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RELATÓRIO DE ATIVIDADES ASILO SANTA ISABEL – 2019 

 
 

HISTÓRICO DA UNIDADE 

O Asilo Santa Isabel, situado em Laguna – SC, nasceu da preocupação 

das “Damas da Caridade” com os idosos carentes e/ou pessoas portadoras de 

deficiência e incapazes de autogerirem suas vidas por se encontrarem dependentes, 

em estado de abandono, extrema pobreza e/ou marginalização.  

Inaugurado em 22 de outubro de 1949, na época de sua fundação havia 

necessidade da existência de um local onde se pudesse abrigar idosos que estavam 

à margem da sociedade, abandonados pela família. 

Em 1986, a mantenedora Associação Beneficência Lagunense, diante das 

dificuldades em levar adiante a missão, doou o Asilo para a Associação Beneditina da 

Providência (ABENP), das Irmãs Beneditinas da Divina Providência. 

O Asilo Santa Isabel atende usuários de ambos os sexos, sem distinção de cor, 

raça ou credo, em sua maioria, carentes, e usuários com grau de dependência I, II e 

III. 

 

JUSTIFICATIVA DA UNIDADE 

“Não só no Brasil, mas no mundo todo vem se observando essa tendência de 

envelhecimento da população nos últimos anos. Ela decorre tanto do aumento da 

expectativa de vida pela melhoria nas condições de saúde quanto pela questão da 

taxa de fecundidade, pois o número médio de filhos por mulher vem caindo. Esse é 

um fenômeno mundial, não só no Brasil.  

De acordo com o IBGE, em 2010 Laguna possuía 7.543 Idosos, o que 

corresponde a 14,62% da população. Santa Catarina possui 656.913 (10,51%), o 

município possui uma população de idosos cerca de 4% maior que a média estadual 

e nacional. 
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A população brasileira manteve a tendência de envelhecimento dos últimos 

anos e ganhou 4,8 milhões de idosos desde 2012, superando a marca dos 30,2 

milhões em 2017, segundo a Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua 

– Características dos Moradores e Domicílios, divulgada pelo IBGE. 

Em 2012, a população com 60 anos ou mais era de 25,4 milhões. Os 4,8 

milhões de novos idosos em cinco anos correspondem a um crescimento de 18% 

desse grupo etário, que tem se tornado cada vez mais representativo no Brasil.  

Considerando que é de suma importância que a sociedade e o poder público 

passem a ver o idoso como uma das prioridades e que sejam fomentados e ampliados 

programas que visem a melhoria da qualidade de vida desta população. 

 

OBJETIVO DA UNIDADE 

Objetivo Geral 

Prestar atendimento de qualidade de forma gratuita, continua e permanente no 

acolhimento a pessoa idosa, sem distinção étnica ou de gênero, que se encontra em 

situação de vulnerabilidade social ou risco social com vínculos familiares 

interrompidos e/ou sem referência familiar e ainda se recursos financeiros favoráveis. 

De forma que possuam maior qualidade de vida, bem estar social na perspectiva da 

ampliação de seus direitos. 

 

Objetivos Específicos 

A Associação Beneditina da Providência, visando o alcance dos objetivos 

pleiteados no plano de ação de 2019, por sua especificidade no acolhimento aos 

idosos desenvolveu as atividades de: 

Manter padrões de habitação compatíveis com as necessidades dos idosos 

atendidos, bem como provê-los com alimentação regular e higiene indispensável às 

normas sanitárias e com estas condizentes; 

Preservar os vínculos familiares; 

Promover a participação do idoso nas atividades comunitárias, de caráter 

interno e externo; 

Garantir a observância dos direitos e garantias dos idosos; 

Preservar a identidade do idoso e oferecer um ambiente de respeito e 

dignidade; 
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Proporcionar um espaço de convivência, retirando-o do isolamento;  

Proporcionar aos idosos atividades esportivas, culturais, lazer, formação, 

artesanato, saúde, usando metodologias adequadas à faixa etária; 

Assegurar o acesso a seguridade social, previdência, direito civis e 

previdenciários; 

Possibilitar aos idosos o reconhecimento de suas habilidades e suas limitações, 

garantindo assim, sua autonomia e independência;  

Contribuir, através de um trabalho multidisciplinar e integrado, para a melhoria 

da condição de vida dos idosos; 

Garantir a todos oportunidades de preservação da saúde física e mental, 

aperfeiçoamento moral e, respeito à crença e ao culto religioso;  

Investir em capacitação profissional para um melhor desempenho da equipe 

multidisciplinar que atende o Asilo Santa Isabel; 

Buscar o apoio de voluntários e enfatizar a fundamental importância da 

participação deles para o alcance dos fins e objetivos do Asilo Santa Isabel como um 

todo, promovendo o voluntariado transformador; 

Desenvolver parcerias com pessoas, grupos e empresas interessadas, 

entidades governamentais e não governamentais para a articulação de um trabalho 

em rede e para a obtenção de recursos financeiros necessários à manutenção e 

desenvolvimento das atividades no Asilo Santa Isabel. 

