RELATÓRIO MENSAL DE EXECUÇÃO DA OFERTA SOCIOASSISTENCIAL
REDE PRIVADA

MÊS DE REFERÊNCIA:

Agosto

ANO:
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NOME DA ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL
Associação Beneficente Residencial Evangélico Benaiah

NOME DA OFERTA SOCIOASSISTENCIAL
Serviço/Programa:

Serviço de Acolhimento Institucional na modalidade de Abrigo Institucional para Pessoas
Idosas.

TIPO DE OFERTA SOCIOASSISTENCIAL
x

Atendimento
Assessoramento e Defesa e Garantia de Direitos

NÍVEL DE PROTEÇÃO SOCIAL
Proteção Social Básica
Média Complexidade

Proteção Social Especial

x

Alta Complexidade

PÚBLICO ALVO

Capacidade de
Atendimento

Total de
Usuários/as
Atendidos/as*

Total do Público
Prioritário
Atendido/a

Total de
Usuários/as que
Acessaram no mês
de referência

Total de
Usuários/as que
Desligaram no mês
de referência

35

34

34

0

0

* Considerar também o Público Prioritário.
DIAS E HORÁRIOS DE
FUNCIONAMENTO

ÁREA DE ABRANGÊNCIA

EQUIPAMENTO DE
REFERÊNCIA

24h

Municipal

CREAS

PROTOCOLO DE RECEBIMENTO
DATA

NOME

ASSINATURA
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DADOS DA OFERTA SOCIOASSISTENCIAL

1. NOME DA OFERTA SOCIOASSISTENCIAL
Serviço/Programa:

Serviço de Acolhimento Institucional na modalidade de Abrigo
Institucional para Pessoas Idosas.

2. IDENTIFICAÇÃO DA ORGANIZAÇÃO E DA OFERTA SOCIOASSISTENCIAL
ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL
CNPJ:
Endereço da Sede:
CEP:
Telefones:
E-mail:
Site:

43.266.758/0001-89
Rua: Benaiah, 290
13.468-824
(19)34618472
contato@benaiah.org.br
www.benaiah.org.br

OFERTA SOCIOASSISTENCIAL
Endereço da Oferta:
CEP:
Telefones:
E-mail:
Site:

Rua: Benaiah, 290
13.468-824
(19)34618472
contato@benaiah.org.br
www.benaiah.org.br

3. OBJETIVO GERAL
Acolher e garantir proteção integral; Contribuir para a prevenção do agravamento de situações
de negligência, violência e ruptura de vínculos; Possibilitar a convivência comunitária;
Promover acesso à rede socioassistencial, aos demais órgãos do Sistema de Garantia de
Direitos e às demais políticas públicas setoriais; Favorecer o surgimento e o desenvolvimento
de aptidões, capacidades e oportunidades para que os indivíduos façam escolhas com
autonomia; Promover o acesso a programações culturais, de lazer, de esporte e ocupacional
interno e externo, relacionando-as a interesses, vivências, desejos e possibilidades do público.
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3.1. OBJETIVOS ESPECÍFICOS
Incentivar o desenvolvimento do protagonismo e de capacidades para a realização de
atividades da vida diária; desenvolver condições para a independência e o autocuidado;
Promover acesso à renda; promover a convivência mista entre os residentes de diversos graus
de dependência.

4. RECURSOS HUMANOS
4.1. QUADRO DE PESSOAL – FUNCIONÁRIOS(AS)
Nome

Juliana P.
de Curtis
Marcela
Cristina
Barberá
Cayres
Mariana S.
Henriques
Rosana de
C. Valoto
Viviane
Lembo
Tamires
Cândido
Vanilde
M.O.
Camargo
Daiany R.
Thomazini
Daniely C.
Nunes
Deborah
de
Assis
Silva
Fernanda
de
O.
Vieira
Juliana M.
S.
Domingues
Luciana
Apª
Nogueira
Marileide
Leandra
Curvo
Marina
Pereira da

