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Com ideais de entender os problemas do dia a dia de mulheres na 
maturidade, suas dificuldades, necessidades e angústias, nasceu, 

em 1996, por intermédio de Valdete Cordeiro, sua fundadora, o Grupo 
Cultural Meninas de Sinhá. Desde então, ele se tornou uma referência 
em Organização da Sociedade Civil (OSC) com a inserção de mulheres 
com idade acima dos 50 anos, em Belo Horizonte/MG, atuando forte-
mente na comunidade do bairro Alto Vera Cruz.

Nos encontros semanais foram surgindo o cantar, dançar, relembrar an-
tigas cirandas, cantigas de roda e brincadeiras de criança. Dessa união 
nasceu a vontade de preservar e divulgar cada vez mais essa cultura 
popular e tão saudosa ao coração. Do forte perfil de luta e força dessas 
mulheres, Meninas de Sinhá se destaca em suas reminiscências cultu-
rais e saberes femininos executando shows, oficinas e buscando atender 
às necessidades de atividades e socialização do público envelhescente e 
idosos da regional leste da capital mineira.

Em 2021, o grupo completou 25 anos de trabalhos diversificados na área 
sociocultural e de projetos incentivados por leis específicas de cultura 
e do Fundo do Idoso. Além do coral de cantadeiras, o grupo de mulhe-
res bordadeiras tem promovido a restauração da saúde e remuneração 
pela venda de produtos diversos. A OSC busca reconhecer, nas 20 in-
tegrantes atuais e no público idoso, oportunidades que valorizem suas 
ancestralidades construindo projetos diversificados em sua comunida-
de e também em toda a cidade.
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Longeviver, mistura daquilo ou daquele que é longe-
vo, ou seja, duradouro, com reviver, o ato de renas-

cer, voltar à vida. É assim, renovando e revigorando nos-
sas ações, emoções, amizades e tantos outros aspectos 
importantes para a vida que enxergamos a longevidade.

O Encontro Longeviver foi o pioneiro em idealizar um 
evento especialmente voltado para o público idoso da 
cidade de Belo Horizonte. Além de ser um espaço de in-
teração, troca de experiências e aprendizados, foi tam-
bém pensado como um momento de extrema relevância 
para criarmos hábitos de eventos que envolvam, valo-
rizem e deem voz aos idosos. A ideia é que esse público 
seja muito mais que meros espectadores, assistindo ou 
testemunhando a algo. Longeviver, para o Grupo Me-
ninas de Sinhá, é protagonizar, já que cada um e cada 
uma continua ocupando um papel de destaque no gran-
de acontecimento que é a vida!
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Em 2019, entre os meses de setembro e novembro, foram ofertadas 
60 atividades gratuitas, programadas para serem trabalhados eixos 
distintos de valorização, sendo eles:

Laços de afeto:
explorando a relação com a 
família e as possibilidades de 
construção de novos laços, além 
da conexão com novas pessoas.

Saúde e meio ambiente:
com atividades voltadas para o 
bem-estar físico e emocional; 
desenvolvendo/aprimorando uma 
consciência ambiental e a relação 
com o meio em que habita.

Arte do saber:
como forma de expressar e de 
posicionar-se no mundo e na 
sociedade. 

Comunicação e futuro:
com atividades que permeiam 
o comunicar-se no mundo 
contemporâneo, reforçando a 
ideia de continuidade da
vida e história.
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Já em 2021, após adequações de 
distanciamento e por meio de um 
aditivo ao projeto Encontro Lon-
geviver, conseguimos executar 
uma segunda edição. Um pouco 
menor, mas não menos importan-
te, totalmente on-line, incluindo a 
programação em formato virtual e 
conquistando novos espaços com 
o tema “Acessibilidades e Inclu-
são Digital para Viver Melhor” e  
27 atrações gratuitas pelo canal no 
Youtube das Meninas de Sinhá.

