
Data Requerente
Financiador/ 

Concedente
Local Atividades Duração

Beneficiários 

diretos 

(Pessoas 

Idosas)

Beneficiários 

indiretos 

(Familiares e 

demais 

presentes)

Beneficiários 

indiretos para o 

Sistema Estadual de 

Defesa do 

Consumidor

Beneficiários 

indiretos para o 

Sistema Nacional de 

Defesa do 

Consumidor

Resultados Alcançados Meios de verificação

08/01/2019
Atendimento 

Individual

Recursos oriundos da 

ACP nº 5085017-

14.2017.8.13.0024, 

proposta pelo IDC, 

Procon BH e a Defensoria 

Pública do Estado de 

Minas Gerais.

Sede do Instituto 

Defesa Coletiva

Atendimento individual para orçamento doméstico 

com os consumidores Marlene e Vicente, realizado 

pelas coordenadoras do Projeto, Adriana Fileto e 

Lillian Salgado.

1 hora 2 - - -

Os consumidores estavam 

superendividados e foi 

realizada uma consultoria de 

educação financeira para 

educação ao crédito 

consciente.

Agenda Lillian / Parecer 

sobre a situação financeira 

do casal Marlene e 

Vicente.

 09/01/2019
 Atendimento 

Individual

Recursos oriundos da 

ACP nº 5085017-

14.2017.8.13.0024, 

proposta pelo IDC, 

Procon BH e a Defensoria 

Pública do Estado de 

Minas Gerais.

Sede do Instituto 

Defesa Coletiva

Atendimento individual para orçamento doméstico 

com os consumidores Marlene e Vicente, realizado 

pelas coordenadoras do Projeto, Adriana Fileto e 

Lillian Salgado.

1 hora 2 - - -

Os consumidores estavam 

superendividados e foi 

realizada uma consultoria de 

educação financeira para 

educação ao crédito 

consciente.

Agenda Lillian / Parecer 

sobre a situação financeira 

do casal Marlene e 

Vicente.

1. Exibição do Documentário Covardia Capital;

2. Apresentação artística de dança por dois bailarinos 

profissionais;
3. Palestra com o tema “Crédito Consciente para 

Idosos”, ministrada pela Dra. Lillian Salgado, 

Presidente do Comitê Técnico do IDC;
4. Distribuição da cartilha “Crédito Consciente para 

Idosos”;

5. Distribuição de lanche e pipoca para os presentes.

 22/02/2019
 Atendimento 

Individual 

Recursos oriundos da 

ACP nº 5085017-

14.2017.8.13.0024, 

proposta pelo IDC, 

Procon BH e a Defensoria 

Pública do Estado de 

Minas Gerais.

Sede do Instituto 

Defesa Coletiva

Atendimento individual para orçamento doméstico 

com os consumidores Marlene e Vicente, realizado 

pelas coordenadoras do Projeto, Adriana Fileto e 

Lillian Salgado.

4 horas 2 - - -

Os consumidores estavam 

superendividados e foi 

realizada uma consultoria de 

educação financeira para 

educação ao crédito 

consciente.

Agenda Lillian, e-mail de 

agendamento e Parecer 

sobre a situação financeira 

do casal Marlene e 

Vicente.

25/02/2019

Diretoria de 

Políticas para a 

Pessoa Idosa - 

DPEI

Recursos oriundos da 

ACP nº 5085017-

14.2017.8.13.0024, 

proposta pelo IDC, 

Procon BH e a Defensoria 

Pública do Estado de 

Minas Gerais.

Av. Afonso Pena, 

342, Sobreloja - 

Centro

Reunião Fundo do Idoso, com a Diretora Renata. 1 hora - - - -

Buscar parceria com os 

órgãos da administração 

pública, com a finalidade de 

criar novos projetos para 

benefício da pessoa idosa, 

bem como para 

fortalecimento das atividades 

desempenhadas no Projeto 

Crédito Consciente para 

Idosos.

 E-mail de agendamento.

1. Exibição do Documentário Covardia Capital;

2. Apresentação artística de dança por dois bailarinos 

profissionais;
3. Palestra com o tema “Crédito Consciente para 

Idosos”, ministrada pela Dra. Lillian Salgado, 

Presidente do Comitê Técnico do IDC;
4. Distribuição da cartilha “Crédito Consciente para 

Idosos”;

5. Distribuição de lanche para os presentes.

-

--

RELATÓRIO DE ATIVIDADES VINCULADAS AO PROJETO CRÉDITO CONSCIENTE PARA IDOSOS EM 2019

Lista de presença, fotos e 

a apresentação da palestra 

em slides.