 

ABRANGÊNCIA TERRITORIAL 

Durante o ano de 2019, a Entidade acolheu e atendeu idosos dos seguintes 

Municípios do Estado de Santa Catarina: Laguna, Capivari de Baixo, Lauro Muller, 

Garopaba, Tubarão, Criciúma, Florianópolis, Braço do Norte e Imbituba. 

Situado a Praça Polidoro Santiago, no Bairro Magalhães, da cidade de Laguna, 

com as seguintes confrontações e respectivas metragens: frente com a Praça Polidoro 

Santiago, onde mede 88,52 metros. A cidade Laguna possui extensão territorial de 

333,986Km, aproximadamente os deslocamentos da unidade para o centro da 

Cidade, acessos a serviços e hospitais podem ser realizados com espaços de tempo 

entre 0h10m e 0h15m. A dimensão que mais contribui para o IDHM do município é 

Longevidade, com índice de 0,871, seguida de Renda, com índice de 0,715, e de 

Educação, com índice de 0,682. 
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PÚBLICO ALVO 

Os idosos igual ou superior a 60 (sessenta) anos, e/ou com deficiência, 

independentes e/ou com diversos graus de dependência, alguns deles são pessoas 

doentes, abandonadas e marginalizadas pela família; sendo estes provenientes de 

família de baixa renda, em situação de vulnerabilidade social, ou que por outros 

motivos não tem condições de cuidar de seu idoso, mas que procura uma vida com 

mais dignidade.  

Na maioria dos casos, chegam com a saúde comprometida e com muitas 

limitações físicas.  

 

PERIODICIDADE DO SERVIÇO AOS USUÁRIOS 

A unidade conta com atendimento permanente e continuo, durante todo o ano, 

desenvolvendo Serviços de Acolhimento Institucional para idosos. 

 

CAPACIDADE DE ATENDIMENTO 

A unidade possui a capacidade de acolher até 45 (quarenta e cinco) idosos.  

 

CRITÉRIOS PARA INSERÇÃO DOS USUÁRIOS 

O atendimento pode ser acessado por intermédio de encaminhamentos dos 

Órgãos Públicos e de redes de proteção, ou em situações de iniciativa própria do 

idoso, familiar ou conhecido por meio de solicitação de vaga.  

Realizada a solicitação da vaga, faz-se a entrevista e estudo social para 

verificação da necessidade do acolhimento. 

 

QUANTIDADE DE PESSOAS ATENDIDAS 

No ano de 2019 no período de 01 de janeiro à 31 de dezembro de 2019 foram 

acolhidos na unidade 37 (trinta e sete) idosos, de ambos os sexos. 

 

RECURSOS HUMANOS  

A Unidade contou em 2019, com 22 (vinte e dois) colaboradores contratados, 

que prestaram serviço direto no cuidado do idoso.  

Pode ser acrescentado ainda, a importante participação, ajuda e a colaboração 

de várias outras pessoas voluntárias que prestaram seus serviços, gratuitamente, em 
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prol da população do asilo, bem como, com serviços terceirizados e o Poder Público 

Municipal 

 

COLABORADORES celetistas 

Qtde. Cargo/ Função 
Carga 
Horária 
Semanal 

1 Supervisora Administrativo 44h 

1 Mestre de Obras 44h 

6 Aux. de Serviços Gerais 44 h 

1 Menor Aprendiz 20h 

1 Enfermeira 40 h 

2 Auxiliar de Cozinha 44 h 

2 Cuidador de idoso 44 h 

1 Nutricionista 10 h 

7 Técnico de Enfermagem 44 h 

TOTAL  

 
 

VOLUNTÁRIOS 

Em 2019, 04 voluntários que realizaram atividades no Asilo Santa Isabel, 
sendo: 

 Qtde. ATIVIDADE      CARGA HORÁRIA  

 

2 Voluntários cuidados higiene 
dos idosos    1:30 horas/Semanal 

 

2 Voluntários cuidados higiene 
dos idosos   1:30 horas/Semanal 
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INFRAESTRUTURA 

Para desenvolver as atividades, acima descritas, o Asilo Santa Isabel contou 

com uma estrutura física ampla, localizada num espaço físico de 8.852,00m² (oito mil 

e oitocentos e cinquenta e dois metros quadrados), com 1.688,97m² (um mil e 

seiscentos e oitenta e oito metros quadrados e noventa e sete centímetros quadrados) 

de área construída.  

