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APRESENTAÇÃO DA INSTITUIÇÃO 

 

DADOS DA ENTIDADE: 

 

RAZÃO SOCIAL: INSTITUTO DE INCENTIVO À VIDA 

NOME FANTASIA: CASA DE ACOLHIDA ISABEL SOLER 

CNPJ Nº: 03.608.862/0001-90      -    DATA DA INSCRIÇÃO DO CNPJ: 05/01/2000 

ENDEREÇO: Rua Amaro Branco da Silva, 348 – Jardim Mauá  

CIDADE:      Mauá                              ESTADO:          SP                 CEP: 09321-340 

TELEFONE: (011) 3425-9257  /  3410-1234    /   3101-11110 

UTILIDADE PÚBLICA MUNICIPAL: LEI Nº 4.601, DE 22 DE SETEMBRO DE 2010 

Nª INSCRIÇÃO NO CONSELHO MUNICIPAL ASSISTÊNCIA SOCIAL:  009/2015                  

Nº REGISTRO NO CONSELHO MUNICIPAL DO IDOSO:  001/2015               

 

HISTÓRICO DA ENTIDADE E PROJETOS EM ANDAMENTO: 

 

O Instituto de Incentivo à Vida – Casa de Acolhida Isabel Soler foi fundado em 26 de Outubro 

de 1999, em 2016 passou a chamar-se INSTITUTO DE INCENTIVO À VIDA, nossa missão é 

proporcionar melhor qualidade de vida, combate a inércia, ao isolamento social e assistência a seus 

associados e a comunidade existe atuação de nossos projetos. Em seus 17 anos de fundação a 

instituição passou por diversas adequações para poder contemplar as necessidades de seus 

assistidos e se enquadrar as legislações vigentes no país, estado e município. 

Nossas ações sempre são desenvolvidas com base nas necessidades identificadas junto à 

população vulnerável a qual nossa missão institucional atende, buscando desenvolver de fato 

impacto e mudanças não apenas na vida de nossos assistidos, mas em sua forma de pensar, agir e 

se relacionar na comunidade. 

 

COMPLEXO SOCIAL DE ATENDIMENTO AO IDOSO 

 

 O “COMPLEXO SOCIAL DE ATENDIMENTO AO IDOSO” é uma iniciativa inovadora que visa 

integrar os serviços de atendimento a pessoa idosa, buscando a melhoria da qualidade de vida, a 

integração social e o respeito à cidadania e dignidade humana. Integrando a “CASA DE ACOLHIDA 

ISABEL SOLER”; “NÚCLEO GERIATRICO DILMA SANTIAGO” e o “CENTRO DE CONVIVÊNCIA 

DO IDOSO ANTÔNIA PENTEADO” realizaremos um trabalho contínuo e ininterrupto de 
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acompanhamento da pessoa idoso através de atividades sociais, culturais e de auto cuidado pessoal 

sempre na busca da autonomia e da autoestima. 

 O “COMPLEXO SOCIAL DE ATENDIMENTO AO IDOSO” será um modelo de serviço que 

terá como prioridade a pessoa idosa em suas mais diversas formas de envelhecimento, respeitando 

sempre o tempo e o espaço de cada indivíduo, proporcionando não apenas o resgate da autoestima 

mais contribuindo para o fim do isolamento e inércia que a pessoa idoso sofre nos dias atuais. 

 

JUSTIFICATIVA DA PROPOSTA: 

 

Um dos grandes desafios da atualidade e o desenvolvimento e aplicabilidade de políticas 

públicas que contemplem o idoso em suas mais diversas formas de envelhecimento. Conforme os 

dados divulgados pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística – IBGE,  no censo de 2010, 

revelou-se para as autoridades, gestores de politicas publicas e a  sociedade de Mauá/SP e da 

Região que a população com mais de 60 anos cresceu significativamente ao longo da última década, 

o que vem justificando a preocupação com a inclusão desta população por parte das Instituições e 

Governos, que tentam ampliar e oferecer opções de politicas, programas e ações que garantam 

qualidade de vida. 

Em números totais temos São Bernardo, com 77,9 mil idosos, seguido por Mauá (34,5 mil), 

Diadema (29,8 mil), São Caetano do Sul (28,5 mil), Ribeirão Pires (6,3 mil) e Rio Grande da Serra 

(3,4 mil).  conforme também matéria veiculada que pode ser aferida no: 

http://www.reporterdiario.com.br/noticia/295617/abc-ganha-85-8-mil-idosos-em-apenas-10-ano/).   