Lista de presença e a 

apresentação da palestra 

em slides.

 15/03/2019

 Diretoria da 

Pessoa Idosa BH 

e Procon BH

Recursos oriundos da 

ACP nº 5085017-

14.2017.8.13.0024, 

proposta pelo IDC, 

Procon BH e a Defensoria 

Pública do Estado de 

Minas Gerais.

CRPI 2 horas

 24/01/2019
 Diretoria da 

Pessoa Idosa BH

Recursos oriundos da 

ACP nº 5085017-

14.2017.8.13.0024, 

proposta pelo IDC, 

Procon BH e a Defensoria 

Pública do Estado de 

Minas Gerais.

Cine Santa Teresa 2 horas 34 15
Participação de 34 (trinta e 

quatro) idosos no evento.

51 15

Participação de 51 (cinquenta 

e um) idosos no evento, e 15 

(quinze) participantes 

indiretos.

-



Data Requerente
Financiador/ 

Concedente
Local Atividades Duração

Beneficiários 

diretos 

(Pessoas 

Idosas)

Beneficiários 

indiretos 

(Familiares e 

demais 

presentes)

Beneficiários 

indiretos para o 

Sistema Estadual de 

Defesa do 

Consumidor

Beneficiários 

indiretos para o 

Sistema Nacional de 

Defesa do 

Consumidor

Resultados Alcançados Meios de verificação

Presidente de mesa do painel "O que os 

consumidores devem saber na hora de contratar um 

empréstimo" - Lillian Salgado;

Debatora do painel "O que os consumidores devem 

saber na hora de contratar um empréstimo" - Adriana 

Fileto;

1. Exibição do Documentário Covardia Capital;

2. Palestra em formato de bate papo, com o tema 

“Crédito para Idosos”, ministrada pela Dra. Lillian 

Salgado, Presidente do Comitê Técnico do IDC;

3. Distribuição da cartilha “Crédito Consciente para 

Idosos”.

08/05/2019 a 

09/05/2019

Instituto 

Brasileiro de 

Defesa do 

Consumidor - 

IDEC

Recursos oriundos da 

ACP nº 5085017-

14.2017.8.13.0024, 

proposta pelo IDC, 

Procon BH e a Defensoria 

Pública do Estado de 

Minas Gerais.

Sede do IDEC, na 

cidade de São 

Paulo/SP

Participação das representantes do IDC nas reuniões 

cujos temas são: Levantamento estatístico de 

decisões judiciais sobre ações envolvendo 

superendividamento e crédito consignado; Avaliação 

do  comportamento dos consumidores idosos na 

utilização do cartão de crédito consignado e impactos 

dela decorrentes; Superendividamento dos idosos 

(Custos de manutenção com medicamentos, moradia 

e alimentação, Perfil socioeconômico e desafio dos 

idosos com procedores de renda familiar, assédio do 

telemarketing com oferta de crédito e exploração do 

crédito fácil e sem riscos); Canais de acolhimento de 

idosos para o tratamento do superendividamento 

(encaminhamento, monitoramento de acordos e 

tratamento dos dados); Ações coordenadas para 

prevenir o superendividamento a partir da 

sistematização dos acordos firmados entre 

consumidores e instituições financeiras. Incluir o 

projeto internacional. Fazemos parte do Projeto Guia 

Internacional dos Bancos Resposáveis, custeado pela 

Fair Finance.

5 horas - - - -

Debate sobre temas 

fundamentais para a defesa 

dos hipervulneráveis com 

outros órgãos de proteção e 

defesa do consumidor da 

sociedade civil, bem como 

interação e troca de 

experiências das 

representantes do IDC, 

engrandecendo ainda mais o 

trabalho realizado pela 

entidade.

E-mail de convite do IDEC, 

ata de interação, 

apresentação em slides do 

"Fair Finance Guide 

International".

