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Valor total do projeto
R$ 457.671,50

Dedução de 100% do imposto 

de renda (enquadramento Art.18)



O que é o projeto?

Ações que levam saúde física e
emocional, por meio da arte e cultura, a
idosos em situação de vulnerabilidade

social.

Quem pode doar?

Pessoa Jurídica (4%):
tributadas com base no lucro real

Pessoa Física (6%):
que declarem pelo formulário completo



Proponente

Clarice Ludwig

Responsável pela direção

geral/executiva das atividades do
Projeto 60+ Cultura.

Bacharel em Comunicação Social/
Relações Públicas, pela PUCRS, MBA

em Marketing, e cursos voltados para
a longevidade com qualidade de
vida.

23 anos atuando no mercado de

consultoria nas áreas de
Comunicação, Gestão de
Relacionamentos e treinamento de
pessoal, em atendimento à pessoa
física e jurídica.

Foi membro do Conselho de
Administração do INPRÓS-Inst ituto
Nacional da Próstata, e vice-
presidente da inst ituição, no biênio

2013/2015.

Desde 2014 experiente em
atendimento individualizado para
idosos, criou a Em Boa Companhia em
2017.

Execução

Em Boa Companhia

Empresa que oferece serviços para

pessoas acima de 60 anos,
promovendo atividades que
contribuem para a permanência de
desenvolvimento, de aprendizado,
de contato social, mantendo-os

produtivos, sociáveis, e mais
saudáveis tanto física como
emocionalmente.

O objet ivo também é de ressignificar

essa fase da vida do idoso,
reforçando suas qualidades e
conduzindo-o para um tempo mais
produtivo.

Atuante desde 2017 conta com a
parceria de diversos profissionais na
área da saúde, comunicação e
cultura.

Também oferece orientação para
familiares e cuidadores de idosos.



Necessidade

Mediante pesquisa junto a alguns residenciais
geriátricos e na comunidade local, ambos de

vulnerabilidade social, se verificou uma carência de
profissionais e atividades relacionadas ao bem estar

emocional e físico destes grupos. Na pandemia

enfrentada por todos, pelos protocolos de segurança,
pessoas com mais de 60 anos de idade fazem parte do

núcleo de riscos, e isso inviabiliza seu contato físico com
o público externo. Isso os leva ao isolamento e à

mudança forçada de hábitos e comportamento,

contribuindo assim para o agravamento das doenças
físicas e psíquicas, já que conforme comprovado pela

ciência existe uma relação direta da saúde emocional
com os aspectos fisiológicos.

Solução

Como solução o projeto propõe atividades semanais

nas áreas de dança, música, literatura, palestras,
dinâmicas para estímulo do cérebro, aplicadas por

meio virtual através de vídeos e encontros via

plataformas digitais. A ideia é que as ativ idades
contribuam para uma permanência de

desenvolv imento, aprendizado, contato social,
resiliência, saúde emocional e física, suavizando a

distância física da família e amigos.



Justificativas

• Contratação de equipe especializada nas

áreas: art íst icas, física, psicologia,
comunicação, jurídica e administrat iva do
projeto; despesas com transporte/visitas aos
lares para monitoramento.

• Comunicação: assessoria de imprensa,
mídias, materiais impressos.

• Materiais: que serão utilizados na
produção dos vídeos e oficinas, e uniformes

dos profissionais atuantes.

• Locação de espaço (atividades
presenciais com a comunidade). Locação
de equipamentos para a reprodução dos

vídeos nos residenciais geriátricos.

• Eventos: o evento principal do final do
projeto (data para pós-pandemia ou
quando da liberação das atividades

presenciais). Despesas com locação do
espaço, som, luz, alimentação, decoração,
filmagem, foto, e profissional especializado
na acessibilidade de conteúdos, no caso
dos deficientes visuais e audit ivos).



Impacto do projeto

O projeto visa contribuir para o bem estar físico e
emocional, para uma maior socialização,
desenvolvimento e integração, resiliência, autoest ima,
autonomia e longevidade.

Entende-se que com isso é possível reduzir o impacto
negativo físico e financeiro, nas famílias e saúde pública,
gerado por doenças que podem ser prevenidas através
da consciência e mudança de atitude. E também,
fundamentalmente contribuir para atender aos direitos

desses cidadãos, conforme rege no Estatuto do Idoso, Lei
10.741/2003 e Lei 8.842/1994, e também na Const ituição
Federal.