DN

CPF

RG

Órgão
emissor/
UF

Escolaridade

Formação

Carga
Horária
Mensal

Cargo

17/03/1985

22822951888

41025396-0

SSP

Nível
superior

Fisioterapia

160hs

Coordenadora

02/02/1990

32969946822

46224258-4

SSP

Nível
superior

Psicologia

120hs

Psicóloga

Enfermeira

120hs

Enfermeira

390.839.52835
28193863852
05562619849

46.647.370

SSP

28265047-7

SSP

24419804-4

SSP

15/11/1987

35172334807

29362805-1

SSP

05/06/1942

05562619849

4.754.939

SSP

40854063-1

SSP

48791107-6

SSP

02/09/1990
25/07/1977
15/11/1977

24/02/1987
08/03/1993

34640393822
41490211802

Nível
Superior
Nível
superior
Nível
superior
Nível
superior

Serviço Social

100hs

Serviço Social

100hs

Assistente
Social
Assistente
Social

Nutrição

80hs

Nutricionista

Nível
superior

Biblioteconomia

80hs

Aux. de
Escritório

Nível
Médio
Nível
Médio

Téc. de
Enfermagem
Téc. de
Enfermagem

180hs

Cuidadora

180hs

Cuidadora

05/03/1987

37333325806

40047486

SSP

Nível
Médio

Aux. de
Enfermagem

180hs

Aux. de
Enfermagem

10/10/1970

11921665823

21869971

SSP

Nível
Médio

Cursando
Contabilidade

220hs

Aux.
Administrativo

21/05/1989

36038279881

46797908X

SSP

Nível
Médio

Téc. de
Enfermagem

180hs

Cuidadora

12/02/1979

21795864850

27607392-7

SSP

Nível
Médio

Aux. de
Enfermagem

180hs

Cuidadora

13/11/1971

59461942168

39139253-0

SSP

Nível
Superior

Téc. de
Enfermagem

180hs

Aux. de
Enfermagem

24/07/1992

10404980600

17240279

SSP

Nível
Superior

Téc. de
Enfermagem

180hs

Cuidadora
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Silva
Mayara
Ribeiro
Mirelle
Samira
Vaz
Paulo H.
de O. Brito
Junio de
Sousa
Carvalho
Odete M.
de Souza
Aldenira
Pereira
Moraes
Ana Lucia
F.
dos
Santos
Beatriz A.
dos Santos
Maria
Gorete de
Bessa
Maria
Ozeni F.
Leite
Marta
Grigolete
Correa
Ronilda C.
T.de
Araujo
Renata
Kelly da
Silva
Domingues
Elenice
Therezinha
Ferreira
Gazziero
Tania
Aparecida
Lucio
Valeria
Cristina
Aguiar

01/11/1992

41302744810

48395844X

SSP

Ensino
Médio

Téc. de
Enfermagem

180hs

Cuidadora

01/08/1990

40976964830

47130319

SSP

Nível
Médio

Téc. de
Enfermagem

180hs

Cuidadora

12/08/1996

45318521843

431551170

SSP

Nível
Médio

Téc. de
Enfermagem

27/05/1991

05735747827

181338233

SSP

Nível
Médio

Téc. de
Enfermagem

26/02/1959

04577757850

21.292.82527

SSP

Nível
Médio

Téc. de
Enfermagem

05/02/1969

13468664818

54977760X

SSP

Nível
fundamental

11/01/1978

27269267898

53312574-1

SSP

Nível
fundamental

22/06/1995

43286033880

46.072.4332

SSP

Nível
fundamental

02/09/1960

04055695802

14.287.166

SSP

Nível
fundamental

26/09/1982

33424070858

2416373

SSP

Nível
fundamental

02/01/1961

24963543800

21578823-0

SSP

Nível
fundamental

27/11/1977

02876185440

2033359

SSP

Nível
fundamental

01/11/1985

36699122827

SSP

Nível
Médio

11/06/1963

05735747827

181338233

SSP

Nível
fundamental

09/10/1975

34173500858

33839579-9

SSP

Nível
fundamental

11/07/1976

32931896892

35291459-2

SSP

Nível
fundamental

180hs

Cuidador

180hs
Cuidador
180hs

Aux. de
Enfermagem

180hs
Cozinheira
180hs
Cozinheira
180hs

Cozinheira

180hs
Serviço Geral
180hs
Serviço Geral
180hs
Serviço Geral
180hs
Serviço Geral
180hs