O prédio está dividido em duas alas, sendo uma direcionada para mulheres e 

outra para homens. Conta, ainda, com espaços comuns, tais como: sala de 

convivência e recreação, pátio, lavação, cozinha, hall de entrada, capela, sala de 

administração e outros. 

 
 

RECURSOS FÍSICOS 

DESCRIÇÃO QUANTIDADE 

Hall de entrada – 14,13m² 01 

Secretaria – 6,96m² 01 

Administração – 6,96m² 01 

Capela – 32,47m² 01 

Enfermaria – 3,52m² 01 

Farmácia – 7,5m² 01 

Banheiro para visita – 2,64m² 01 

Refeitório Funcionários – 13,2m² 01 

Cozinha – 16,8m² 01 

Dispensa – 11,4m² 01 

Refeitório II – 11,97m² 01 

Sala de Convivência – 61,20m² 01 

Ala Masculina – 102,16m² 01 

Ala Feminina – 164,79 m² 01 

Depósito – 7,5m² 01 

Dormitório 01 – 8,1m² 01 

Dormitório 02 – 10,82m² 01 

Varanda – 21,8 m² 01 

Pátio – 54,63m² 01 

Circulação – 6,11m² 01 

Clausura (2º pavimento) – 
75,54m² 

01 

Lavanderia – 319,19m² 01 
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RECURSOS MATERIAIS 

DESCRIÇÃO QUANTIDADE 

SECRETARIA 

Computador com acesso à internet 01 

Impressora 02 

Escrivaninha 02 

Jogo de Armário 3 peças 01 

RECEPÇÃO 

Jogo de Mesa com 7 cadeiras 01 

QUARTOS 

Camas de Solteiro 48 

Guarda-roupas  12 

Cômoda 04 

FARMÁCIA 

Armário 03 

Escrivaninha 02 

COZINHA 

Fogão Industrial 01 

Geladeira 6 portas 01 

Freezer 02 

Bancada 01 

 REFEITÓRIOS 

Jogos de mesas com 4 cadeiras 11 

Bancadas 02 

SALÃO 

Televisão 01 

Mesa 03 

Jogo de mesa com 4 cadeiras 06 
 

PARCEROS EXISTENCIAIS 

 

Governamentais 

CREAS  - Centro de Referência Especializada de Assistência Social 

CAPS Atendimento Psiquiatra e Mediação 

TJSC – Poder Judiciário De Laguna – Medida Socioeducativa 

TRF4-  Vara Federal de Laguna – Serviço Comunitário 

Posto de Saúde do Magalhães – Sus - Atendimento Médico E Laboratorial 

Ministério da Saúde - Através da Farmácia Popular com doação de Fraldas 
Geriátricas e Medicações 

Hospital de Laguna – Serviço De Esterilização De Materiais Da Enfermagem 

Polícia Militar – Doação de Alimentos e Produtos de Limpeza 

 
 

Não Governamentais 

Clínica Vitta Sul de Laguna – Tratamento dentário aos Idosos. 
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Igreja Católica de Laguna – Grupos com lanche e música 

Igreja Assembleia de Deus De Laguna – lanche e atividades recreativas 

Alunos FUCAP do Município de Capivari de Baixo – lanche 

Acustra (Central de Penas de Laguna) – interação 

Rotary Club de Laguna - lanche e atividades recreativas 

Igreja Católica de Braço do Norte – lanche e música 

Igreja Assembleia de Deus de Capivari de Baixo - lanche e atividades recreativas 

SESC Laguna – lanche, atividades recreativas e apresentação do coral 

Colégio Stella Maris – doações de alimentos e atividades recreativas 

Guimaraes Produtos Químicos e de Limpeza Ltda 

Rádio Difusora de Laguna. 