1. I Prêmio Instituto Defesa Coletiva de Jornalismo;

2. Categorias: Impresso, Rádio e Web;

3. Apresentação artística de dança por dois bailarinos 

profissionais;

4. Exibição do Documentário Covardia Capital;

5. Premiação para os vencedores, que ganharam uma 

viagem para Trancoso/BA, com direito a 2 diárias, 

passagens aéreas e um acompanhante;
6. Distribuição da cartilha “Crédito Consciente para 

Idosos;

7. Distribuição de lanche e pipoca para os presentes.

Lista de presença, fotos, 

programação, edital, as 

etapas do concurso e as 

matérias nos sites.

Certificados, e-mail de 

convite

Lista de presença, fotos, 

programação e a 

apresentação da palestra 

em slides.

Participação de 84 (oitenta e 

quatro) idosos no evento.

Recursos oriundos da 

ACP nº 5085017-

14.2017.8.13.0024, 

proposta pelo IDC, 

Procon BH e a Defensoria 

Pública do Estado de 

Minas Gerais.

Sociedade Cruz de 

Malta

1 hora e 30 

min
84 -

Cine Santa Teresa 49 10
2 horas e 

30 min

Participação de 49 (quarenta 

e nove) idosos no evento.

Recursos oriundos da 

ACP nº 5085017-

14.2017.8.13.0024, 

proposta pelo IDC, 

Procon BH e a Defensoria 

Pública do Estado de 

Minas Gerais.

Procon MG04/04/2020

Recursos oriundos da 

ACP nº 5085017-

14.2017.8.13.0024, 

proposta pelo IDC, 

Procon BH e a Defensoria 

Pública do Estado de 

Minas Gerais.

22/05/2019
Instituto Defesa 

Coletiva

Auditório Vermelho 

da Procuradoria 

Geral de Justiça de 

Minas Gerais

- -2 horas

Participação do evento a 

convite do coordenador do 

Procon-MG, o promotor de 

Justiça Amauri Artimos da 

Matta.

 17/04/2019

 Prefeitura 

Municipal de 

Belo Horizonte – 

Fórum Regional 

da Pessoa Idosa 

– Regional Oeste

-

--

-

--



Data Requerente
Financiador/ 

Concedente
Local Atividades Duração

Beneficiários 

diretos 

(Pessoas 

Idosas)

Beneficiários 

indiretos 

(Familiares e 

demais 

presentes)

Beneficiários 

indiretos para o 

Sistema Estadual de 

Defesa do 

Consumidor

Beneficiários 

indiretos para o 

Sistema Nacional de 

Defesa do 

Consumidor

Resultados Alcançados Meios de verificação

1. Exibição do Documentário Covardia Capital;

2. Apresentação artística de dança por dois bailarinos 

profissionais;

3. Recebimento de homenagem pela Presidente do 

Comitê Técnico do Instituto Defesa Coletiva, Dra. 

Lillian Salgado, no Congresso de Direito 

Previdenciário, em virtude do desempenho e retorno 

positivo para a sociedade do Projeto do “Crédito 

Consciente para Idosos”;

4. Distribuição da cartilha “Crédito Consciente para 

Idosos”.

29/05/2019

Diretoria de 

Políticas para a 

Pessoa Idosa - 

DPEI

Recursos oriundos da 

ACP nº 5085017-

14.2017.8.13.0024, 

proposta pelo IDC, 

Procon BH e a Defensoria 

Pública do Estado de 

Minas Gerais.

Av. Afonso Pena, 

342, Sobreloja - 

Centro

Reunião com a Diretora Renata. 1 hora - - - -

Buscar parceria com os 

órgãos da administração 

pública, com a finalidade de 

criar novos projetos para 

benefício da pessoa idosa, 

bem como para 

fortalecimento das atividades 

desempenhadas no Projeto 

Crédito Consciente para 

Idosos.

Agenda Lillian (não tem 

ata).

1. Exibição do Documentário Covardia Capital;

2. Minicurso “Crédito irresponsável aos Idosos: 

Superendividamento dos Idosos”, ministrado pela 

Presidente do Comitê Técnico do Instituto Defesa 

Coletiva, Dra. Lillian Salgado;

3. Distribuição da cartilha “Crédito Consciente para 

Idosos”.

07/06/2019 Procon BH

Recursos oriundos da 

ACP nº 5085017-

14.2017.8.13.0024, 

proposta pelo IDC, 

Procon BH e a Defensoria 

Pública do Estado de 

Minas Gerais.

Sede do Instituto 

Defesa Coletiva

Reunião com a Dra. Mônica, Dra. Maria Gorete e Dr. 