359207339

Serviço Geral
180hs
Serviço Geral
180hs
Serviço Geral
180hs
Cozinheira

4.2. QUADRO DE PESSOAL – VOLUNTÁRIOS(AS)
Nome

DN

CPF

RG

Monica de
Paula Juca
Lisboa

16/10/1970

929.928.46791

58.742.317-1

Órgão
emissor/
UF

SSP

Escolaridade

Formação

Carga
Horária
Mensal

Atividades
Desenvolvidas

Superior

Direito

4 hs/mês

Esmaltação de
unhas

4

Andréa
Armond
Edson
Monma
Maria
Aparecida
Ferreira da
Silva
Maria
de
Lourdes
Silva
Hemerson
Lacerda
Gomes
Mariana
Regina de
Carvalho
Jones
Henrique
Rocha
Aparecida
Zélia de S.
Trevizan
Mariusa
Regina
Mutti

05/05/1965

115.572.66859

18.077.290

SSP

Superior

10/04/1953

665.676.968/34

4.993.596-3

SSP

Superior

16/05/1956

067624538-21

19443068-6

SSP

Fundam.

31/07/1957

166.725.69472

52.627.200-4

SSP

07/05/1981

289.839.32821

32.339.681-1

SSP

04/10/1985

312.585.23825

30.611.291-7

SSP

-

Musicoterapia
4hs/mês

Informática

-

8hs/sem

Lavanderia

Médio

-

6h/sem

Cozinha

Médio

-

8hs/mês

Corte de cabelos

Superior

-

3hs/mês

Musicoterapia

-

3hrs/mês

Aplica medicina
Bioenergética

16/09/1987

367.594.41826

34.739.088-2

SSP

Superior

10/10/1960

175.613.41890

27.708.188-9

SSP

Fundamental

5h/sem

Cozinha

03/07/1965

105.739.06823

20.805.671-3

SSP

Fundamental

5h/sem

Cozinha
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5. PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO

5.1. METODOLOGIA DE TRABALHO – CRONOGRAMA DO PROCESSO DE TRABALHO
PLANEJAMENTO

EXECUÇÃO

ATIVIDADES PLANEJADAS*

A ATIVIDADE FOI
EXECUTADA?
(Sim ou Não)

1

Oficinas

Sim

2

Baile

Sim

3

Passeios externos

Sim

4

Fortalecimento de vínculos familiares

Sim

5

Contação de histórias

Não

6

Musicoterapia

Sim

7

Festa dos aniversariantes do mês

Sim

8

Elaboração e execução de PIA

Sim

Nº

OBSERVAÇÃO/JUSTIFICATIVA

A voluntária responsável pela atividade não compareceu.

* Informar apenas as atividades planejadas no Plano de Trabalho para a execução no mês de referência.
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5.2. METODOLOGIA DE TRABALHO – DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ESTRATÉGICAS DESENVOLVIDAS
5.2.1. ATIVIDIDADES INDIVIDUAIS (PÚBLICO ALVO E FAMÍLIA)
Nº

NOME DE ATIVIDADE

1

Fortalecimento de
vínculo social:
Esmaltação de Unhas

2

Aula de Informática

DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE
A voluntária veio às segundas-feiras esmaltar as unhas das idosas, ela
divide a quantidade de mulheres por segunda-feira, em duas segundas
feiras a mesma nos auxiliou também nas atividades e depois esmaltou as
unhas das idosas.
O voluntário fica aproximadamente 50 min com os idosos que demonstram
interesse em aprender a mexer no computador, eles conversam, e o idoso
fala o que gostaria de ver e aprender no computador.