 

DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES REALIZADAS 

As atividades realizadas no decorrer do ano de 2019, contou com a oferta de: 

Atendimento médico e odontológico; cuidados diário, de enfermagem e nutrição; 

tratamento de higiene pessoal; alimentação adequada; convivência social, 

objetivando a questão humana; e de assistência especial aos que se encontraram em 

fase terminal.  

O serviço de acolhimento institucional é desenvolvido em um prédio dividido 

em dois pavilhões, sendo um para os idosos e o outro para as idosas, destinado 

exclusivamente ao atendimento destas pessoas, prezando pela realização de Ações 

continuadas, permanentes e planejadas conforme entendimento da aplicação dos 

serviços na área da Proteção Social Especial, para idosos de ambos os sexos, que se 

encontravam em situação de risco social e pessoal.  

É uma busca constante pela qualidade de atendimento de cada acolhido, neste 

sentido a Instituição proporcionou atividades lúdicas e artesanais, jogos e exercícios, 

procurando desenvolver e/ou resgatar o lado cognitivo e a integração social dos 

idosos, e busca estreitar os laços e qualidade de vida usufruindo de dependências 

que asseguram o convívio com a família, com amigos e pessoas que são referência, 

bem como um ambiente adequado ao acesso e desenvolvimento de atividades 

culturais, educativas, lúdicas, de laborterapia, de saúde, de lazer, banho de sol e 

outros. 

Desde a idealização e realização destas atividades busca-se incentivar o 

espírito de colaboração e ajuda mútua, de acordo com as limitações de cada usuário, 

contribuindo, assim, com a construção de um clima familiar.  

No decorrer do ano, a Entidade proporcionou, aos idosos, atividades de lazer 

externas e internas ambiente do Asilo, garantindo bem-estar mental na velhice, 



 

 

10 

 

convivência social e comunitária, a fim de promover o envelhecimento ativo e 

saudável. Dentre as atividades realizados, pode-se citar passeios ao ar livre e 

caminhada na praia.  

Com apoio do Sistema Único de Saúde – SUS e da Prefeitura Municipal de 

Laguna, todos os acolhidos receberam assistência à saúde, através de consultas 

médicas, serviço de enfermagem, medicamentos, exames e pequenas cirurgias. 

A ABENP, através do Asilo Santa Isabel, possui o papel de atuar como 

facilitadora do processo de envelhecimento ao promover atividades que tragam 

satisfação pessoal e estímulo aos usuários que estão inseridos na instituição. 

Nos dias festivos: Dia de Páscoa, das mães, dos pais, 12 de outubro e Natal, 

houveram grupos de voluntários, provenientes de Igrejas, Escolas e Empresas, 

realizando visitas, conversas, música ao vivo, momentos de danças e também 

oferecendo lanches aos idosos, proporcionando momentos diferenciados a rotina da 

entidade. 

 ATIVIDADES OFERECIDAS AÇÕES Nº PARTICIPANTES 

Passeios 3 por mês 16 por passeio 

Celebração de aniversariantes do 
mês 

2 (semestral) 58 por festa de 
aniversário 

Oficinas recreativas: dança, música 
e jogos 

8 por mês 38 pessoas cada vez 

Almoço promovido por voluntários 24 (2 por mês) 62 cada almoço 

 
Além disso, durante o ano, aconteceram diversas atividades que envolveram 

toda a população do Asilo Santa Isabel, com a presença de vários grupos de 
voluntários, sendo: alunos das escolas, grupos de casais de movimento de irmãos das 
paróquias de Laguna, catequizados da igreja católica, Amigos e Benfeitores do Asilo. 
Dentre elas, destaca-se: 



DATA AÇÃO OBJETIVO ENVOLVIDOS 
Descrição da Ação / Duração / externa - 
interna 

J
A

N
 03 Passeio Convívio Social  Irmãs, funcionários e idosos Praia do Mar Grosso. 

10 Piquenique Convívio Social  Irmãs, funcionários e idosos Praia no Molhes. 

  24 Exercícios físico Promover o bem estar  Funcionários e idosos Praça Polidoro Santiago 

F
E

V
 15 Passeio Convívio Social contato com a natureza  Funcionários e idosos Praia do Gi. 

23 Passeio Convívio Social e promover o bem estar  Funcionários e idosos Praia do Mar Grosso. 

M
A

R
 

05 Carnaval Festejar, valorizar a cultura Irmãs, funcionários, voluntários e idosos 

Realizado nas dependências do Asilo no 
período da tarde um momento de 
descontração e cultural com fantasias e muito 
música. 