Somados a isso, as projeções das Nações Unidas – ONU por intermédio do UNFPA que é um 

órgão subsidiário da Assembleia Geral das Nações Unidas, que desempenha um papel único no 

Sistema ONU, tratando de questões de população e desenvolvimento, apontou que 01 (uma) em 

cada 9 (nove) pessoas no mundo tem 60 anos ou mais, e estima-se um crescimento para 1 em cada 

5 por volta de 2050. (...) Em 2050 pela primeira vez haverá mais idosos que crianças menores de 15 

anos.  

Comparativamente em 2012, algo próximo de 810 milhões de pessoas tinha 60 anos ou mais, 

constituindo assim 11,5% da população global. Projetando desta por fim que esse número alcance 1 

bilhão em menos de dez anos e mais que duplique em 2050, alcançando portanto  2 bilhões de 

pessoas ou 22% da população global. Alinhando-se a estas projeções, ainda segundo pesquisa do 

IBGE, a população idosa aqui no Brasil totaliza 23,5 milhões de pessoas 

(http://www.sdh.gov.br/assuntos/pessoa-idosa/dados-estatisticos/DadossobreoenvelhecimentonoBrasil.pdf). 

Ao trazermos esta realidade para nosso município de Mauá/SP ainda temos, Relatório Mensal de 

Atendimento do Centro de Referência de Assistência Social – São João, no Bloco III – Atendimentos Coletivos 

http://www.reporterdiario.com.br/noticia/295617/abc-ganha-85-8-mil-idosos-em-apenas-10-ano/
http://www.sdh.gov.br/assuntos/pessoa-idosa/dados-estatisticos/DadossobreoenvelhecimentonoBrasil.pdf
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realizados no CRAS, D.5, emitido em janeiro de 2017 detectamos a inclusão de 1.203 Idosos em Serviço de 

convivência e Fortalecimento de Vínculo para Idosos, o que representa 21,87% da demanda prioritária por 

faixa etária, verso ao apresentado pelo Relatório de Proteção Social MDSA, com referencia  470 registros, 

sendo o número de 234 em situação de demanda prioritária.  

Já no Relatório Mensal de Atendimento do CREAS-Central apresentou no mês de dezembro de 2016, 

09 (nove) atendimentos á idosos vítimas de negligência ou abandono, dentre eles 08 (oito) do sexo feminino e 

01 do sexo masculino o que representa 0,45% da demanda prioritária do Serviço. 

Temos, portanto um conjunto de dados estatísticos e de Marcos Legais construídos nas 

ultimas décadas que favoreceram ou minimamente criam condições e um ambiente favorável para 

que o percurso de amadurecimento sobre a questão do envelhecimento possa ocorrer de forma 

programática: A nossa Constituição Federal de 1988 e a própria Política Nacional do Idoso, 

estabelecida em 1994 através da promulgação da Lei 8.842), além de outros dispositivos legais 

conquistados nos últimos anos que subsidiaram as instituições governamentais das 3 esferas, os 

organismos da sociedade civil e os movimentos sociais construíssem medidas que estabelecem 

garantia de direitos especificas para a pessoa idosa baseados e referenciados pelas diretrizes 

internacionais (Plano de Ação internacional para o Envelhecimento). 

Outras importantes conquistas do Estado de Direito e da Democracia a exemplo do Conselho 

Nacional dos Direitos do Idoso (CNDI) em 2002 e na sequencia  a elaboração, aprovação e 

publicação do Estatuto do Idoso em 2003, que definiu o processo de regulamentação dos direitos 

das pessoas com idade igual ou superior a 60 anos. 

Por outro lado, mas acontecendo paralelamente, foram os dispositivos para o estabelecimento de 

Políticas Públicas e Planos setoriais propostos de forma conjunta (governo e sociedade) destacando-

se: a Política Nacional de Prevenção a Morbi-Mortalidade por Acidentes e Violência (2001); o Plano 

de Ação para o Enfrentamento da Violência contra a Pessoa Idosa (2004); a Política Nacional de 

Saúde da Pessoa Idosa (2006); o II Plano de Ação para o Enfrentamento da Violência contra a 

Pessoa Idosa (2007). Posto isto, podemos considerar sem margem nenhuma de duvidas da 

necessidade de implantação do “CONJUNTO SOCIAL DE ATENDIMENTO AO IDOSO”. 