3

Atendimento de
Enfermagem

A equipe de enfermagem realizou diariamente as rotinas de forma
individualizada como:
- Banho de Aspersão com auxílio ou supervisionado;
-Troca de cama e arrumação do leito;
-Administração de medicação via oral;
Administração de medicamentos via ocular;
- Relatório de enfermagem no livro de registros;
-Troca de Fraldas;
-Auxílio na alimentação;
-Corte de Unhas;
-Monitorização de Pressão Arterial

4

Atendimento de
Enfermagem: Reposições
de Materiais

Foi realizado semanalmente a reposição de materiais de higiene pessoal,
Fraldas e lenço umedecido.

PÚBLICO ALVO
CICLO VITAL

Todas as idosas
Idosos que
demonstram
interesse

(Todos os idosos
recebem
medicação)
Dependentes:11
Semi
Dependentes:09

Todos os idosos

MATERIAIS

PROFISSIONAIS
RESPONSÁVEIS

PERIODICIDADE DA
EXECUÇÃO

Acetona, esmalte,
algodão, cortador
de unhas

Equipe
Multidisciplinar

1x na semana

Computador,
mesa, cadeira

Equipe
Multidisciplinar

1x na semana

Equipe de
Enfermagem

Diariamente

Equipe de
Enfermagem

Semanalmente

- EPIs
-Fraldas
-Lenço
Umedecido
-Pomada de
Assadura
Esfigmanomêtro
- Estetoscópio
-Oxímetro de
Pulso
-Cortadores de
Unha
-Medicamentos
-Sabonete
-Shampoo
-Bucha de banho
- Aparelho de
Barbear
-Fraldas
-Lenço
Umedecido
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5

Atendimento de
Enfermagem: Curativos

6

Atendimento de
Enfermagem: Cuidados
com Diabéticos

7

Os curativos foram realizados de acordo com a necessidade de cada idoso,
devido a rompimento de pele e quedas.

Realizado o
curativo em 04
idosos de acordo
com avaliação da
Enfermeira.

Foi realizado a aferição de glicemia capilar, administração de insulina via
subcutânea e medicamentos.

São 07 idosos que
aferem a glicemia;
02 fazem
tratamento com
insulinoterapia.

Atendimento de
Enfermagem: Consulta
Médica

Os idosos foram levados ao médico e foram feitos exames de acordo com
as necessidades dos mesmos.

10 idosos foram
em consulta
06 fizeram exame
de rotina solicitado
pelo médico

8

Atendimento da UAD:
Consulta Médica

Os idosos foram avaliados pelo Dr. Felix Alvarez Urdiales Filho, nos dias
16/08, 16/08,23/08 e 30/08 para avaliação do estado geral de saúde,
renovação de receitas e encaminhamentos para especialistas quando
necessário.

9

Fortalecimento de
vínculo social: Corte de
cabelo

10

Fortalecimento de
vínculo familiar: Visita
familiar

11

Fortalecimento de
vínculo familiar: Visita
familiar

O voluntário veio na última sexta-feira do mês, assim como de rotina,
realizar os cortes de cabelos daqueles que demonstraram interesse, homens
e mulheres tiveram suas necessidades atendidas.
Na atividade “Roda de Conversa”, um dos idosos relatou o desejo de ir em
São Paulo na casa de uma sobrinha, foi entrado em contato com a mesma
por telefone, ela irá se programar para vir buscar o tio na Entidade para
passar um fim de semana em São Paulo e o trará de volta. Entretanto,
quando tiver a data do passeio a equipe planejará como será essa saída.
A filha de uma idosa residente, veio visitá-la, e a mesma sentiu vontade de
ir passar uns dias com a filha, a filha juntamente com a idosa pediu
permissão para a técnica, que autorizou. Foi separado os medicamentos

26 idosos foram
consultados

-Soro Fisiológico;
-Gaze;
-Atadura;
-Micropore;
-Esparadrapo;
-Dersani;
-Luva de
Procedimento;
-Pomadas
-Medicamentos
- Insulina
-Agulha de
insulina
-Lanceta
- Algodão
-Álcool 70%
-Aparelho de
glicemia
-Fita de glicemia
Veículo para
transporte
-Esfigmanomêtro
- Estetoscópio
-Oxímetro de
Pulso

Equipe de
Enfermagem

Diariamente

Equipe de
Enfermagem

Diariamente

Enfermeira

Sempre que necessário

Enfermeira

Semanalmente

Todos os idosos

Cadeira, tesoura,
máquina de cortar
cabelo, pente.

