assim, 

esses serão os primeiros dados a serem descritos. Dando continuidade, a Profa. Dra. Natália 

Sperli orientou sobre a forma de organização de cada dado encontrado e quais elementos ainda 

deveriam ser acrescentados.  Além disso, o Prof. Dr. Natal Santos também explicou como 

deveriam ser realizadas as tabelas no Excel e quais seriam os dados mais relevantes, orientou o 

grupo dos indicadores a organizar os dados do mais geral para o mais específico, além de utilizar 

sempre os mais atualizados como 2016/17.  A Profa. Dra. Natália Sperli acrescentou que os 

integrantes dos grupos perfil e indicadores, caso fosse necessário, deveriam ajudar o grupo do 

inventário, uma vez que o nível de dificuldade desse trabalho é maior. Ainda, falou sobre a 

necessidade da realização de três orçamentos, em três gráficas diferentes (priorizando sempre a 

de menor custo) para a fabricação de panfletos/ folders educativos sobre o projeto, as assistentes 

Monize Baraldi e a assistente Maria Laura Muniz se dispuseram a serem as responsáveis pela 

cotação dos preços. 

 

Ação C: Submeter projeto de pesquisa à Comitê de Ética em pesquisa 

- Projeto foi submetido ao CEP (Comitê de Ética em Pesquisa) em junho/2019, conforme 

documento em anexo. 

 

Ação D: Levantar dados sociodemográficos, com base em estatísticas municipais e estaduais, para criar 

perfil do município. 

- Em reunião realizada no dia 25/07/2019, a pesquisadora Natália Sperli informou que está com 

dificuldades de conseguir as informações do inventário de serviços e indicadores. Informou que 

foi na secretaria da assistência social neste dia às 8:30h conversar com o Sr. Willian e que este 

se mostrou solícito com os dados. Ficou de atualizar as informações dos indicadores da 

assistência e enviar por e-mail. Também disse que foi irá na secretaria de saúde na segunda pela 

manhã conversar com na GIVIS e buscar os dados que possuem. Falou da dificuldade em 

conseguir o restante das informações com as demais secretarias (Esporte, Habitação, 
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Planejamento, Cultura). Amena Curry falou que irá fazer a solicitação via Secretaria de Saúde 

para conseguir o restante das informações. 

- Paralelamente à pesquisa que será iniciada neste mês, o levantamento de dados 

sociodemográficos ainda será continuado até dezembro de 2019, conforme deverá ser discutido 

e definido na próxima ida do ILC-BR a SJRP. Na 17a reunião do grupo de trabalho/pesquisa da 

Unilago, realizada no dia 01/08/2019, das 13:30 às 15:00 horas, a Profa. Dra. Natália Sperli e o 

Prof. Dr. Natal Santos explicaram os detalhes de como deverá ser a abordagem dos idosos para 

a entrevista e ressaltaram a importância de não induzir a resposta na hora das perguntas. Em 

seguida, passaram para os assistentes de pesquisa a data que ocorrerá o primeiro campo, que será 

em Schmitt no dia 15 de agosto as 12:30 horas. Ainda explicou como deverá ser a ligação de 

convite para os idosos. Ressaltaram também, a importância da panfletagem antes das ligações. 

Sendo assim, os assistentes de pesquisa decidiram se dividir em dois grupos: um ficará 

responsável pela panfletagem e o outro pelas ligações. As ligações poderão ser feitas do telefone 

da secretaria da Unilago ou do celular particular de cada assistente de pesquisa. Por fim, o Prof. 

Dr. Natal falou da necessidade da criação de uma planilha padrão para a transcrição das 

informações adquiridas nas entrevistas, dessa forma ele pediu o auxílio de alguns assistentes de 

pesquisa para criar a mesma, as assistentes Leandra e Monize Baraldi se dispuseram a realizar 

essa função. A profa. Dra. Natália Sperli também definiu uma nova reunião no dia 02 de agosto 

as 13:30 horas para o treinamento do questionário. Ficou definida a panfletagem no dia 05 de 

agosto em Schmitt pelos assistentes responsáveis: Maria Laura Muniz, Maria Clara Ferreira, 

Leandra e Ana Victória.  

No dia 06 de agosto em Schmitt assistentes responsáveis: Monize Baraldi e Carolina Brito. 

Ligações para convocação dos idosos de Schmitt, até dia 14 de agosto, assistentes responsáveis: 

Caroline, Mariana Olímpio, Monise, Gisele, Bárbara e João Rossiter. Entrevistas em Schimitt dia 

15 de agosto as 12:30 horas, todos os assistentes de pesquisa deverão comparecer. Em 

02/08/2019, às, 13h30, em reunião do Grupo de Trabalho/Pesquisa da Unilago a Profa. Dra. 