Felipe, membro do Procon BH.
40 min - - - -

Discussão sobre projetos em 

parceria com o Procon 

Municipal de BH. Elaboramos 

uma proposta para ampliação 

do projeto Crédito Consciente 

para Idosos com subsídios do 

Fundo Municipal e/ou com 

recursos do próprio Procon.

Ata de reunião.

18/07/2019 FEPDC

Fundo Estadual de 

Proteção e Defesa do 

Consumidor

Sede do Instituto 

Defesa Coletiva

Envio por e-mail da primeira versão que foi idealizada 

do projeto "Proteção dos Consumidores Idosos e a 

Educação ao Crédito Consciente".

- - - - -

Envio por e-mail da primeira 

versão que foi idealizada do 

projeto "Proteção dos 

Consumidores Idosos e a 

Educação ao Crédito 

Consciente".

E-mail de envio do projeto 

e o Projeto

19/07/2019 FEPDC

Fundo Estadual de 

Proteção e Defesa do 

Consumidor

Sede do Instituto 

Defesa Coletiva

Envio por e-mail da segunda versão, com alterações 

pontuais, do projeto "Proteção dos Consumidores 

Idosos e a Educação ao Crédito Consciente ".

- - - - -

Envio por e-mail da segunda 

versão, com alterações 

pontuais, do projeto 

"Proteção dos Consumidores 

Idosos e a Educação ao 

Crédito Consciente ".

E-mail de envio do projeto, 

Ofícios de entrega e o 

Projeto

-

-
Certificado, foto banner do 

evento e foto com a Lillian. 

Certificado e fotos,.- 900
Disseminação do Projeto para 

cerca de mil pessoas.

 04/06/2019

1º Congresso 

Norte Mineiro 

de Direito 

Empresarial e 

Direito do 

Consumidor – 

Uma Relação 

Indispensável

Recursos oriundos da 

ACP nº 5085017-

14.2017.8.13.0024, 

proposta pelo IDC, 

Procon BH e a Defensoria 

Pública do Estado de 

Minas Gerais.

Montes Claros 1 hora - 300

Disseminação do Projeto para 

cerca de 300 (trezentas) 

pessoas presentes no evento.

 23/05/2019 

a 25/05/2019

Instituto de 

Estudos 

Previdenciários -

 IEPREV

Recursos oriundos da 

ACP nº 5085017-

14.2017.8.13.0024, 

proposta pelo IDC, 

Procon BH e a Defensoria 

Pública do Estado de 

Minas Gerais.

Hotel Ouro Minas 1 hora -

-



Data Requerente
Financiador/ 

Concedente
Local Atividades Duração

Beneficiários 

diretos 

(Pessoas 

Idosas)

Beneficiários 

indiretos 

(Familiares e 

demais 

presentes)

Beneficiários 

indiretos para o 

Sistema Estadual de 

Defesa do 

Consumidor

Beneficiários 

indiretos para o 

Sistema Nacional de 

Defesa do 

Consumidor

Resultados Alcançados Meios de verificação

29/07/2019 FEPDC

Fundo Estadual de 

Proteção e Defesa do 

Consumidor

Sede do Fundo 

Estadual de 

Proteção e Defesa 

do Cosumidor - 

FEPDC.

Reunião para entrega física dos projetos e o 

Documentário Covardia Capital via pendrive para o 

Ulisses e o Dr. Tofani, Presidente do FEPDC.

1 hora - - - -

Reunião para a apresentação 

e entrega dos projetos 

elaborados pelo IDC, com a 

finalidade de serem 

custeados pelos recursos do 

FEPDC, cuja avaliação irá 

ocorrer na reunião do 

Conselho Gestor do FEPDC.

E-mail de agendamento da 

reunião.

1. Exibição do trailer do Documentário "Covardia 

Capital";

2. Realização de uma palestra no painel 

"Superendividamento e defesa coletiva do 

consumidor", no 42º Fórum dos Procons Mineiros, 

ministrada pela Presidente do Comitê Técnico, Dra. 

Lillian Salgado;

3. Distribuição da cartilha “Crédito Consciente para 

Idosos”.