No quadro abaixo poderemos perceber que a “VIOLÊNCIA” contra a pessoa idosa se 

concentra em maior índice na negligência. 



 

    TELEFONES: (11) 3410-1234  /  3101-1110  /  3425-9257                        Página 5 de 20 
contato@solidarios.org.br  

www.solidarios.org.br  
 

 

Assim sendo, como sentenciou  Rogerio Hamam, Secretário de Estado de Desenvolvimento Social 

de São Paulo: 

“Vivemos uma mudança sem precedentes na composição etária da população 

brasileira. De acordo com o último Censo IBGE, houve diminuição dos grupos etários 

menores de 20 anos e crescimento da população com 60 anos ou mais. As projeções 

sobre o envelhecimento populacional no Brasil e especialmente em São Paulo - 

atualmente com 5,3 milhões de idosos e onde haverá cerca de 7 milhões já em 2020 

(segundo dados da Fundação SEADE) - impressionam pelo modo acelerado como este 

fenômeno está ocorrendo, mas também porque descortinam uma nova realidade. 

Dentre as inúmeras implicações causadas por esta transição demográfica, ou seja, em 

face de uma sociedade cada vez mais envelhecida, apresentam-se novos desafios 

para o Estado na elaboração de políticas públicas que atendam esta população, além 

da necessidade de repensar o espaço urbano e da adaptação da rede de serviços...”. 

Reiteramos ser importante considerar que cada indivíduo envelhece a seu modo, em virtude 

de fatores ambientais, biológicos, econômicos, culturais e sociais. O termo “idoso” ou “pessoa idosa” 

abriga diferenças, singularidades e traços específicos que devem ser observados pelo poder público, 

a fim de atender adequadamente as suas necessidades, dada a existência de várias velhices. Esta 

diversidade entre os idosos se dá em razão de diferenças na capacidade funcional, na relação com o 

território, no contexto socioeconômico, nas relações familiares e comunitárias, no gênero, nas 

experiências já vividas e nas expectativas quanto ao futuro. Além disso, a discriminação negativa da 

velhice e a exclusão social relacionada à pobreza propiciam e agravam a violação de seus direitos. 

Tal constatação evidencia ser cada vez mais necessária a ampliação da rede de Proteção Social, 
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através da contínua oferta de serviços, projetos, programas e ações que possibilitem o fortalecimento 

dos vínculos familiares e comunitários, bem como a superação de situações de violação de direitos. 

Também permite observar a importância da atuação articulada de diversos atores para a garantia de 

apoio e cuidados aos idosos, a fim de que possam exercer seus direitos de cidadania. 

A atuação do Estado em casos de dependência de idosos historicamente tem se concentrado 

na institucionalização. Atualmente tem se buscado formas alternativas de cuidado, que não rompam 

o vínculo do idoso com a família. Buscando novas estratégias de investimento na construção da 

Política de Atenção ao Idoso, de modo que o Centro Dia acaba se tornando uma alternativa para 

atender ao idoso semidependente e ao mesmo tempo apoiar as famílias impossibilitadas de prover 

suas necessidades, assim com estas ações e estratégias espera-se ofertar e fortalecer a rede de 

Proteção Social Especial e inovação na oferta de políticas públicas. 

Fonte: http://www.desenvolvimentosocial.sp.gov.br/a2sitebox/arquivos/documentos/658.pdf  

 

NOSSOS PROJETOS: 

 

 CASA DE ACOLHIDA ISABEL SOLER 

Serviço de acolhimento destinado a idosos (as) com 60 anos ou mais, de ambos 

os sexos, independentes e/ou com diversos graus de dependência com vínculos 

familiares rompidos ou fragilizados, garantindo a proteção integral, a privacidade, 

o respeito aos costumes, ás tradições e as diversidades de: - ciclos de vida; 

arranjos familiares; raça/etnia; religião, gênero e orientação sexual. 

 

  A natureza do acolhimento é provisória e, excepcionalmente, de longa permanência quando 

esgotadas todas as possibilidades de auto sustento e convívio com os familiares. É previsto para 

idosos (as) que não dispõem de condições para permanecer com a família, com vivência de 

situações de violência e negligência, em situação de rua e de abandono. 