Natália Sperli iniciou a leitura do questionário desde o primeiro bloco (identificação e condições 

socioeconômicas) até o último (condições do ambiente físico e social). Durante a leitura algumas 

questões foram levantadas quanto às possíveis respostas dadas pelo idoso, questões que deveriam 

ser retiradas, pequenos erros de numeração, dificuldades de interpretação e entendimento. Sobre 

o bloco B – saúde mental: estado mental, depressão e memória, ficou estabelecido que cada 
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pesquisador terá uma folha com os comandos e escala de depressão geriátrica e, principalmente, 

estabelecido que os idosos que estiverem com déficit cognitivo não continuarão a responder o 

questionário. Todos os pesquisadores deveriam realizar o questionário com familiares ou amigos, 

preferencialmente pessoas idosas, para identificar dificuldade de aplicação. Em reunião no dia 

08 de agosto de 2019, das 15:00 às 16:00 horas, do Grupo de Trabalho/Pesquisa da Unilago, o 

Prof. Dr. Natal e os assistentes de pesquisa presentes revisaram o questionário. A assistente 

Monize pontuou se seria necessário o idoso apresentar um documento, porque alguns passam as 

datas de nascimento erradas e acabam confundindo a idade que tem. Ela também apresentou uma 

parte da planilha do Excel ao Prof. Dr. Natal, que aprovou. A assistente Maria Clara relatou que 

tentou realizar o questionário com um vizinho idoso que inicialmente estava animado, mas com 

o passar do questionário começou a ficar impaciente e disse que teria que ir embora. Surgiu a 

dúvida sobre o idoso não querer responder mais às perguntas, mas ele é livre para desistir durante 

a entrevista. Outro ponto importante foi a discussão sobre o cuidado de ler as questões de forma 

mecânica e o cuidado para não acabar gerando viés. Dia 09 de agosto de 2019, às 13h, Dr., Natal 

Santos informou em reunião do Grupo de trabalho/pesquisa  que foi necessário rever o 

questionário, pois algumas alterações seriam necessárias e que a professora Dra. Natália Sperli 

estava em São Paulo para reunir-se com outros representantes da pesquisa na USP para adequar 

as alterações. Além disso, as assistentes de pesquisa fizeram alguns apontamentos sobre algumas 

questões que tiveram dúvidas. Sanadas as dúvidas, repassamos algumas questões e ficou decidido 

que teríamos que adiar o início das ligações para os idosos e o questionário, pois era preciso 

definir corretamente o horário, local e mudanças do questionário. Dia 16 de agosto de 2019, às 

13h foi realizada reunião do Grupo de trabalho/pesquisa para as últimas orientações referente aos 

questionários e convocação dos entrevistados. De acordo com o relatório número 1 da equipe de 

pesquisa, e resumindo as atividades de pesquisa do mês vigente, foi realizado levantamento dos 

dados sociodemográficos, com base em estatísticas municipais e estaduais, para criar perfil do 

município e levantar informações sobre ações, programas e projetos a fim de criar um inventário 

de atividades municipais (início em maio/2019 até setembro de 2019). Foram encontradas 

dificuldades no processo de conseguir as informações com as secretarias. Aguardando resposta 

das secretarias para conclusão do painel. Foi realizado recrutamento de idosos de São José do 

Rio Preto para aplicar questionário quantitativo e instrumento qualitativo. As entrevistas 

iniciaram em agosto de 2019, com a região de Schimidt, porém encontrou-se dificuldade no 
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contato dos entrevistados devido à desatualização dos telefones. Inicialmente, optou-se por 

agendar as entrevistas na Praça de Esporte e Cultura de Schimidt o que não tivemos sucesso, 

apenas duas pessoas compareceram. Assim, optou-se por realizar a entrevista de casa em casa a 

partir do sorteio prévio. Para os grupos focais, está prevista a realização de um em cada região, 

totalizando 10. Estão sendo realizados em equipamentos sociais como CRAS, Praças de esporte, 

Subprefeitura. Início: 24/08/19, sábado as 8:30h na Praça de Esporte e Cultura de Schimidt. No 

relatório em anexo, o cronograma de realização das etapas da pesquisa. 

- A ação continuou em andamento, até dezembro/2019, quando deverá ser concluída. Em todas 

as reuniões têm sido reforçada a importância de tal ação. 

- Em virtude da elaboração do Decreto instituindo o Comitê Intersecretarial, em dezembro foi 

estabelecido, em reunião, que a atividade deverá ser prorrogada até fevereiro de 2020, 

acompanhando o período da pesquisa de campo. 

 

Ação E: Levantar informações sobre ações, programas e projetos municipais voltados à pessoa idosa a 

fim de criar um inventário de atividades municipais desenvolvidas no ramo do envelhecimento 

- Em complemento às informações da ação "Levantar dados sociodemográficos, com base em 

estatísticas municipais e estaduais, para criar perfil do município" que também permeia também 

esta ação, em julho/2019 a Amena Curry se comprometeu em contato com as secretarias para 

solicitar as informações do inventário de serviços e indicadores nos próximos meses. A 

pesquisadora Natália Sperli e Natal Santos irão agendar as próximas visitas na secretaria da 

Habitação (Telma – responsável) e Saúde. 