1. Exibição do Documentário Covardia Capital;

2. Participação na Audiência Pública promovida pelo 

Conselho Federal da Ordem dos Advogados, sobre a 

temática “O Superendividamento dos Consumidores 

Brasileiros”, em que a Presidente do Comitê Técnico, 

Dra. Lillian Salgado, teve a oportunidade de 

apresentar o projeto “Crédito Consciente para 

Idosos” e os impactos positivos deste programa para 

a sociedade;

1. Exibição do Documentário Covardia Capital;

2. Realização de palestra sobre a temática 

“Planejamento Financeiro Pessoal e Familiar para 

Idosos”, ministrada pela Coordenadora do Comitê 

Técnico de Educação Financeira do IDC, Adriana 

Fileto;

3. Distribuição da cartilha “Crédito Consciente para 

Idosos”.

-

- -

- -1 hora
07/08/2019 a 

09/08/2019

Fundação 

Procon Uberaba

Fundação Procon 

Uberaba

Memorial Chico 

Xavier na cidade de 

Uberaba/MG

- -

22/08/2019

Fórum da 

Pessoa Idosa da 

Regional 

Nordeste de 

Belo Horizonte

86

Ofício Convite, declaração 

de participação e foto.

Lista de presença, ata com 

a programação, modelo de 

planilha financeira, e a 

apresentação da palestra 

em slides.

Ministrou palestra no painel 

"Superendividamento e 

defesa coletiva do 

consumidor".

Fotos, listas de presença e 

Certificado.

Disseminação do Projeto para 

cerca de 100 (cem) deputados 

federais, sendo importante 

mencionar que a referida 

Audiência foi televisionada, 

aumentando 

significativamente o público 

atingido com as informações 

do projeto.

Recursos oriundos da 

ACP nº 5085017-

14.2017.8.13.0024, 

proposta pelo IDC, 

Procon BH e a Defensoria 

Pública do Estado de 

Minas Gerais.

Fórum da Pessoa 

Idosa da Regional 

Nordeste de Belo 

Horizonte

1 hora e 30 

min
25 10

Participação de 25 (vinte e 

cinco) idosos no evento, e 10 

(dez) participantes indiretos.

 21/08/2019

Conselho 

Federal da 

Ordem dos 

Advogados 

Recursos oriundos da 

ACP nº 5085017-

14.2017.8.13.0024, 

proposta pelo IDC, 

Procon BH e a Defensoria 

Pública do Estado de 

Minas Gerais.                                                                                

Fundo Estadual de 

Proteção e Defesa do 

Consumidor de Minas 

Gerais – FEPDC 

(Transporte aéreo + 

diárias).

Brasília/DF 1 hora - 100



Data Requerente
Financiador/ 

Concedente
Local Atividades Duração

Beneficiários 

diretos 

(Pessoas 

Idosas)

Beneficiários 

indiretos 

(Familiares e 

demais 

presentes)

Beneficiários 

indiretos para o 

Sistema Estadual de 

Defesa do 

Consumidor

Beneficiários 

indiretos para o 

Sistema Nacional de 

Defesa do 

Consumidor

Resultados Alcançados Meios de verificação

1. Participação na II Mostra de Experiências bem-

sucedidas na Defesa com Consumidor do XIX 

Congresso Nacional do Ministério Público do 

Consumidor, com a apresentação do projeto “Crédito 

Consciente para Idosos”;
2. Neste evento, contou-se com a infraestrutura para 

exibir o Documentário “Covardia Capital”;
3. Distribuição de mais de 500 cartilhas para os 

participantes;
4. Distribuição dos Marcadores de Páginas que 

continham o QR Code  do trailer  do documentário, 

aumentando consideravelmente o engajamento e 

divulgação do projeto.
1. Participação na Audiência Pública promovida pela 

Câmara dos Deputados, à requerimento do Deputado 

Franco Cartafina, sobre a temática do 

aperfeiçoamento da disciplina do crédito ao 

consumidor e da prevenção e tratamento do 

superendividamento, realizada na cidade de 

Brasília/DF. A Presidente do Comitê Técnico, Dra. 

Lillian Salgado, participou como palestrante, 

colocando em pauta o projeto “Crédito Consciente 

para Idosos”, e sua respectiva importância para a 

sociedade. Esse evento, também contou com a 

presença da Dra. Elen Prates, Diretora Executiva do 

IDC, e do Carlos Gustavo, Diretor de Investimentos 
2. Distribuição da cartilha “Crédito Consciente para 

Idosos”.