Capacidade de Atendimento: 50 vagas  

 

 NÚCLEO DE ACOLHIMENTO GERIATRICO -  “DILMA SANTIAGO” 

(PROJETO PARA  2018) 

Serviço de acolhimento destinado a idosos (as) com 60 anos ou mais, de ambos 

os sexos, para prestação de serviços de assistência social, quando a assistência 

médica não constitui o elemento central da prestação de serviços, dentre outros. E 

que possuam os vínculos familiares rompidos ou fragilizados, garantindo a proteção 

integral, a privacidade, o respeito aos costumes, ás tradições e as diversidades de: - 

http://www.desenvolvimentosocial.sp.gov.br/a2sitebox/arquivos/documentos/658.pdf
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ciclos de vida; arranjos familiares; raça/etnia; religião, gênero e orientação sexual. 

A natureza do acolhimento é provisória e, excepcionalmente, de longa permanência quando 

esgotadas todas as possibilidades de auto sustento e convívio com os familiares. É previsto para 

idosos (as) que não dispõem de condições para permanecer com a família, com vivência de 

situações de violência e negligência, em situação de rua e de abandono. 

Capacidade de Atendimento: 25 vagas 

 

 

 CENTRO DE CONVIVÊNCIA DO IDOSO -  “ANTONIA PENTEADO” 

(PROJETO PARA  2018) 

Espaço de convivência e fortalecimento de vínculos destinado a idosos da 

comunidade em situação de isolamento social, tem como objetivo principal à 

promoção da autonomia, a inclusão social e a melhoria na qualidade de vida.  

 

É importante considerar que cada indivíduo envelhece a seu modo, em 

virtude de fatores ambientais, biológicos, econômicos, culturais e sociais. O 

termo “idoso” ou “pessoa idosa” abriga diferenças, singularidades e traços específicos que devem ser 

observados, esta diversidade entre os idosos se dá em razão de diferenças na capacidade funcional, 

na relação com o território, no contexto socioeconômico, nas relações familiares e comunitárias, no 

gênero, nas experiências já vividas e nas expectativas quanto ao futuro.  

Capacidade de Atendimento: 160 idosos (as) – Sendo 80 por período (Manhã e Tarde). 

 

 

OUTROS PROJETOS TAMBÉM REALIZADOS PELA INSTITUIÇÃO: 

 

 PROJETO GIRASSOL – (Comunidade do Jardim Zaíra) 

Consiste no trabalho social com crianças e adolescentes e suas famílias 

assistidas, de forma continuada, fortalecendo a função de proteção, 

assistência, prevenção a ruptura de vínculos, promovendo o acesso e 

usufruto de direitos e contribuindo na melhoria da qualidade de vida. 

Desenvolvendo potencialidades e aquisições das famílias e o fortalecimento 

de vínculos familiares e comunitários, por meio de ações de caráter 

preventivo, protetivo e proativo. Sempre em consonância com a Politica 
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Nacional de Assistência Social. O Projeto Girassol busca integrar as ações sociais de forma a 

possibilitar o crescimento social e comunitário. Algumas das ações que são desenvolvidas dentro do 

projeto são: 

 Atendimento às Crianças e Adolescentes e suas Famílias – Ações desenvolvidas por técnicos 

(Psicólogos e Assistentes Sociais)  da instituição para cadastrar,  acompanhar o 

desenvolvimento, fortalecer os vínculos, incentivar a frequência escolar e a capacitação e 

profissionalização. 

 Natal Solidário – Festa realizada anualmente com o objetivo de proporcionar um momento de 

confraternização e interação entre as crianças, suas famílias e os padrinhos que participam e 

entregam pessoalmente o presente a seu afilhado. Reforçando que para muitas destas 

crianças que se encontram em extrema situação de vulnerabilidade social este momento será 

único.   

 Páscoa Solidária – Entrega de “Ovos” para crianças assistidas em um momento de 

confraternização e reforçando o sentido solidário da Páscoa.  

 Alimentação Solidária – Entrega de horti fruti e cestas básicas para famílias assistidas e 

acompanhadas e que se encontram em extrema situação de vulnerabilidade social. 

Capacidade de Atendimento: 30 famílias e 180 crianças 

 

 PROJETO SEMEAR – NOVOS RUMOS NA PREVENÇÃO EM RIBEIRÃO PIRES:  

Projeto destinado a formação de adolescentes e jovens multiplicadores, abordando todas as 

formas de prevenção e cuidados com a auto estima. O projeto forma multiplicadores para que os 

mesmos possam dentro de suas “tribos” serem fonte de informação e incentivo a prevenção no que 

se refere a violência, cuidado ao uso abusivo de álcool e outras drogas lícitas e ilícitas, doenças 

sexualmente transmissíveis. Incentivando o diálogo familiar e estreitando os laços entre os 

adolescentes e jovens com a família, os educadores e a comunidade de forma a criar uma rede de 

informações e incentivo à comunicação solidária. Contribuindo assim na disseminação das 

orientações sobre prevenção em todas as suas formas durante a execução do projeto. 