Equipe
multidisciplinar

Mensal

1 idoso

Prontuário,
telefone

Assistente Social

20/08

1 idosa

Documentos
pessoais

Assistente Social

17/08
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12

Atendimento das
necessidades
particulares de cada
idoso.

13

Atendimento das
necessidades
particulares de cada
idoso.

14

Atendimento das
necessidades
particulares de cada
idoso.

15

Atendimento das
necessidades
particulares de cada
idoso.

16

Fortalecimento de
vínculo social: Visita
familiar

17

Fortalecimento de
vínculo familiar: Festa
de Aniversário 29 /08

para a semana e a filha a ajudou arrumar a roupa da idosa. Em reunião
com a equipe, foi discutido sobre essa ocasião, assim, será feito uma visita
psicossocial para ver as condições do local que recebe a idosa.
Visto a necessidade de abrir um prontuário no Posto de Saúde, o qual
somos referenciados, a técnica foi até o local com os documentos
necessários para adquirir o cartão do SUS. O documento ficou pronto
imediatamente, facilitando agora as retiradas de medicamentos que lá é
feito também.
Duas idosas relataram que precisavam fazer compra de travesseiros, pois a
queixa de dor que as mesmas sentiam, elas estavam associando a esse fator.
Assim, uma das moradoras quis ir junto com a técnica para fazer a compra,
já a outra não fez questão e deu seu dinheiro para comprar. Apenas 1
adquiriu o travesseiro, já a outra, disse que não encontrou o modelo que
queria e não quis procurar em mais lojas.
Uma idosa procurou pela Equipe Técnica pois estava com dúvidas
relacionadas ao seu financeiro, conta poupança pessoal, a mesma estava
incomodada com a situação da sobrinha estar cuidando desse dinheiro.
Assim, a Técnica marcou uma reunião com a sobrinha responsável por esse
dinheiro. Todas as dúvidas foram esclarecidas, a sobrinha apresentou toda
documentação de entrada e saída da conta, e a idosa pode se tranquilizar.
Duas idosas têm o costume de falar com seus familiares via whatsApp, pois
eles moram fora da cidade e essa tecnologia ajuda matar a saudade e tem
um custo menor. Essas ligações são feitas do celular de uma técnica, uma
vez que a Entidade não tem celular próprio.
As idosas ficam mais tranquilas após as ligações.
Conforme um planejamento mensal, discutido em reunião de equipe, uma
idosa que tem sua filha internada no Hospital Seara, foi levada para visitála e foi realizado ligação para o filho que vem pouco visita -lá na
Instituição.
Foi realizado o aniversário do idoso, pois foi notado a importância que
tinha essa festa para ele, o mesmo sempre pedia o cartão porque queria
comparar bolo e fazer uma festa de aniversário, porém, ele não tinha
condições para realizar esse desejo, pensando na importância desse
acontecimento para o idoso a equipe se mobilizou e conseguiu doações
para realizar o aniversário. Foi feito o convite para os filhos que não
compareceram no dia, porém, uma filha veio no sábado seguinte e trouxe
um bolo para ele. O aniversário aconteceu no refeitório e contou com a
presença de todos os idosos e funcionários.

1 idosa

Transporte,
documentos
pessoais.

Assistente Social

Sempre que necessário

2 idosas

Transporte.

Assistente Social

Sempre que necessário

Assistente Social

Sempre que necessário

1 idosa

2 idosas

celular

Assistente Social

Sempre que necessário

1 idosa

Transporte e
documentos
pessoais e
telefone.

Assistente Social

mensal

Descartáveis,
bolo,
salgado,
refrigerante,
bexiga e presente.