08 Celebração Celebrar e valorizar Irmãs, funcionários e idosos 

Realizado nas dependências do Asilo um 
momento de celebração, homenagem e com 
lanche pela passagem do dia internacional da 
mulher. 

A
B

R
 

17 Cantoria Interação Grupo de cantoria do Sesc e idosos 
Realizado nas dependências do Asilo, 
apresentação do grupo de cantoria e dança 
circular do Sesc de Laguna. 

M
A

I 

01 Almoço Confraternização Irmãs, funcionários, voluntários, idosos 

Realizado nas dependências do Asilo o 
almoço em comemoração ao dia do 
trabalhador. 
  

15 Festa Junina Confraternização 
Irmãs, funcionários, voluntários, idosos e 
comunidade 

Realizado no período da tarde nas dependias 
do Asilo Santa Isabel a primeira festa de 
Arraia do Asilo, com música, dança e comida. 

J
U

L

H
O

 

06 Festa de Arraia Confraternização 
Irmãs, funcionários, voluntários, idosos e 
comunidade 

Realizado no período da tarde nas dependias 
do Asilo Santa Isabel a primeira festa de 
Arraia do Asilo, com música, dança e comida. 

12 
Passeio pela 
cidade 

Convívio social e cuidado com a saúde. Alguns funcionários e alguns idosos. Passeio pela cidade nos pontos turísticos 

A

G
O

 

02 
Festa de 
aniversario 

Interação e valorização Irmãs, funcionários e idosos  Festa de aniversário. 
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04 
Passeio pela 
cidade 

Convívio social e cuidado com a saúde. Alguns funcionários e alguns idosos. 
Passeio pela cidade nos pontos turísticos com 
triciclos. 

09 
Passeio Braço do 
Norte 

Convívio social  
Algumas Irmãs, alguns funcionários e 
alguns idosos. 

Passeio pela cidade em Braço do Norte. 

18 
Passeio pela 
cidade 

Convívio social e cuidado com a saúde. 
Algumas Irmãs, alguns funcionários e 
alguns idosos. 

Passeio pela cidade com bicicleta. 

     

S
E

T
 07 Momento da Pátria Momento cívico e sentido de pertença Irmãs, alguns funcionários e idosos. 

Almoço especial no refeitório decorado com as 
cores da bandeira do Brasil.  

28 Momento culinário 
Favorecendo o potencialíssimo e 
melhorando a autoestima 

Alguns funcionários e alguns idosos. Produção de bolachas 

jO
U

T
 08 

Passeio pela 
cidade 

Convívio social 
Algumas Irmãs, alguns funcionários e 
alguns idosos. 

Passeio pela cidade e na sorveteria. 

12 
Festa Padroeira do 
Brasil 

Confraternização Irmãs, alguns funcionários e idosos. Almoço especial 

                
27 

Desfile 
Envolver a comunidade, comemoração 70 
anos 

Irmãs, funcionários, voluntários, idosos e 
comunidade 

No período da manhã foi realizado um desfile 
pelas ruas das proximidades do asilo e 
realizado uma apresentação teatral tendo 
como tema a rainha Isabel de Portugal. 

 

N
O

V
             

03 
Almoço com Bingo 

Celebração do 70 anos de fundação do 
Asilo Santa Isabel 

Irmãs, funcionários, voluntários, idosos e 
comunidade 

Realizando nas dependências do Asilo um 
almoço beneficente com bingo 

08 
Passeio de lancha 
e pesca 

Momento de distração e contato com a 
natureza 

Algumas Irmãs, alguns funcionários e 
alguns idosos. 

Passeio de lancha na Lagoa de Imaruí com 
momento delicado a pesca e almoço ao ar 
livre. 

10 
Passeio pela 
cidade 

Convívio social e cuidado com a saúde. Alguns funcionários e alguns idosos. Passeio pela cidade com bicicleta. 

 

D
E

Z
E

 19 
Festa de 
aniversario 

Interação e valorização Irmãs, funcionários e idosos  Festa de aniversário. 

22 Festa de natal    

23 
Apresentação 
Natalina 

Favorecendo o potencialíssimo e 
melhorando a autoestima  

Irmãs, funcionários, voluntários, idosos e 
comunidade 

Realizado no Palacete Polidoro Santiago uma 
apresentação de Natal com participação dos 
Idosos. 