- Em complemento às informações da ação "Levantar dados sociodemográficos, com base em 

estatísticas municipais e estaduais, para criar perfil do município" que também permeia esta ação, 

em agosto/2019 a Amena Curry ouviu das secretarias, em suas ligações, e permaneceu a 

dificuldade de obter as informações do inventário de serviços e indicadores, portanto esta ação 

continua em andamento 

- Em complemento às informações da ação "Levantar dados sociodemográficos, com base em 

estatísticas municipais e estaduais, para criar perfil do município" que também permeia esta ação, 

a Amena Curry reforçou esta ação que tem continuidade até dezembro de 2019, quando deverá 

ser concluída. De acordo com o relatório de pesquisa em anexo, a respeito do Inventário dos 

Serviços e Indicadores: foi feito contato com as secretarias que ainda não responderam: 
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obtivemos resposta neste mês da saúde, educação e habitação; foi realizada consolidação das 

informações para construção do painel e cardápio de serviços e envio do relatório para o 

Conselho Municipal do Idoso.  

- De acordo com a reunião realizada no dia 11/10/2019, o Dr. Natal falou sobre a criação do 

aplicativo de celular para a coleta de dados e que até o final do mês seria disponibilizado aos 

assistentes de pesquisa. Dra. Natália falou sobre os dados do inventário e indicadores, da 

construção do relatório para que em dezembro seja disponibilizado à sociedade civil. Dra. Marília 

solicitou o encaminhamento de todo o material por e-mail para que ela possa organizar e avaliar 

do que já havia disponível. 

- A ação foi reforçada em todas as reuniões realizadas em novembro/2019. 

- Em virtude da elaboração do Decreto instituindo o Comitê Intersecretarial, em dezembro foi 

estabelecido, em reunião, que a atividade deverá ser prorrogada até fevereiro de 2020, 

acompanhando o período da pesquisa de campo. 

 

Ação F: Recrutar, no mínimo, quinhentos (500) cidadãos de São José do Rio Preto para aplicar 

questionário quantitativo e instrumento qualitativo. 

-  Os idosos estão sendo recrutados via telefone e nos CRAs de acordo com a região estabelecida.  

A previsão deste é iniciar pela região de Eng. Schmitt., seguida pelas regiões da Represa e Centro.  

 

Ação G: Orientar SEMAS sobre logística necessária para levantamento de dados e colaborar com 

SEMAS para viabilizar o levantamento de dados. 

 - Os representantes da SEMAS, presentes nas reuniões realizadas no dia 20/09, participaram das 

orientações acerca do assunto, abordadas pelo Dr. Antonio Caldeira e Amena Cury. 

 

Ação H: Aplicar questionário quantitativo e instrumentos qualitativos à população.   

- Conforme reunião realizada no dia 04 de setembro, os assistentes de pesquisa apresentaram 

problemas referentes à pesquisa em Eng. Schmitt como o não comparecimento dos idosos no dia 

previsto para a entrevista e os contatos errados ou sem atualização. Com isso, alguns pontos 

foram elencados como a mudança na estratégia de pesquisa. Além disso, a Prof. Dra. Amena 

estava presente na reunião e informou que iria conseguir os dados de contato e de endereço 

atualizados para a próxima região de entrevista, da represa. Ademais, foi feito um cronograma 
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de todos os grupos focais. Por fim, a Profa. Dra. Natália abordou a questão da importância dos 

termos de consentimento da pesquisa e das fotos tiradas. Na reunião do dia 19/09/2019, a Profa. 

Dra. Marília Louvison perguntou aos assistentes de pesquisa o que estão achando das entrevistas, 

do questionário e as dificuldades encontradas. Foram pontuadas as seguintes questões: Quando 

iniciar a panfletagem em determinado território já estar com o grupo focal marcado para convidar 

os idosos interessados em participar. Abordar o tema da pesquisa no grupo focal, antes de iniciar 

as entrevistas no território. Dificuldade de acesso aos idosos: os dados dos selecionados estão 

incorretos ou os telefones estão errados e o endereço correto. Outras vezes não estão em casa, 

trabalham e não atendem. Eles também têm receio de dar alguma informação como “reclamar” 

e serem prejudicados e ficam receosos de falar sobre condições financeiras e perderem os 

benefícios que possuem (aposentadoria ou pensão) que, geralmente, é o sustento da família. Por 

isso foi proposto iniciar a entrevista com o mini mental e terminar com as informações 

financeiras. Zoneamento: dificuldade de juntar os idosos em um mesmo local, estratégia adotada 

em Schmitt e não funcionou, mas em outras regiões poderia funcionar, mas precisaria de 

divulgação. Preocupação em abordar os idosos que moram em bairros que possuem o “chefe do 

bairro” e para isso seria necessário a participação de agentes de saúde. Divulgação da pesquisa: 

melhorar a estratégia de divulgação, pois os idosos ainda estão inseguros de receber os assistentes 

de pesquisa. Então é preciso estudar o território para definir a melhor maneira de divulgação, 

como panfletagem, carro de som, uso dos meios de comunicação da UNILAGO. Assistentes de 

pesquisa: aumentar a quantidade de entrevistadores para aumentar o rendimento da pesquisa, 

para isso foi proposto convidar alunos da liga de geriatria para ajudarem como forma de projeto 

de extensão ou alunos de pós da FAMERP. Tablets: fazer uma reunião com o responsável por 

montar o software. Queixas dos idosos: durante algumas entrevistas alguns idosos estão fazendo 

alguns pedidos ou algumas reclamações e isso deve ser passado para a equipe para análise de 

onde deve ocorrer uma interferência.   