Equipe
multidisciplinar

29/08

1 idoso

9

18

Fortalecimento de
vínculo social: idosa
participou de
apresentação da
Instituição no SENAC

19

Fortalecimento de
vínculo familiar e
elaboração / execução de
PIA

20

Fortalecimento de
vínculo familiar e
elaboração / execução de
PIA

21

Fortalecimento de
vínculo familiar: Livro
de Visitas

Fomos convidados por algumas alunas do Senac de Americana, para
apresentar a Instituição e o nosso trabalho, no anfiteatro do Senac para os
demais alunos e direção da escola. A apresentação fez parte do projeto
social “Abraçando a idade” realizado pelas alunas no Benaiah.
A idosa O. aceitou o convite de participar da apresentação, contando sua
experiência como moradora do Benaiah.
O discurso da idosa despertou atenção e curiosidade nos jovens. Pôde-se
observar que essa interação proporcionou autoestima, fortalecimento de
vínculo social, valorização pessoal e resgate de lembranças para a idosa, já
que a mesma trabalhava em escolas e tem boas lembranças dos jovens que
conviveu nesse período.
No dia 12/08 a psicóloga conversou com a filha da idosa D. para colher
informações sobre a idosa e sobre o estado depressivo que a mesma se
encontra. A técnica orientou a filha quanto a conduta que está sendo
realizada, tal como, a necessidade de encaminhamento para psicoterapia. A
filha concordou e se mostrou ciente da situação. No dia 20/08 a psicóloga
entrou em contato com o filho Wagner para colher informações sobre a
idosa e orientar sobre as condutas tomadas pela técnica devido ao
diagnóstico e processo de adaptação na Instituição.
A assistente social entrou em contato com a K. filha da idosa L., para
solicitar que a mesma viesse visitá-la, pois a mãe se queixava pela ausência
da mesma, relatando saudades.
A filha veio visitá-la no dia 27/08 e nesse mesmo dia a equipe conversou
com a mesma sobre a idosa e colheu informações familiares para o
preenchimento do PIA.
Através do livro de visitas, onde constam todos os visitantes que passam
pela Entidade afim de visitar um morador, foi possível relatar que 25
idosos receberam visitas de familiares/amigos, entretanto, muitos, ou
melhor, a maioria, receberam mais de 1x ao mês a visita.
Com o relatório do serviço social, foi possível contar que 5 idosos saíram à
lazer com familiares, onde uns passaram a noite e outros passaram mais
dias com seus familiares.

1 idosa

Apresentação de
slides, transporte e
andador.

1 idosa

Equipe
multidisciplinar

07/08

Telefone e PIA.

Psicóloga

12 e 20/08

1 idosa

Telefone e PIA.

Equipe
multidisciplinar

27/08

Todos os idosos

Livro de visitas

Equipe
multidisciplinar

mensalmente

5.2.2. ATIVIDIDADES EM GRUPO
Nº

NOME DA ATIVIDADE

DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE

PÚBLICO ALVO
CICLO VITAL

MATERIAIS

PROFISSIONAIS
RESPONSÁVEIS

PERIODICIDADE DA
EXECUÇÃO

1

Musicoterapia:
Voluntária Mariana

A voluntária Mariana, que é responsável mensalmente por essa atividade,
trouxe uma amiga para contar uma história para os idosos, em seguida, ela

Idosos que
demonstraram

Instrumentos
musicais,

Assistente Social

04/08
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2

Fortalecimento de
vínculo social:
Apresentação de música

3

Fortalecimento de
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Fortalecimento de
vinculo social: Passeio no
Parque ecológico