28 
Passeio pela 
cidade 

Interação social e cuidado com a saúde. Alguns funcionários e alguns idosos. Passeio pela cidade com bicicleta. 
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RESULTADOS OBTIDOS 

 

O convívio com os acolhidos do Asilo Santa Isabel junto com os voluntários, 

fortaleceu as relações e valorizou a percepção dos próprios atendidos, sendo eles os 

protagonistas das intervenções realizadas, a fim propiciar bem-estar e qualidade de 

vida.  

Ressalta-se que nos grupos de voluntários e escolas voluntárias, resultou no 

fortalecimento das relações intergeracionais, sendo possibilitado entre os 

participantes troca de experiências de vida, convivência e socialização.  

Percebe-se nas atividades oferecida o nível de satisfação dos acolhidos, no 

qual possibilita a integração social e ao mesmo tempo a melhora da qualidade de vida, 

pois favorece hábitos saudáveis. Constatou-se também que através das atividades 

oferecidas, o Asilo Santa Isabel conseguiu garantir aos acolhidos atendimentos com 

saúde, dignidade, autonomia e independência de forma contínua e permanente. 

 

IMPACTO SOCIAL ALCANÇADO 

O Asilo Santa Isabel acolheu e contribui significativamente para a qualidade de 

vida dos idosos 

Redução da presença de pessoas idosas em situação de abandono; de 

vulnerabilidade, risco pessoal e social e sem condições de moradia. 

Prevenção da ocorrência de riscos sociais. 

Rompimento do ciclo da violência doméstica e familiar com relação ao idoso e 

a pessoa com deficiência; 

Melhoria de qualidade de vida dos usuários. 

Conscientização da sociedade sobre o envelhecimento e a situação das 

pessoas idosas. 

Interação da sociedade (jovens, adultos, crianças) com pessoas 

marginalizadas. 

Conscientização do poder público com seu dever perante os idosos 
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MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO 

A avaliação é realizada de forma permanente através do processo de 

monitoramento por parte da diretoria e dos responsáveis técnicos, a tempo de propor 

soluções e alternativas aos problemas observados. Periodicamente examinou se os 

resultados atingiram a população-alvo e a sociedade. 

 

Em Anexos Segue s Seguintes Documentos: 

- Relatório financeiro de cada idoso.  

- Contrato com o Asilo, junto documento de identificação do idoso.    

 

CONCLUSÃO 

O presente Relatório de Atividades foi elaborado com base nas experiências 

vivenciadas pela Entidade, do período de 01 de janeiro de 2019 a 31 de dezembro de 

2019, coordenadas e executadas pelas associadas da Associação Beneditina da 

Providência – Asilo Santa Isabel, na Cidade de Laguna – SC. 

Em se tratando da oportunidade em apresentar, falar e compreender melhor 

este importante serviço, observamos o quanto estamos ligados uns aos outros 

enquanto seres humanos, e que cada um de nós apresenta uma dificuldade, cada um 

de nós está em uma fase distinta e com características singulares, o que torna a nosso 

ver, ser fascinante tudo que se relaciona ao humano.  

Consideramos no desenvolvimento dos nossos objetivos a Nossa Missão:  

Acolher, Assistir e Educar desenvolvido a luz de um projeto articulado numa rede de 

política social com foco na convivência, satisfação de nossos acolhidos, levando em 

conta que são pessoas que já vivenciaram angustias, ausência familiar, medo da 

morte entre outros sentimentos, e que quando motivados mostram-se satisfeitos, 

sorrindo retribuem carinhos oferecidos pela equipe, convivem como uma grande 

família, preocupam-se uns com os outros. 

Esta experiência mostra que estamos fazendo um excelente trabalho e ainda 

encontraremos algo a aprender com o outro que nos cerca a existência. No que se 

refere ao cuidado com o idoso, e a unidade realizam trabalhos fundamental no cuidado 

e na manutenção da vida dos moradores, por entender que o envelhecimento como 

uma fase de desenvolvimento humano que possui grandes estigmas sociais 

envolvidos, sendo justamente por elas que nos debruçamos a buscar formas de 
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apontar à sociedade as dificuldades enfrentadas por estas pessoas que passaram 

muitas vezes a vida trabalhando, e no momento de fragilidade, precisa receber de 

volta a contribuição com a qual por anos a fio despendeu para a nação. 

 

Por ser verdade e para que se cumpram todos os efeitos legais, abaixo segue 

assinado. 

 
 

Laguna/SC, 30 de Abril de 2020. 
 
 
 
 

Obs. Algumas informações foram retiradas deste relatório devido a Lei Geral 
de Proteção de Dados.