- De acordo com a reunião realizada no dia 11/10/2019, onde foi abordado o andamento da 

pesquisa, a Dra. Natália explicou sobre a necessidade de mudar o início da coleta na região de 

Talhado, devido às dificuldades de logística. Ficou definido o reinício pela região central pela 

facilidade de acesso. Dr. Natal falou sobre a criação do aplicativo de celular para a coleta de 

dados e que até o final do mês seria disponibilizado aos assistentes de pesquisa. No dia 12/10, a 
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Dra. Marília Louvison encaminhou e-mail com sugestão de ajustes ao questionário, em resposta 

às percepções da equipe de entrevistadores. 

- Em reunião realizada no dia 12 de novembro de 2019, das 16:30 às 17:15 horas, Dra. Natália 

comentou sobre as dificuldades e informou sobre a reunião com Dr. Alexandre Kalache, Elisa 

Monteiro, Prof. Antônio Caldeira e Amena Cury e Dra. Marília Louvison e as decisões sobre a 

revisão do método de coleta de dados. Ficou decidido que pararíamos a região central e faremos 

entrevistas na UBS nos dias 22/11, 29/11 no período da tarde e noite com idosos que estiverem 

na unidade no momento. Manteremos o cálculo amostral de acordo com a faixa etária e sexo. 

Também solicitou que ao realizarem a entrevista façam uma planilha no Excel com nome, data 

de nascimento, dia da coleta e região para facilitar o controle 

Natália também apresentou a nova Pesquisadora Pleno, Camila Pancote, que substituirá o Dr. 

Natal Santos. Por e-mail, Dra. Marília informou aos grupos de trabalho as atividades para 

realização e acompanhamento:  

1. Garantir a realização dos 5 grupos focais que faltam, aos sábados, até o início de 

dezembro, mediante grande convocatória.  

2. Aproveitar esses cinco encontros nos territórios e montar esquema com os 

entrevistadores para a ampla convocatória de realização de entrevistas quanti (inquérito 

com tablet). Ao final desses mutirões de pesquisa compatibilizaríamos o cumprimento de 

parte da amostra (considerando sexo e mais novos/mais velhos) e indicaríamos novas 

datas necessárias em locais de públicos distintos e ou estratégias específicas, a se 

realizarem entre dezembro e fevereiro. Ou seja, flexibilizar o sorteio, mas, a princípio, 

manter a proposta de tamanho e característica amostral.  

3. Parar as entrevistas dos sorteados na região da Unilago, que não se mostrou efetiva e 

constituir grandes convocatórias de mutirões de entrevistas em locais de públicos 

distintos e dar especial atenção para uma estratégia específica para essa região e a central 

que tem o maior número da amostra e maior dificuldade de acesso aos idosos do que as 

áreas periféricas.  

4. Verificar estratégia para a região dos grandes condomínios. Avaliar se entrevistas em 

espaços como Rotary e Sesc dão conta da realidade desses idosos  
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5. Agilizar a digitação no aplicativo das entrevistas realizadas em período anterior para 

conseguirmos um dado preliminar no início de dezembro com o maior número possível 

de entrevistas realizadas.  

6. Agilizar a transcrição dos grupos focais para termos alguns trechos de narrativas 

emblemáticas para dialogar em dezembro com o Kalache e os coletivos do projeto.  

7. Sistematizar inventário e perfil no sentido de maior visibilidade e análise estratégica 

dos dados secundários, com ênfase no diagnóstico de demandas e ofertas das políticas 

públicas nos dez territórios.  

8. Preparar o fórum público como mais um espaço de escuta. Combinar com Kalache uma 

fala dele e uma nossa e abrir para os idosos, gravando todo o evento e deixando papéis 

para sugestões de ações da prefeitura para uma cidade mais amiga dos idosos com caixas 

de coleta no local do evento.  

9. Avançar no desenho da Margarida para o Comitê Intersecretarial com todas as ações 

emblemáticas indicadas por cada secretaria que tem aparecido nas reuniões (verificar o 

cardápio de oferta do selo da cidade amiga do estado que eu e Kalache havíamos proposto 

na época). 

10. Nos prepararmos para a finalização do relatório da pesquisa em fevereiro e elaboração 

dos planos estratégicos.  

Na reunião seguinte, realizada em 29 de novembro de 2019, das 16:00 às 18:00 horas, Dra. 

Natália iniciou informando sobre o andamento da pesquisa. Também informou sobre o sucesso 

da nova estratégia para a coleta de dados dos questionários. Prof. Caldeira falou sobre a 

apresentação dos dados prévios na semana em que Dr. Kalache virá a São José do Rio Preto. Dra. 