O projeto também prevê em suas ações palestras e ações comunitárias em parceria com empresas, 

comércios e comunidade através de temas atuais e com abordagem didática e diferenciada. 

Capacidade de Atendimento: 80 adolescentes e jovens (Multiplicadores).                                             

Todas as nossas ações podem ser vistas em nosso site www.solidarios.org.br ou em nosso 

facebook https://www.facebook.com/solidarios.org.br?fref=ts  

 

 

 

http://www.solidarios.org.br/
https://www.facebook.com/solidarios.org.br?fref=ts
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SEDE DO COMPLEXO SOCIAL DE ATENDIMENTO AO IDOSO 

 

 A sede do “COMPLEXO SOCIAL DO IDOSO” é a Rua Amaro Branco da Silva, 348 – Jardim 

Mauá – Mauá/SP – CEP: 09340-090. O espaço foi cedido a instituição através do Decreto nº 8.224 

de 30 de Novembro de 2016. 

 A obra para reforma e ampliação do espaço que foi recebido de forma deteriorada e com 

condições mínimas de uso está orçada em R$ 200.000,00 (Duzentos Mil Reais). Já possuímos o 

cronograma da obra, e a planta para sua realização. Estamos efetuando o protocolo na Prefeitura 

para autorização final. 

 

COTAS DE DOAÇÃO 

 

As doações podem ser realizadas: 

ON-LINE: -  No nosso site no link http://www.solidarios.org.br/doacoes/  onde o doador imprimi o boleto para efetivar a doação.  

 

DEPÓSITO EM CONTA: - Caixa Econômica Federal - Agencia: 2113 - Operação: 013 - Conta Poupança: 3595-7  

Neste caso pedimos para enviar o comprovante de depósito para o e-mail contato@solidarios.org.br com seu nome, e-mail, telefone de 

contato e CPF para emitirmos o recibo. 

DESCRIÇÃO

Recibo de doação X X X X

Nome e Foto em destaque na Placa dos Apoiadores fixada 

na entrada do "COMPLEXO DE ATENDIMENTO AO IDOSO"
X X

Nome na Placa dos Apoiadores fixada na entrada do 

"COMPLEXO DE ATENDIMENTO AO IDOSO"
X X

FOTO depoimento no SITE E REDES SOCIAIS X X

Cartão de agradecimento X X X X

Boton do "COMPLEXO SOCIAL DE ATENDIMENTO AO 

IDOSO"
X X

Caneca do "COMPLEXO SOCIAL DE ATENDIMENTO AO 

IDOSO"
X X

CANETA FOGUETE do "COMPLEXO SOCIAL DE 

ATENDIMENTO AO IDOSO"
X X

INVESTIMENTO R$ 50,00                          
Mensais                                 

R$ 40,00                            
Mensais                                 

R$ 30,00                             
Mensais                                 

R$ 10,00                             
Mensais                                 

http://www.solidarios.org.br/doacoes/
mailto:contato@solidarios.org.br
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ALGUMAS DE NOSSAS AÇÕES 

 

 CAFÉ SOCIAL             

A Igreja Nova Geração gentilmente ofertou uma tarde com ambiente de música e bate papo, com um 

cardápio recheado de bolos, tortas e refrigerantes, além de trazer desenhos para colorir aos idosos 

comunitários 

 

                

 

 

 

 

 

 

               

 

FONTE: 

https://www.facebook.com/solidarios.org.br/media_set?set=a.1341161452628318.1073742035.100002034288929&type=3&pnre

f=story  

 

https://www.facebook.com/solidarios.org.br/media_set?set=a.1341161452628318.1073742035.100002034288929&type=3&pnref=story
https://www.facebook.com/solidarios.org.br/media_set?set=a.1341161452628318.1073742035.100002034288929&type=3&pnref=story
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JOGO DE BOLICHE            

A prática do exercício através de jogos e brincadeiras, além de promover a interação desperta 

competição sadia e fortalecimento muscular. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FONTE: 

https://www.facebook.com/solidarios.org.br/media_set?set=a.1341134492631014.1073742034.100002034288929&type=3&pnre

f=story  

https://www.facebook.com/solidarios.org.br/media_set?set=a.1341134492631014.1073742034.100002034288929&type=3&pnref=story
https://www.facebook.com/solidarios.org.br/media_set?set=a.1341134492631014.1073742034.100002034288929&type=3&pnref=story
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CAFÉ SOCIAL           

O Grupo caminho de Luz gentilmente ofertou um Café da Tarde maravilhoso aos idosos. Proporcionando 

uma tarde agradável a quem mais precisa. Obrigado aos voluntários da equipe! 