Portanto, nossa primeira edi-
ção executada presencialmente 
em 2019 e a segunda, em forma-
to on-line em 2021, puderam in-
fluenciar positivamente o público 
idoso da cidade, com participa-
ções de pessoas de outras partes 
do Brasil, que seguem curtindo e 
compartilhando as atividades do 
evento ininterruptamente.
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Definitivamente, um even-
to de sucesso não é feito de 

forma isolada. Para organizar-
mos o Encontro Longeviver, em 
2019 e em 2021, o Grupo Meninas 
de Sinhá contou com o envolvi-
mento de empresas e parceiros 
que fizeram a diferença ao acre-
ditarem na importância de inves-
tirmos no público 60+ de nossa 
cidade. Nossos patrocinadores:  
Cemig e Governo de Minas Ge-
rais, Instituto Société Généra-
le, Vale, Instituto Lojas Renner, 
Gerdau e Tk Elevator Brazil. O 
incentivo do Conselho Municipal 
do Idoso (CMI), Fundo Municipal 
do Idoso (FUMID) e da Prefeitu-
ra Municipal de Belo Horizonte, 
além de importantes apoiadores 
como o Instituto  nima (UNA), 

AGRADECIMENTO ESPECIAL

Galpão Cine Horto, Cine 60+, 
Ibis Hotel, Rede 3i do CeMAIS, 
Fa.Vela, Projeto Gentileza, Pro-
grama Vida Ativa e toda equi-
pe contratada se empenharam 
e acreditaram em nosso objeti-
vo e reconheceram no Encon-
tro Longeviver, um importante 
evento, de grande alcance para 
proporcionar alegria, inclusão 
e acessibilidade, mesmo duran-
te a pandemia por Covid-19.

Também não podemos deixar de 
agradecer aos artistas, oficinei-
ros, mestres, professores e a todo 
o público que nos acompanhou 
em 2019 e 2021, sem vocês o es-
petáculo não aconteceria! Novas 
portas se abriram para o mundo 
digital e, por meio de vocês, for-

talecemos e estreitamos laços, 
partilhamos experiências e re-
forçamos nossos valores com esse 
público que tanto nos encanta.

Contamos com a participação 
de vocês em eventos e projetos 
futuros, pois, sem dúvida, for-
mamos um grande time. Os re-
tornos recebidos nos mostraram 
que, certamente, os participan-
tes adquiriram ainda mais co-
nhecimento e tiveram momen-
tos muito agradáveis.

Até o próximo Encontro Longe-
viver e que possamos dar conti-
nuidade a essa valiosa parceria!

Michelle Antunes e 
Diva Guimarães  
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saberes que só 
o tempo constrói

Solenidade de Abertura, Shows 
As Galvão e Meninas de Sinhá

26 de setembro, no Cine Theatro 
Brasil Vallourec
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Mostra especial de projetos 
60+ e Intervenção com 
Meninas de Mocambeiro
27 de setembro, no MM Gerdau: 
Museu das Minas e do Metal

Oficina Inventário Etnopoético, 
com Gabriela Romeu e Marlene 
Peret
27 de setembro, na sede do Grupo 
Cultural Meninas de Sinhá

Cine Lab 60+
27 de setembro, no MM Gerdau: 
Museu das Minas e do Metal
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Oficina Balaio de Sinhá
28 de setembro, na Praça 
Duque de Caxias

Coral do SESC Floresta
28 de setembro, na Praça 
Duque de Caxias

Show: Cantadores do Alto
28 de setembro, na Praça Duque de Caxias

Show: Naquele Tempo
28 de setembro, na Praça 
Duque de Caxias

Oficina Brincadeiras com  Roquinho
29 de setembro, na Praça
Duque de Caxias

Ateliê Laços de Memória com Mineirinhas
do Brasil - Dona Jacintha das Bonecas

29 de setembro, na Praça Duque de Caxias
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Shows com Mestre Conga e Ephigênia Lopes
29 de setembro, na Praça Duque de Caxias



1918

Show: Viva Viola
29 de setembro, na Praça Duque de Caxias

“Gostaria de agradecer à oportunidade 
em participar de um projeto tão grandioso 
como o Festival Longeviver. Parabéns às 
Meninas de Sinhá e toda sua equipe por 
proporcionar ao público da melhor idade 
de Belo Horizonte e região metropolitana 
uma programação de qualidade.”