1. Exibição do Documentário Covardia Capital;

2. Palestra com o tema “Planejamento Financeiro 

Pessoal e Familiar para Idosos”, ministrada pela Dra. 

Lillian Salgado, Presidente do Comitê Técnico do IDC;

3. Distribuição da cartilha “Crédito Consciente para 

Idosos”.

1. Exibição do Documentário Covardia Capital;

2. Palestra com o tema “Violência Financeira contra 

os idosos: como combater?”, ministrada pela Dra. 

Lillian Salgado, Presidente do Comitê Técnico do IDC;

3. Distribuição da cartilha “Crédito Consciente para 

Idosos”.
4. Entrega física e via e-mail da proposta de 

implementação do Projeto "Proteção dos 

Consumidores Idosos e a Educação ao Crédito 

Consciente" para o Presidente do Procon Juiz de Fora, 

Eduardo Schröder.

400-

- -

--

--

- Fundo Estadual de 

Proteção e Defesa do 

Consumidor de Minas 

Gerais – FEPDC 

(Transporte aéreo + 

diárias).

Programação do evento, 

certificados de 

participação, lista de 

presença na reunião 

Senacon e moção..

Lista de presença, fotos, 

ata com a programação, e-

mails de solcitação e 

confirmação do evento e a 

apresentação da palestra 

em slides.

Lista de presença, cartilha, 

banner, fotos, projeto, e-

mail de envio e moção.

E-mails do convite.

-

Disseminação do Projeto para 

cerca de 400 (quatrocentas) 

pessoas presentes no evento.

08/10/2019

Projeto 

Municipal Feliz 

Idade – 

Prefeitura de 

Mateus Leme

Recursos oriundos da 

ACP nº 5085017-

14.2017.8.13.0024, 

proposta pelo IDC, 

Procon BH e a Defensoria 

Pública do Estado de 

Minas Gerais;

Mateus Leme 1 hora 38 10

Participação de 38 (trinta e 

oito) idosos no evento, e 10 

(dez) participantes indiretos.

28/08/2019 a 

30/08/2019

Associação 

Nacional do 

Ministério 

Público do 

Consumidor – 

MPCON

Maceió/Alagoas 16 horas -

- Recursos oriundos da 

ACP nº 5085017-

14.2017.8.13.0024, 

proposta pelo IDC, 

Procon BH e a Defensoria 

Pública do Estado de 

Minas Gerais;

Câmara dos 

Deputados

Recursos oriundos da 

ACP nº 5085017-

14.2017.8.13.0024, 

proposta pelo IDC, 

Procon BH e a Defensoria 

Pública do Estado de 

Minas Gerais;

Brasília/DF 30-1 hora

Disseminação do Projeto para 

cerca de 30 (trinta) 

deputados federais.

17/09/2019

63 50

Participação de 63 (sessenta e 

três) idosos no evento, e 50 

(cinquenta) participantes 

indiretos.

21/11/2019

Câmara 

Municipal de 

Juiz de Fora – 

Comissão 

Permanente de 

Defesa dos 

Direitos da 

Pessoa idosa

Câmara Municipal de Juiz 

de Fora

Câmara Municipal 

de Juiz de Fora

1 hora e 30 

min



Data Requerente
Financiador/ 

Concedente
Local Atividades Duração

Beneficiários 

diretos 

(Pessoas 

Idosas)

Beneficiários 

indiretos 

(Familiares e 

demais 

presentes)

Beneficiários 

indiretos para o 

Sistema Estadual de 

Defesa do 

Consumidor

Beneficiários 

indiretos para o 

Sistema Nacional de 

Defesa do 

Consumidor

Resultados Alcançados Meios de verificação

25/11/2019
Instituto Defesa 

Coletiva

Fundo Estadual de 

Proteção e Defesa do 

Consumidor

Sede do Instituto 

Defesa Coletiva

Envio do projeto via e-mail "Proteção dos 

Consumidores Idosos e a Educação ao Crédito 

Consciente" elaborado pelo IDC, com as correções 

que foram solicitadas na última reunião com o 

presidente do FEPDC, Dr. Marcos Tofani.

- - - - -

Envio do projeto via e-mail 

"Proteção dos Consumidores 

Idosos e a Educação ao 

Crédito Consciente" 

elaborado pelo IDC, com as 

correções que foram 

solicitadas na última reunião 

com o presidente do FEPDC, 

Dr. Marcos Tofani.