Marilia perguntou sobre os grupos focais e a Dra. Natália respondeu que devido ao relatório 

prévio, para a apresentação para o Comitê da Sociedade Civil, decidiram parar e retornar em 

janeiro. No momento foram realizados 13 grupos (6 nas regiões e mais 3 sendo 1 com cuidadores, 

1 com prestadores de serviço e 1 com o CMDI). Faltando ainda as regiões: HB, Bosque, Vila 

Toninho e Pinheirinho. Dra. Natália montará a apresentação do perfil, inventário e pesquisa 

quanti e qualitativa e todos os demais verão a apresentação e farão contribuições. 

- Com intuito de dar prosseguimento à pesquisa, foi realizada em 11 de dezembro de 2019, das 

14:00 às 18:00 horas, reunião do grupo de trabalho de pesquisa, com a presença da Dra. Marília 

Louvison, Doutora da USP e representante do ILC-BR. Dra. Marilia quis se aprofundar na 
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percepção dos assistentes de pesquisa, que estão em campo, sobre o que estavam achando da 

pesquisa e da mudança de estratégia. Os assistentes mostraram animação e disseram que foi 

muito positiva essa mudança, pois estavam se sentindo frustrados, porque perdiam muito tempo 

para conseguir realizar uma entrevista. Dra. Natalia informou que com esta nova estratégia os 

alunos já conseguiram realizar 20% da amostra inicial e que, se continuarem assim, conseguirão 

atingir a meta no prazo. A assistente de pesquisa Gisele perguntou se existe algum programa para 

transcrição dos grupos focais, pois estão com grande dificuldade de fazê-la. Dra. Marília passou 

o nome de alguns programas e solicitou que os assistentes façam uma pesquisa para ver se são 

aplicáveis. Dra. Natália informou sobre a programação da semana com o Dr. Kalache e 

apresentou a aula que, posteriormente, foi apresentada na reunião realizada na ACIRP, com o 

Comitê da Sociedade Civil. Dra. Camila e Dra. Natália irão montar o cronograma de entrevistas 

e encontrar mais idosos para compor as entrevistas. 

Além das atividades do grupo de trabalho de pesquisa, o grupo de trabalho do CMDI organizou 

encontros complementares ao projeto, com intuito de ampliar a disseminação do conceito do 

Envelhecimento Ativo e do Guia Cidade Amiga do Idoso da OMS. Foi realizado um Fórum 

Público com idosos no dia 12/12/2019, no SESC, com condução do Dr. Alexandre Kalache. No 

mesmo dia, à tarde, foi realizada palestra para profissionais de saúde da FAMERP e seguida, 

reunião com o Comitê da Sociedade Civil, na ACIRP. No dia seguinte, 13/12, foi realizada 

reunião no gabinete do Secretário de planejamento, com o comitê da Sociedade Civil e Grupo de 

Trabalho e, à tarde, assinatura do Decreto que instituiu este comitê, no Gabinete do Prefeito 

Edinho, com ampla divulgação. 

 

Ação I: Para permitir a posterior publicação dos dados desta pesquisa, buscaremos a aprovação do 

Comitê de Ética em Pesquisa através da Plataforma Brasil 

- Projeto foi submetido para aprovação do Comitê de Ética em Pesquisa, através da Plataforma 

Brasil, em junho/2019, confirme documento em anexo. 

 

Meta: Desenvolver um (1) plano de comunicação (contínuo). 

 

Ação A: Providenciar conteúdo para assessoria de imprensa do município 

- Não houve produção de conteúdo devido ao momento propício ser o início da pesquisa, previsto 

para setembro de 2019. Em agosto/2019, em conversa telefônica, a Amena Cury informou ao 
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Grupo de Trabalho que será feito um release em setembro, junto à comunicação da Prefeitura de 

São José do Rio Preto, que divulgará no Facebook da Prefeitura. 

- Amena Cury elaborou um release sobre a pesquisa do Projeto, que foi publicado no portal da 

Prefeitura de SJRP em 16/09/2019. Em anexo. 

- Em outubro e novembro não houve conteúdo elaborado. 

- Em dezembro, o conteúdo da publicação da notícia divulgada no site da Prefeitura de Rio Preto 

foi elaborado a partir de entrevistas com Dr. Alexandre Kalache no gabinete do Prefeito Edinho. 

  

Ação B: Servir como fonte para imprensa 

- Matérias que foram publicadas na imprensa: Site da Prefeitura de SJRP (05/02/2019) - 

https://www.riopreto.sp.gov.br/rio-preto-cidade-para-todas-as-idades/;  SBT (TV e Online - 

06/02/2019) - https://www.youtube.com/watch?v=O9KEAPGgoS0; Diário  da Região 

(06/02/2019)- https://www.diariodaregiao.com.br/_conteudo/2019/02/cidades/rio_preto/1139319-

estudo-com-grupo-de-idosos-vai-gerar-plano-para-3-idade.html e Ata News (06/02/2019) - 

https://atanews.com.br/noticia/14849/rio-preto-cidade-para-todas-as-idades 

- Dr. Alexandre Kalache participou de uma coletiva de imprensa e serviu como fonte para vários 

jornais locais que cobriram os eventos do dia 14/3/2019. 

https://www.diariodaregiao.com.br/_conteudo/2019/03/cidades/rio_preto/1143814-especialista-

em-longevidade-ministra-palestra-em-rio-preto.html 

- Não houve divulgação em imprensa no período de maio a agosto/2019. 