“Evento extremamente cativante, 
acolhedor e acessível!”

“Projeto muito inclusivo e alegre! 
Ótimo, deveria repetir!”
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Show Dia Mundial do Idoso, com Meninas de Sinhá
01 de outubro, no Teatro Francisco Nunes

Oficina Habilidades e Talentos 
para a Vida e o Mercado de 
Trabalho, com a Rede Cidadã
01 de outubro, no Centro de 
Referência da Pessoa Idosa

Encontro Feminino de Atitude, com 
Avós da Razão, Laura de Oliveira e 
Diva Guimarães. Mediação: Natália 
Menhem
02 de outubro, no Auditório UNA Aimorés

Roda de conversa: A importância da tradição oral e transmissão de 
conhecimentos através de gerações, com Mãe Efigênia, César Guimarães, 
Gabriela Romeu, Roquinho e Bernardina de Sena
02 de outubro, no Centro de Referência da Pessoa Idosa

Peça teatral Francisco de Assis do Rio ao Riso, com Carlos Nunes
09 de outubro, no Teatro Francisco Nunes
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Palestra Envelhecimento Ativo e Saúde Integral, com Kélvio Luís
24 de outubro, no Auditório UNA João Pinheiro

“Fantástico... Devem organizar outras edições. 
Levei meus pais e meus sogros... Eles adoraram!”
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Palestra A Amorosidade nas Práticas 
Coletivas, com Tarcísio Homem
24 de outubro, no Auditório UNA João 
Pinheiro

Palestra Vamos falar sobre 
sexualidade? Com Sandra Mallet, 
Gilwanya e Jô Gouvêa
24 de outubro, no CRPI

Oficina Musicoterapia, com Arthur 
Bortolus
25 de outubro, no Centro de Referência 
da Pessoa Idosa

Palestra Cuidando do Idoso Frágil: a 
intervenção da terapia ocupacional, 
com Bárbara Cabral
25 de outubro, no Auditório UNA Aimorés

Oficina Eco-jóias, com 
Germana Arthuso
25 de outubro, na sede 
do Grupo Cultural 
Meninas de Sinhá
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Oficina Quintal de Ervas e Inspirações: um legado de 3 gerações
25 de outubro, no Quintal da Vó Maria
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Bordado Livre, com SESC Floresta
26 de outubro, no Parque Municipal

Caminhada Longeviver
26 de outubro, no Parque Municipal

Dança Flamenca
26 de outubro, no Parque Municipal

Intervenção Mesa de Thereza
26 de outubro, no Parque Municipal

Movimento Soul BH, Cultura de Rua
26 de outubro, no Parque Municipal

Oficina de Larutan, com 
Renato Ventura 
26 de outubro, no Parque Municipal
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“O Evento foi maravilhoso, com 
muita qualidade, pontualidade e 
organização. Tive a oportunidade 
de levar três idosas que ficaram 
encantadas e motivadas diante 
dos temas expostos.”
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Feirinha Longeviver
26 e 27 de outubro, 
no Parque Municipal

Banda da Polícia Militar
27 de outubro, no Parque Municipal

Show: Dona Jandira
27 de outubro, no Parque Municipal
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Show: Conversamba
27 de outubro, no Parque Municipal
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Oficina Redes Sociais, com Gal Rosa
04 de novembro, no Centro Cultural Salgado Filho
05 de novembro, no MM Gerdau Museu das Minas e do Metal
06 de novembro, no Centro de Referência da Pessoa Idosa
07 de novembro, no Memorial Minas Gerais Vale 
08 de novembro, no Centro Cultural Padre Eustáquio 
11 e 12 de novembro, no Grupo Aconchego
13 de novembro, no Grupo Cultural Meninas de Sinhá