E-mail de envio e projeto.

25/11/2019
Instituto Defesa 

Coletiva

Fundo Estadual de 

Proteção e Defesa do 

Consumidor

Sede do Instituto 

Defesa Coletiva

Envio do projeto via e-mail "As mídias sociais como 

instrumento de educação ao crédito consciente para 

idosos" elaborado pelo IDC, com as correções que 

foram solicitadas na última reunião com o presidente 

do FEPDC, Dr. Marcos Tofani.

- - - - -

Envio do projeto via e-mail 

"As mídias sociais como 

instrumento de educação ao 

crédito consciente para 

idosos" elaborado pelo IDC, 

com as correções que foram 

solicitadas na última reunião 

com o presidente do FEPDC, 

Dr. Marcos Tofani.

E-mail de envio e projeto.

25/11/2019
Instituto Defesa 

Coletiva

Fundo Estadual de 

Proteção e Defesa do 

Consumidor

Sede do Instituto 

Defesa Coletiva

Envio do projeto via e-mail "Educação ao Crédito 

Consciente para os consumidores idosos por meio da 

veiculação nas emissoras de rádio" elaborado pelo 

IDC, com as correções que foram solicitadas na última 

reunião com o presidente do FEPDC, Dr. Marcos 

Tofani.

- - - - -

Envio do projeto via e-mail 

"Educação ao Crédito 

Consciente para os 

consumidores idosos por 

meio da veiculação nas 

emissoras de rádio" 

elaborado pelo IDC, com as 

correções que foram 

solicitadas na última reunião 

com o presidente do FEPDC, 

Dr. Marcos Tofani.

E-mail de envio e projeto.

25/11/2019
Instituto Defesa 

Coletiva

Fundo Estadual de 

Proteção e Defesa do 

Consumidor

Sede do Instituto 

Defesa Coletiva

Envio do projeto via e-mail "Educação ao Crédito 

Consciente para os consumidores idosos por meio da 

veiculação nas emissoras de televisão" elaborado 

pelo IDC, com as correções que foram solicitadas na 

última reunião com o presidente do FEPDC, Dr. 

Marcos Tofani.

- - - - -

Envio do projeto via e-mail 

"Educação ao Crédito 

Consciente para os 

consumidores idosos por 

meio da veiculação nas 

emissoras de televisão" 

elaborado pelo IDC, com as 

correções que foram 

solicitadas na última reunião 

com o presidente do FEPDC, 

Dr. Marcos Tofani.

E-mail de envio e projeto.

29/11/2019
Instituto Defesa 

Coletiva

Recursos oriundos da 

ACP nº 5085017-

14.2017.8.13.0024, 

proposta pelo IDC, 

Procon BH e a Defensoria 

Pública do Estado de 

Minas Gerais

Diretoria de 

Políticas para a 

pessoa idosa - DPEI

Reunião para dar início a elaboração de uma peça 

teatral em parceria com a Diretoria de Políticas para a 

pessoa idosa, lançamento da peça e realização de 

eventos de educação financeira para os idosos.

1 hora - - - -

Reunião para dar início a 

elaboração de uma peça 

teatral em parceria com a 

Diretoria de Políticas para a 

pessoa idosa, lançamento da 

peça e realização de eventos 

de educação financeira para 

os idosos.

Ata de reunião e e-email 

de confirmação.
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Defesa do 

Consumidor
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Recursos oriundos da 

ACP nº 5085017-

14.2017.8.13.0024, 

proposta pelo IDC, 

Procon BH e a Defensoria 

Pública do Estado de 

Minas Gerais

1. Exibição do Documentário Covardia Capital;

IEPREV
2. Apresentação artística de dança por dois bailarinos 

profissionais;

OAB Minas

3. Palestra ministrada pela Presidente do Comitê 

Técnico Dra. Lillian Salgado, com o tema do 

Superendividamento dos idosos;

Procon Estadual MG
4. Distribuição da cartilha “Crédito Consciente para 

Idosos”;

Brasilcon 5. Distribuição do Marcador de Página.

16/12/2019
Instituto Defesa 

Coletiva

Procon Estadual MG 

apresentar o projeto para 

ser financiado com os 

recursos do Fundo 

Estadual de Proteção e 

Defesa do Consumidor - 

FEPDC

Sede do Instituto 

Defesa Coletiva

Envio do projeto via e-mail "Proteção dos 

Consumidores Idosos e a Educação ao Crédito 

Consciente" elaborado pelo IDC, com as correções 

que foram solicitadas na última reunião com o 

presidente do FEPDC, Dr. Marcos Tofani.