- Release elaborado pela Amena Cury serviu de fonte de dados para a imprensa (Prefeitura), em 

setembro/2019. 

- Em outubro e novembro não houve ações da imprensa sobre o Projeto. 

- Em dezembro foi realizada entrevista do Dr. Kalache com a imprensa local, no evento de assinatura 

do Decreto que estabelece o Comitê Intersecretarial, dia 13/12/2019, no gabinete do Prefeito Edinho. 

 

Ação C: Divulgar o projeto nas redes sociais 

- Participação do evento de assinatura do Termo de Fomento, na Prefeitura Municipal de SJRP, dia 

06/02/2019, com a presença do Prefeito Edson Coelho Araújo, da Secretária de Assistência Social 

Maria Silvia Lima Bastos Fernandes, do Presidente do Conselho Municipal do Idoso Dr. Antônio 

Caldeira da Silva, da Diretora Administrativa do ILC-BR Elisa Monteiro Coelho, entre secretários, 

servidores da administração pública, sociedade civil. 

https://atanews.com.br/noticia/14849/rio-preto-cidade-para-todas-as-idades
https://www.diariodaregiao.com.br/_conteudo/2019/03/cidades/rio_preto/1143814-especialista-em-longevidade-ministra-palestra-em-rio-preto.html
https://www.diariodaregiao.com.br/_conteudo/2019/03/cidades/rio_preto/1143814-especialista-em-longevidade-ministra-palestra-em-rio-preto.html
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- Foram organizados dois eventos de divulgação específicos dos quais três membros da equipe do 

ILC-BR participaram: o Dr. Alexandre Kalache como palestrante; a coordenadora técnica Ina 

Voelcker e a coordenadora administrativa Elisa Monteiro Coelho. 

- Divulgação, através da replicação das matérias (links acima) nas mídias sociais do ILC-BR 

(Facebook, Twitter). 

- Os eventos do dia 14/3/2019, que ocorreram no prédio da Prefeitura, foram divulgados nas mídias 

sociais do ILC-BR. 

- Divulgadas as reuniões realizadas em 23 e 25 de maio de 2019, com a presença do grupo de 

trabalho, Comitê Intersecretarial, Comitê da Sociedade Civil, Equipe de pesquisa do parceiro 

Acadêmico - Unilago e equipe do ILC-BR, nas mídias sociais do ILC-BR (Facebook e Twitter). - 

Não houve divulgação em junho/2019; 

- Foi compartilhada nas mídias sociais do ILC-BR a reunião realizada pelo Grupo de Pesquisa, 

informando que a pesquisa iniciará no próximo mês. 

- Em agosto/2019 foram divulgadas nas mídias sociais do ILC-BR 3 (três) ações realizadas pelo 

Grupo de Trabalho/Pesquisa, conforme evidência em anexo. 

- Foram divulgadas nas mídias sociais do ILC-BR 7 (sete) ações realizadas, incluindo o Grupo de 

Trabalho/Pesquisa, em setembro 2019. 

- Foram divulgadas nas mídias sociais do ILC-BR 4 (quatro) ações realizadas em outubro de 2019. 

- Em novembro de 2019 não houve divulgação em rede social. 

- Houve divulgação nas mídias sociais do ILC-BR (Facebook, twitter e site), da Prefeitura de SJRP 

e mídia local. Evidências em anexo. 

 

Ação C: Participar, quando coincidir com uma reunião presencial, de eventos de divulgação. 

- Não houve evento de divulgação nos meses de setembro, outubro e novembro de 2019. 

- Houve um grande encontro com idosos, realizado no SESC de SJRP no dia 12/12/2019 de manhã, 

conduzido pelo Dr. Alexandre Kalache. No mesmo dia, à tarde houve uma palestra do Dr. Kalache, 

para profissionais de saúde, na FAMERP e reunião com o Comitê da Sociedade Civil, onde foram 

definidos seus integrantes, na sede da ACIRP. No dia 13/12/2019 de manhã foi realizada reunião 

no Gabinete do Secretário de Planejamento para ratificação dos integrantes e termos que definem o 

Decreto de Instituição do Comitê Intersecretarial. À tarde, no gabinete do Prefeito Edinho, foi 
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assinado o Decreto e ratificados os compromissos com as ações do Projeto Cidade Para Todas as 

Idades. 

- Não houve evento de divulgação, apenas as reuniões e ações do grupo de pesquisa demonstradas 

anteriormente. 

 

B) DEMONSTRAÇÃO DO ALCANCE DAS METAS, APRESENTANDO UM 

COMPARATIVO DAS METAS PROPOSTAS COM OS RESULTADOS ALCANÇADOS 

 

OBJETIVOS 
ESPECÍFICOS 

META 
RESULTADOS 
ESPERADOS 

RESULTADOS 
ATINGIDOS 

Estabelecimento de um 
mecanismo para 
envolver pessoas 
idosas no ciclo inteiro 

Estabelecer um (01) grupo 
de trabalho e mantê-lo 
funcional. 

Um (01) grupo de trabalho 
estabelecido e ativo. 