Número de atendidos nos residenciais geriátricos:

aproximadamente 300 idosos.

Número de atendidos nas oficinas na comunidade*: a
est imativa é em torno de 800 idosos no total de 10 meses
do projeto, considerando a rotatividade do grupo, o

número pré-determinado de acesso às atividades virtuais
e a part icipação nas atividades presenciais. Este número
total pode sofrer alteração.
(*) comunidade que será atendida: Porto Alegre/RS

Regiões onde o projeto será realizado: Porto Alegre/RS, e
outras regiões que serão selecionadas, no Sul do país.





Contrapartidas

✓ Apresentação musical e/ou ativ idades das oficinas para integração entre

públicos de interesse da empresa e os grupos atendidos no projeto (à
combinar);

✓ Assessoria de imprensa: releases

✓ Materiais impressos (banners, folders, cartazes no período do projeto);
✓ Ativ idade específica para patrocinadores no evento final ou outra ação

de interesse das empresas (à combinar).



Contrapartidas

✓ Programas de ativ idades para funcionários 60+ das empresas estendido aos

familiares.
✓ Ativ idades durante o período de duração do projeto.

✓ Palestras sobre benefícios (saúde física, emocional, etc).

✓ Jovens: planejamento do futuro e como lidar com os idosos da família.



Contrapartidas 

✓ Programas  de atividades para funcionários 60+ das empresas estendido aos 

familiares.

✓ Atividades durante o período de duração do projeto.

✓ Orientação para famílias que possuem idosos.

✓ Jovens: planejamento do futuro e como lidar com os idosos da família. Promover 

socialização entre os grupos de faixas etárias diferentes.



Contrapartidas

✓ Programas de atividades para funcionários 60+ das empresas estendido

aos familiares.
✓ Ativ idades durante o período de duração do projeto.

✓ Atendimento individualizado /personalizado ao funcionário 60+ (nº limite

pré estipulado).
✓ Orientação para famílias que possuem idosos.

✓ Palestras sobre benefícios (saúde física, emocional, etc).
✓ Jovens: planejamento do futuro e como lidar com os idosos da família.

✓ Socialização entre os grupos de faixas etárias diferentes.



Atividades do Projeto

- Apresentações musicais nos lares geriátricos + na comunidade 
(4 apresentações/mês - total: 80 apresentações)

- Evento presencial, com duração de 1 dia, ao final do projeto, aberto à comunidade de Porto Alegre e
arredores, para apresentação do que foi trabalhado no projeto e também para interação dos públicos.
(1 evento, data pós-pandemia ou quando da liberação das ativ idades presenciais)

TEMAS DAS OFICINAS

Dança: ritmos e movimentos adequados ao limite físico do grupo, trabalhando correção postural,

condicionamento físico e prevenção de lesões.
Música: por meio de músicas que fizeram parte de suas vidas, serão desenvolvidas atividades que envolvem o

senso rítmico e melódico, a coordenação motora e a memória, além de momentos de apreciação musical,
exercícios de respiração e relaxamento.

Literatura e teatro: abordagemde obras, textos literários, associados à dinâmicas com interpretação.

Estímulo do cérebro: desafios/ exercícios para estímulo da memória, atenção e concentração.
Palestras: sobre temas da área cultural e longevidade.

Em decorrência da pandemia as atividades serão realizadas por meio virtual, com transmissão de vídeos gravados pelos

profissionais, e reuniões via plataforma digital. Para monitorar o conteúdo trabalhado, a coordenação e os profissionais

visitarão o residencial atendido em Porto Alegre, em cronograma combinado. Nas demais regiões, a coordenação é que

realizará essas visitas por trimestre. As atividades junto à comunidade de Porto Alegre/RS serão realizadas pelo mesmo

meio, porém também ocorrerão encontros presenciais, dentro das regras permitidas pelos protocolos de saúde.

- Oficinas semanais em cada lar geriátrico.
(4 lares, 3 horas/semana, 12 horas/mês em cada um deles – total
no projeto: 480 horas)

- Oficinas semanais para a comunidade de Porto Alegre/RS.
(2 horas/semana, 8 horas/mês – total no projeto: 80 horas)