- - - - -

Envio do projeto via e-mail 

"Proteção dos Consumidores 

Idosos e a Educação ao 

Crédito Consciente" 

elaborado pelo IDC, com as 

correções que foram 

solicitadas na última reunião 

com o presidente do FEPDC, 

Dr. Marcos Tofani.

Ofício Procon MG, e-mail 

de resposta e projeto.

16/12/2019
Instituto Defesa 

Coletiva

Procon Estadual MG 

apresentar o projeto para 

ser financiado com os 

recursos do Fundo 

Estadual de Proteção e 

Defesa do Consumidor - 

FEPDC

Sede do Instituto 

Defesa Coletiva

Envio do projeto via e-mail "As mídias sociais como 

instrumento de educação ao crédito consciente para 

idosos" elaborado pelo IDC, com as correções que 

foram solicitadas na última reunião com o presidente 

do FEPDC, Dr. Marcos Tofani.

- - - - -

Envio do projeto via e-mail 

"As mídias sociais como 

instrumento de educação ao 

crédito consciente para 

idosos" elaborado pelo IDC, 

com as correções que foram 

solicitadas na última reunião 

com o presidente do FEPDC, 

Dr. Marcos Tofani.

Ofício Procon MG, e-mail 

de resposta e projeto.

16/12/2019
Instituto Defesa 

Coletiva

Procon Estadual MG 

apresentar o projeto para 

ser financiado com os 

recursos do Fundo 

Estadual de Proteção e 

Defesa do Consumidor - 

FEPDC

Sede do Instituto 

Defesa Coletiva

Envio do projeto via e-mail "Educação ao Crédito 

Consciente para os consumidores idosos por meio da 

veiculação nas emissoras de rádio" elaborado pelo 

IDC, com as correções que foram solicitadas na última 

reunião com o presidente do FEPDC, Dr. Marcos 

Tofani.

- - - - -

Envio do projeto via e-mail 

"Educação ao Crédito 

Consciente para os 

consumidores idosos por 

meio da veiculação nas 

emissoras de rádio" 

elaborado pelo IDC, com as 

correções que foram 

solicitadas na última reunião 

com o presidente do FEPDC, 

Dr. Marcos Tofani.

Ofício Procon MG, e-mail 

de resposta e projeto.

Fotos, programação do 

evento, banner, certificado 

Lillian e moção.

80 2004/12/2019
Jornada 

Brasilcon
Sede da OAB Minas 1 hora - -

Disseminação do Projeto para 

cerca de 100 (cem) pessoas 

presentes no evento.
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16/12/2019
Instituto Defesa 

Coletiva

Procon Estadual MG 

apresentar o projeto para 

ser financiado com os 

recursos do Fundo 

Estadual de Proteção e 

Defesa do Consumidor - 

FEPDC

Sede do Instituto 

Defesa Coletiva

Envio do projeto via e-mail "Educação ao Crédito 

Consciente para os consumidores idosos por meio da 

veiculação nas emissoras de televisão" elaborado 

pelo IDC, com as correções que foram solicitadas na 

última reunião com o presidente do FEPDC, Dr. 

Marcos Tofani.

- - - - -

Envio do projeto via e-mail 

"Educação ao Crédito 

Consciente para os 

consumidores idosos por 

meio da veiculação nas 

emissoras de televisão" 

elaborado pelo IDC, com as 

correções que foram 

solicitadas na última reunião 

com o presidente do FEPDC, 

Dr. Marcos Tofani.

Ofício Procon MG, e-mail 

de resposta e projeto.

19/12/2019
Município de 

Congonhas/MG

Fundo Municipal dos 

Direitos da Pessoa Idosa - 

FMDPI (Congonhas)

Município de 

Congonhas/MG

Envio da proposta de projeto cujo tema é a educação 

financeira para a pessoa idosa do Município de 

Congonhas/MG.

- - - - -

Envio da proposta de projeto 

cujo tema é a educação 

financeira para a pessoa idosa 

do Município de 

Congonhas/MG.

Edital, projeto e ofícios de 

entrega.

350 1340 166 520 - -TOTAL BENEFICIÁRIOS