6

Passeio externo:
Supermercado

contou uma história improvisada para ativar a memória dos participantes,
conforme ela contava eles ajudavam à construí-la.
A voluntária traz sempre atividades musicais com instrumentos e jogos de
raciocínio para estimular a memória, cognição, raciocínio, coordenação
motora, essas atividades geram muita interação entre os idosos. Atividade
é sempre realizado no salão de festa
Após participar de um recital de música na instituição, organizada pelo
Ruan, proprietário da escola RB, o Sr Ivail entrou em contato com a
coordenadora da instituição e agendou um dia para ele cantar músicas para
os idosos.
No dia 10/08 após o lanche da tarde, o voluntário veio acompanhado por
sua esposa, ele apresentou uma seleção de músicas com duração de 3hrs.
Pode-se observar que os idosos demostraram sentimentos de alegria, e
muita emoção quando o voluntário cantou algumas músicas da época que
marcaram a juventude deles.
Para comemorar o dia dos pais, o grupo de amigos da “liga do Bem”,
ofereceu um lanche da manhã especial para os idosos, após o lanche todos
foram para o salão de festa e foi organizado um bingo com vários prêmios.
Os idosos que apresentaram dificuldades para marcar as cartelas, foram
auxiliados pelos voluntários que estavam presentes.
Foi uma tarde muito agradável e os idosos demostraram através de sorrisos
e comentários a alegria em participar.
Vendo a necessidade de criar mais atividades que ativa a memória e
cognição dos idosos, foi elaborado a atividade seguinte.
Assistente social e psicóloga realizaram uma atividade que denominamos:
“Baú das lembranças”, onde foram apresentadas fotos no retroprojetor de
objetos, roupas e utensílios da época dos idosos, ao ver as imagens eles
comentaram como eles utilizavam, muitos demostraram sentimentos de
saudade.
Recebemos o convite, da proprietária de um quiosque localizado no parque
ecológico de Americana, para levar os idosos da instituição a participar de
um lanche da manhã oferecido pela mesma. No dia 28/08, no período da
manhã, foi realizado o passeio, com o auxílio da equipe multidisciplinar, e
o transporte até o local foi doado pelo Alan, da dupla, Wilson e Alan.
Foi uma manhã maravilhosa, onde os idosos puderam contemplar a
natureza e saborear o delicioso lanche preparado com todo o carinho.
Como já faz parte do planejamento anual, mensalmente após o pagamento
do benefício dos idosos, alguns demonstram interesse de ir ao
supermercado, os outros que não gostam de sair da Instituição, deram o
dinheiro juntamente com uma listinha de suas encomendas. É respeitado a
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vontade e escolha do estabelecimento que eles querem fazer suas compras.
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O baile aconteceu no salão social após o lanche da tarde, e o voluntário
Rubens Miguel convidou alguns amigos para tocar com ele. Alguns dos
idosos dançaram e outros pediram músicas que fazem parte do seu passado
e que trazem boas lembranças o voluntário atendeu os pedidos e os idosos
se mostraram satisfeitos. O baile promove a socialização estabelece
ligações e motivação para os idosos, além de proporcionar uma melhor
qualidade de vida.
A ministra da Eucaristia veio trazer a comunhão para os idosos católicos,
ela reuniu os mesmos no salão, fez a oração e distribuiu a comunhão.
Aos domingos foram realizados cultos na capela, é aberto para a
comunidade que quiser entrar e participar. A atividade é planejada pelo
capelão Pastor Ailton semanalmente.
Através de contato telefônico, foram convidados os familiares de 2 idosos
que fizeram aniversário no mês de agosto, para participar da festa dos
aniversariantes, porém, compareceu o familiar de apenas 1 idosa.
A família do idoso que não compareceu no dia da festa coletiva, veio em
outro dia e comemorou com o mesmo.
A festa dos aniversariantes foi organizada no refeitório pela equipe
multiprofissional, foram homenageados os idosos e funcionários que
fizeram aniversário nesse mês. Neste mês de aniversário pudemos contar
com a colaboração da voluntária Rosa para o bolo de aniversário.
A voluntária trouxe o aparelho de som e muitos CDs de músicas antigas,
no horário do café da tarde ela sentou junto com os idosos no refeitório, e
lá ela fez uma seleção de músicas junto com eles para ouvir, alguns idosos
dançaram outros apenas ficaram ouvindo.
Nesse mês a equipe começou a produzir, através das oficinas, a decoração
da Festa da Primavera, a primeira oficina foi realizada no salão social e foi
confeccionado flor de meia de seda, foi separado em grupo de até 6 idosos,
pois essa flor demanda uma supervisão da equipe por ter uma dificuldade
maior, mas os idosos nos surpreenderam e conseguiram realizar a atividade
com sucesso, além da flor foi realizado um desenho livre que cada idoso
pode se expressar de como vê a primavera e o que ela representa para eles.
A oficina teve como objetivo estimular a criatividade, fazer com que os
idosos exponham a suas ideias, melhorar suas aptidões, deixar a mente do
idoso mais ativa, melhorar a criatividade, exercitar o cérebro e preservar a
memória.