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FONTE:  

https://www.facebook.com/solidarios.org.br/media_set?set=a.1341171435960653.1073742036.100002034288929&type=3  

 

https://www.facebook.com/solidarios.org.br/media_set?set=a.1341171435960653.1073742036.100002034288929&type=3
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DIA DA BELEZA        

Com o objetivo de promover o auto cuidado, higiene pessoal e auto estima, contamos com a colaboração 

do Fabiano e Maninho do ‘Instituto Educar para Vencer” que cordialmente trouxeram sua equipe para 

proporcionar lindos cortes de cabelo e barba. 

                                       

 

 

 

                                          

 

FONTE: https://www.facebook.com/solidarios.org.br/media_set?set=a.1341115102632953.1073742032.100002034288929&type=3  

https://www.facebook.com/solidarios.org.br/media_set?set=a.1341115102632953.1073742032.100002034288929&type=3
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MUSICOTERAPIA                  

O que música? É a arte de coordenar e transmitir efeitos sonoros, harmoniosos, podendo ser transmitida 

através da voz ou de instrumentos musicais. E foi dessa forma que a voluntária Roseli veio gentilmente 

tocar para os idosos, trazendo diversos instrumentos garantindo participação na execução de lindas 

canções. 

 

            

 

 

 

 

 

 

 

 

FONTE: https://www.facebook.com/solidarios.org.br/media_set?set=a.1341020382642425.1073742026.100002034288929&type=3  

 

 

https://www.facebook.com/solidarios.org.br/media_set?set=a.1341020382642425.1073742026.100002034288929&type=3
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ANIVERSARIANTES DO MÊS 

Festinha para os aniversariantes do mês de Março aqui na CASA DE ACOLHIDA ISABEL SOLER !!! 

Gostaríamos de agradecer a nossa amiga e parceira Jucinete Soares que proporcionou para os nossos 

idosos esse momento de comemoração com seus bolos lindos e deliciosos!!! Obrigada Deus abençoe...  

 

 

 

 

 

FONTE:  https://www.facebook.com/solidarios.org.br/media_set?set=a.1338759782868485.1073742025.100002034288929&type=3  

https://www.facebook.com/jucinete.soares
https://www.facebook.com/solidarios.org.br/media_set?set=a.1338759782868485.1073742025.100002034288929&type=3
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Nossa história e nossos desafios!!! 

 

 Nossa instituição assumiu o espaço e o trabalho social na data de 05 de fevereiro de 2016, 

onde recebemos como espaço um lugar com muita potencialidade, porém totalmente depredado 

e em condições de uso inadequadas para a execução do serviço/missão proposta. 

 De imediato tomamos as providências para adequar o máximo possível e dentro dos poucos 

recursos que tínhamos e temos os espaços para não parar os trabalhos e completar nossa 

missão com dignidade e respeito a nossos idosos (as). 

 Porém, a adequação maior depende de uma reforma que nos permitirá regularizar 

definitivamente o Alvará de Funcionamento e o Auto de Vistoria do Corpo de Bombeiros, ambos 

já encaminhados e pré aprovados. 

 Após a conclusão da obra finalmente teremos o espaço que sonhamos e nossos idosos (as) 

merecem. Abaixo algumas fotos dos desafios que enfrentamos quando recebemos os espaços. 

 

1) Espaços deixados destelhados e destruídos 
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- Sala de Tv para Idosas. 

 

 

 

 

- Salão Principal. 
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- Salão Depósito 

 

 

 

- Salão Secundãrio 
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- Lavanderia 

 

 

 

 

 Nosso sonho agora e a implantação do “COMPLEXO SOCIAL DO 

IDOSO” onde vamos trabalhar para dar mais dignidade e qualidade de vida 

a nossos residentes e assistidos. 

 

 

“VENHA FAZER PARTE DESTE SONHO” 

 

 

Sua ajuda não só é importante, mais ela pode e vai mudar muitas vidas. 

 

 

 