SIM 

Estabelecer um (01) Comitê 
Intersecretarial e mantê-lo 
funcional. 

Um (01) Comitê Intersecretarial 
estabelecido e ativo. 

SIM 

Criar um (01) mecanismo 
para envolver pessoas 
idosas no desenvolvimento 
de um plano de ação. 

Um (01) mecanismo para 
envolver pessoas idosas no 
desenvolvimento de um plano de 
ação criado. 

SIM 

Medida de linha de 
base do município 
(avaliação inicial) 

Conduzir (01) pesquisa 
quali- e quantitativa, com 
participação de instituição 
acadêmica local. 

Uma (01) pesquisa qualitativa e 
quantitativa conduzida, com 
participação de instituição 
acadêmica local. 

EM ANDAMENTO 

No mínimo, quinhentos (500) 
cidadãos de São José do Rio 
Preto consultados sobre o objeto 
do projeto, ou seja, envolvidos 
na pesquisa. 

EM ANDAMENTO 

Desenvolver plano de 
comunicação contínuo 

Desenvolver um (01) plano 
de comunicação. 

Plano de comunicação contínuo 
elaborado 

EM ANDAMENTO - AÇÃO 
CONTÍNUA ATÉ O FIM 

DO PROJETO 

 

 

C) DOCUMENTOS DE COMPROVAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO OBJETO E 

REALIZAÇÃO DAS AÇÕES, COMO FICHAS DE INSCRIÇÃO, LISTAS DE PRESENÇA, 

FOTOS E VÍDEOS OU OUTROS CONFORME O CASO. 

 

Lista de arquivos de documentos/evidências anexadas ao Relatório Quadrimestral de Execução do 

Objeto.  
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Meses fevereiro e março: 

- 11. Evidência - Meta 1 A - lista de Presença e Relatório 

- 11. Evidência - Meta 1 C - Esboçar Termo de referência 

- 11. Evidência - Meta 2 D - Esboçar Termo de referência 

- 11. Evidencia- CMDI-Resolucao_004_2019_Nomeia_GT_ILC_Br (1) 

- 11. Evidência - Agenda SJRP 13 e 14 de março 

- 11. Evidência - Meta 2C - Esboçar Termo de referência 

- 11. Evidência - Minuta do Termo de Referência do Grupo de Trabalho do projeto - rev (2) 

- 11. Evidência - Minuta_Termo de Referência do Comitê Intersecretarial (1) 

- 11. Evidência Meta 1 A, B e C – Ata 

- 11. Evidência Meta 1_G 

- 11. Evidência Meta 3 

- 11. Evidência Meta 3_BCD 

- 11. Evidência Meta 3_C 

- 11. Evidência Meta 3_D1 

- 11. Evidência Meta 3_D2 

 

Mês Abril: 

- 11.  Evidência - CMDI-Resolucao_004_2019_Nomeia_GT_ILC_Br (1) (1) 

- 11. Evidência - Lista de presença  GT CMDI_12_04 

- 11. Evidência - Lista de presença  GT Pesquisa_05_04 

- 11. Evidência - Lista de presença  GT Pesquisa_12_04 

- 11. Evidência - Lista de presença GT CMDI_18_04 

- 11. Evidência_Ata GT Pesquisa_ 05_04_19 

- 11. Evidência ATA GT CMDI_ 12_04_19 

- 11. Evidência_Ata GT Pesquisa_12_04_19 

- 11. Evidência ATA GT CMDI_ 18_04_19 

 

Mês Maio/2019: 

- 11. Edital para seleção de Assistentes de Pesquisa (1) 

- 11.1 Evidência - GT CIDADE AMIGA 02.05.19 
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- 11.1 Evidência _Termo Referencia do GT ILC Br_02_05_2019 

- 11.2 Evidência ata 3_09_05_19 

- 11.3 Evidência_ ata 4_10_05_19 

- 11.3 Evidência_Lista de presença_GT Pesquisa_09_05_2019 

- 11.4 Evidência_ ata 5_10_05_19 

- 11.4 Evidência_Lista de presença_GT Pesquisa_10_05_2019 

- 11.5 Evidência_ ata 6_16_05_19 

- 11.5 Evidência_Lista de presença_GT Pesquisa_16_05_2019 

- 11.6 Evidência_ ata 7_17_05_19 

- 11.6 Evidência_ ata Comitê Intersecretaria_Reunião_24_05_19 

- 11.7 Evidência_ata 8_23_05_19 

- 11.7 Evidência_Lista de presença_GT Pesquisa_23_05_2019 

- 11.8 Evidência_ata 9_24_05_19 

- 11.8 Evidência_Lista de presença_GT Pesquisa_24_05_2019 

- 11.9_Evidência_Ata Comitê Soc Civil_24_05_2019 

- 11. Evidência _Ata 10_31_05_19_Grupo Pesquisa 

 

Mês Junho/2019: 