Oficina Produção de Fotos pelo Celular ou Câmera, com Cecília Pedersolli
13 de novembro, no MM Gerdau Museu das Minas e do Metal
14 de novembro, no Centro de Referência da Pessoa Idosa
15 de novembro, no Memorial Minas Gerais Vale
18 e 19 de novembro, no Grupo Aconchego
20 de novembro, no Grupo Cultural Meninas de Sinhá
21 de novembro, no Centro Cultural Salgado Filho
22 de novembro, no Centro Cultural Padre Eustáquio
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Palestra Direito nas Relações Pessoais e Comerciais dos Idosos, com Luís 
Vicente e Mônica Coelho
19 de novembro, no Auditório UNA João Pinheiro

Cine Lab 60+
21 de novembro, no Galpão Cine Horto

Espetáculo Seu Geraldo, 
do Grupo Pigmalião

21 de novembro, na Casa 
da Ópera do Memorial 

Minas Gerais Vale
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Roda de Conversa: Políticas públicas para os idosos
22 de novembro, no Memorial Minas Gerais Vale

Palestra: Tecnologia Assistiva e a Vida do Idoso, com Marcos Bortolus
22 de novembro, no Grupo Cultural Meninas de Sinhá

Roda de Conversa: Meios de Comunicação de Ontem e de Hoje, com Múcio 
Bolivar, Roberta Zampetti e Vovó Neuza. Intervenção Artística: Dona Jandira
23 de novembro, no Memorial Minas Gerais Vale

Roda de Conversa: Longeviver para o Futuro, com Beltrina Corte e Vera 
Brandão (Portal do Envelhecimento). Intervenção artística: Ephigênia Lopes
23 de novembro, no Memorial Minas Gerais Vale
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Show: Rolando Boldrin. Abertura: Meninas de Sinhá
24 de novembro, no Palácio das Artes
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O primeiro Encontro Longe-
viver foi realizado entre se-

tembro e novembro de 2019, com 
várias atividades voltadas para 
a valorização artística, humana 
e social dos idosos, buscando ir 
além do senso comum de ações, 
normalmente, ofertadas para 
pessoas com mais de 60 anos. Ao 
longo de 60 dias, foram realizadas 
60 atividades gratuitas para um 
público de mais de 6 mil pessoas. 
As atividades aconteceram em di-
ferentes locais da cidade de Belo 
Horizonte, envolvendo o público 
em um misto de cultura, intera-
ção, debates e reconhecimento.

Em 2021, as novas atividades do 
aditivo ao projeto permitiram o 

CONECTANDO AO NOSSO PROPÓSITO!

desenvolvimento de uma segun-
da edição totalmente inovadora 
que, após adequações devido à 
Covid-19 e sob orientação do Fu-
mid e CMI-BH, executamos todo 
o evento no modo on-line. Nesse 
período da pandemia, a pressão, 
o medo e o isolamento levaram 
à piora da nossa saúde mental. 
Diante disso, o que nos pergun-
tamos é: como apoiar os idosos e 
seguir em frente?

É difícil prever quando tudo vol-
tará ao “normal”, portanto, nos-
so esforço foi pensado em usar a 
tecnologia para levar a alegria das 
Meninas de Sinhá nos lugares mais 
remotos. Assim, acreditamos que o 
melhor tema para ser tratado nes-

se encontro tão diferenciado seria 
“Acessibilidades e inclusão digi-
tal para viver melhor”. Deu tudo 
certo, percebemos que o sucesso 
depende da forma como gerencia-
mos nossos sentimentos e como 
observamos os indivíduos.

Conectamos e transformamos 
vidas, tornamos acessíveis os 
cantos, as experiências, as con-
versas e a cultura para quase 15 
mil pessoas. Ou seja, mostramos 
que é possível estarmos juntos 
de formas bem diferentes. Algu-
mas pessoas já conseguem ima-
ginar como será o futuro, outras 
não. O fato é que não podemos 
perder de vista o passado, tam-
pouco o foco no presente.

Que possamos, juntas e juntos, 
buscar formas de nos estabili-
zarmos emocionalmente e enca-
rarmos as circunstâncias como 
parte da nossa jornada. E, como 
faremos isso? Os depoimentos das 
Meninas de Sinhá nos mostraram 
que cada pessoa pode encontrar a 
sua forma. O importante é buscar 
melhorias para o bem-estar. Para 
isso, mesmo em formato remoto, 
o Encontro Longeviver procurou 
cuidar da escuta ativa, estimu-
lando a adaptabilidade do públi-
co-alvo e atenuando a realidade 
com muito otimismo e inspiração. 
Afinal, toda crise chega ao fim e 
“Se você não acredita, eu vou 
sonhar pra você ver”.
(Trecho da música Zabelê)
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e n c o n t r o

acessibilidades e inclusão 
digital para viver melhor 2021

Wilson Dias
Apresentação de abertura

4 de setembro
439 visualizações

Cláudia Alves
Encontro: O bom 
do Alzheimer

8 de setembro
271 visualizações

Decustume
Oficina de Customização Afetiva: 
Um caminho para a longevidade

10 de setembro
137 visualizações

Fo
to

s:
 É

lc
io

 P
ar

aí
so

 |
 C

ar
ol

 A
lv

es
 |

 P
ri

sc
ill

a 
D

em
at

te
 |

 C
ar

ol
 G

om
es

“Estou gostando 
muito desse 
bate-papo porque 
na minha família 
tem muita gente 
com essa doença.”

- Niuza de Souza

Patrícia Brito
Encontro: Sabores e 
Memórias da Cozinha

15 de setembro
231 visualizações

Coisa mais linda estas mulheres lindas
e sábias. Vocês são exemplo e a enciclopédia
de nossa ancestralidade. Vida Longa!

- Elisabeth Sena
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Alexandre Kalache, 
Conceição Evaristo, 
Seninha e Pretinha
Workshop: Histórias e poemas 
para longeviver melhor

17 de setembro
406 visualizações

“Sra. Conceição, que 
lindo relato! Emocionante 

mensagem sobre sua 
história e principalmente 

por falar do perdão. 
Parabéns, Dona Pretinha, 

e muito obrigada.”

- Simone Fontenelle

Assista à programação completa do Encontro 
Longeviver 2021 no nosso canal do YouTube:

youtube.com/Meninasdesinha

Meninas de Sinhá e Mulheres do 
Jequitinhonha - Assoc. Tingui
Encontro: A força ancestral feminina
22 de setembro
217 visualizações

Aurélio Alfieri
Encontro: Quem não se 
exercita, se estrumbica!
24 de setembro
205 visualizações

Joaci Ornelas
Apresentação de 
encerramento
28 de setembro
407 visualizações
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Dorval ina de Ol iveiraNiuza BeneditoNilva Evangelista

VÍDEOS

Maria da Conceição

Bernardina de Sena

Antônio Geraldo Maria Geralda de Paula Cleusa Rosa de Freitas

Ao longo da programação do En-
contro Longeviver 2021, foram pu-

blicados 19 vídeos com cada uma das 
integrantes do Meninas de Sinhá, além 
da coordenadora geral, Patrícia Lacer-
da, no canal do Youtube. Elas conta-
ram um pouco da história com o gru-
po, seus sentimentos com a pandemia 
e a relação com a tecnologia para dri-
blar essa fase, além de dar conselhos 
aos idosos que estavam em casa.

A ideia foi discutir, influenciar e for-
talecer o público 60+ e envelhescente, 
mostrando que existem várias manei-
ras para superar a pandemia de forma 
mais amena e segura.
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Maria GonçalvesDiva Altina de Jesus

Neyde das Neves

Patrícia Lacerda

Maria das Mercês Lourdes de Moura Silva Ephigênia Teixeira

Rosária MadalenaNoêmia Siqueira

Domingas Ferreira Alves Sueli Avelino Batista
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e n c o n t r o

saberes que só 
o tempo constrói

e n c o n t r o

acessibilidades e inclusão 
digital para viver melhor 2021

RELATÓRIO TÉCNICO

Atividades Público
presencial

60 6.787 27 8.133

FAIXA ETÁRIA

GÊNERO
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89%

20 a 30

30 a 40
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Masculino

Atividades Público
online

DESPESAS
R$ 300 mil

R$ 250 mil
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Valor total      aporte: R$ 935.220,80      rendimentos e outros: R$ 47.958,10      despesas: R$ 983.178,90
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FICHA TÉCNICA
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