- 11. Evidência_Ata 11_7_6_19_Grupo Pesquisa 

- 11. Evidência_ Ata 12_19_6_19_Grupo Pesquisa 

- 11. Evidência _Ata 13_28_06_19_Grupo Pesquisa 

- 11. Evidencia_ Lista de presença_ Pesquisa_07_06_19 

- 11. Evidencia_ Lista de presença_Pesquisa_19_06_19 

- 11. Evidência_Ata 18_6_19_Comite Intersecretarial 

- 11. Evidência_CEP Pesquisa 

- 11. Evidência_Lista de Presença_18_06_2019_Comite Intersecretarial 

- 11. Evidencia_ Lista de presença_Pesquisa_28_06_19 

 

Mês Julho/2019: 

- 11. Evidencia Comunicação 

- 11. Evidência_ Ata 14_Grupo de Pesquisa_24_07_19 
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- 11. Evidência_ Ata 15_Grupo de Pesquisa_24_07_19 

- 11. Evidência_ Ata 16_Grupo de Pesquisa_25_07_19 

- 11. Evidência_ Ata Comite Intersecretaria_25_07_19 

- 11. Ata Grupo de Trabalho_26_07_2019 

- 11. Evidência_ Listas de presença CMDI 

- 11. Evidência_lista presença1_Grupo de Pesquisa_24_07_19 

- 11. 11. Evidência_lista presença2_Grupo de Pesquisa_24_07_19 

- 11. Evidência_Protocolo de entrega das camisetas 

 

Mês Agosto/2019: 

- 11. Evidencia_ata_ 17_01_08_19 

- 11. Evidencia_ata_18_02_08_19 

- 11. Evidencia_ata 19_08_08_19 

- 11. Evidencia_ata 20_09_08_19 

- 11. Evidencia_ata 21_16_08_19 

- 11. Evidencia_ Mídia divulgações 

- 11. Evidencia_Relatorio pesquisa1 

- 11. Evidencia_Questionario inquerito rio preto amigo de todas as idades_11_08 

 

Mês Setembro/2019: 

- 11. CONVITE PRESTADORES 

- 11. Evidência _Ata 22_04_09_19_pesquisa 

- 11. Evidência _Ata Comitê intersecretarial_20_09_2019 

- 11. Evidência _Ata Grupo Trabalho_20_09_2019 

- 11. Evidencia_ata 23_19_09_19_pesquisa 

- 11. Evidencia_Lista de presença 04_09_2019 

- 11. Evidencia_Lista de presença 19_09_2019 

- 11. Evidência_Listas de presença CMDI 

- 11. Evidencia_Relatorio pesquisa2 

- 11. Gmail - Sugestão de pauta para reunioes Setembro_2019 

- 11. relatório circunstanciado_Setembro1 
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- 11. relatório circunstanciado_Setembro2_Rev 

- 11. relatório circunstanciado_Setembro3 

 

Mês Outubro/2019: 

- 11. Evidência_ata 24_11_10_19_pesquisa 

- 11. Evidencia_ata 25_18_10_19_pesquisa 

- 11. Evidencia_publicações facebook 

- 11. Evidência_relação nominal pesquisa_Outubro_2019 

- 11. Gmail - ajuste do questionario com relação a escolaridade 

- 11. Relatório circunstanciado_Outubro1 

- 11. Relatório circunstanciado_Outubro2 

 

Mês Novembro/2019: 

- 11. Evidência_ata 26_12_11_19_Pesquisa 

- 11. Evidência_ata 27_29_11_19_Pesquisa 

- 11. Evidência_Gmail - Metas e Atividades - Novembro e Dezembro de 2019 

- 11. Evidencia_Lista de presença _11_12__2019 

- 11. Evidencia_Lista de presença 12_11_19 

- 11. Evidencia_Lista de presença 29_11_19 

- 11. Gmail - Alinhamento sao José do Rio Preto cidade amiga de rodas as idades projeto ilc cmi 

- 11. Lista presença_Forum_12_12_2019_9h 

- 11. Relatório Circunstanciado_Pag1 

- 11. Relatório Circunstanciado_Pag2 

- 11. Relatório Circunstanciado_Pag3 

 

Mês Dezembro/2019: 

- 11. Evidência_ata 28_11_12_19_Pesquisa 

- 11. Evidência_Ata Comite Intersecratrial_Dez_2019 

- 11. Evidência_Ata Evento FAMERP_ DEZ_19 

- 11. Evidência_Ata GT_Dez_2019 

- 11. Evidência_Decreto_18471 
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- 11. Evidência_Lista de presença evento FAMERP 

- 11. Evidência_Lista presença_Forum Publico_12_12_2019_9h  

- 11. Evidência_Lista presença_Reunião Comite Intersecretaria e GT 

- 11. Evidência_Lista presença_Reunião Comite Soc Civil 1 

- 11. Evidência_Lista presença_Reunião Comite Soc Civil 2 

- 11. Evidência_Lista presença_Reunião Comite Soc Civil 3 

- 11. Evidência_Registros de mídia 

- 11. Relatório circunstanciado_Dez2019_Pag1 

- 11. Relatório circunstanciado_Dez2019_Pag2 

- 11. Relatório circunstanciado_Dez2019_Pag3 

 

 

 

Rio de Janeiro, 28 de janeiro de 2020. 

 
 

 
Elisa Monteiro Coelho 

Diretora Administrativa 

 

 