Todos os idosos

Microfone, violão,
caixa de som,
cadeira, água e
copo descartáveis
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Equipe
multidisciplinar

1x na semana

Idosos
aniversariantes do
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28/08

Todos os idosos

Rádio e CDs

Equipe
multidisciplinar
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Alguns idosos pediram um bingo para a psicóloga. Então, executamos a
atividade em nosso salão de festas, no qual todos os idosos foram
convidados e tivemos como prêmios, produtos doados.
O bingo proporciona muito benefícios, entre eles: estimulação cognitiva
(atenção, memória, associação, etc.), resgate de lembranças, fortalecimento
de vínculo entre os moradores e desenvolvimento de capacidades.
Pensando em uma forma de avaliação, aos olhos dos idosos, da festa
realizada em julho, foi planejado uma roda de conversa. Também para a
elaboração do trimestral, a atividade será pertinente.
Os idosos foram convidados para participar de uma roda de conversa, para
expor suas opiniões sobre o Arraiá desse ano e dar sugestões para o
próximo. Sugerimos que eles avaliassem o cardápio, a organização, o
acesso deles às barracas, o horário, a animação e etc.
Começamos a exposição das opiniões um a um, os idosos foram avaliando
a festa toda.
De modo geral, todos elogiaram muito, mostraram-se satisfeitos e
surpreendidos com o tamanho e organização da festa. Alguns sugeriram
incluir algumas comidas no cardápio do ano que vem, outros sugeriram um
espaço para dançar e alguns reclamaram da fogueira muito alta.
As alunas do Senac encerraram o projeto “ Abraçando a idade” com um
café da tarde para os moradores. Além do café, elas interagiram e fizeram
algumas atividades, como: oficina de massinhas de modelar, brincadeira do
passa-anel e músicas antigas. A equipe multiprofissional acompanhou e
auxiliou durante toda a atividade.
A Equipe psicossocial planejou atividades semanais para os idosos, assim,
neste dia, realizaram algumas atividades em grupo para estimulação
cognitiva, tais como: caça-palavra, jogo dos sete erros e situações quebracabeça.
Foi elaborado esta atividade a partir do desejo dos idosos em poder
contribuir e participar ativamente no Benaiah preparando o jantar para seus
colegas e funcionários.
Foram montadas pizzas doces e salgadas, de acordo com a preferência de
cada um deles, onde cada um customizaram suas pizzas e degustaram mais
tarde no horário do jantar.
Eles se sentem muito orgulhosos todas as vezes que podem contribuir, e
seus amigos e funcionários desfrutam de seus dotes culinários.
Esta oficina teve como objetivo a preparação do kibe pelos idosos para a
festa de aniversário do morador Homero, uma vez que, o idoso estava
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Equipe
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20/08

Idosos que
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Todos os
materiais foram
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Equipe
multidisciplinar

26/08
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cognitiva
preservada

Impressões,
canetas, lápis,
borracha e
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Equipe
psicossocial

21/08
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Massa p/ pizza,
molho
tomate,
frios,
tomate,
orégano,
e
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Equipe
multidisciplinar

14/08

Todos os idosos

Carne moída, trigo
p/kibe, sal e

Equipe
multidisciplinar

29/08
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Oficina: Artesanato
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Cinesioterapia em grupo

esperançoso em ter uma festa de aniversário, mas não tinha condições de
financiar uma, então a equipe teve a iniciativa de planejar a atividade.
Todos os idosos que participaram se sentiram realizados em poder
contribuir com a rotina do Benaiah bem como para a festa, mas em especial
a Sra. Ignes que pode relembrar os tempos em que fazia salgados para
vender.
Houve uma reunião multidisciplinar onde cada uma da equipe deverá
desenvolver uma atividade de decoração de primavera com os idosos,
assim, nessa atividade a técnica deixou desenhados flores e folhas nos
EVAS coloridos e os idosos recortaram e colaram em fitas de cetim,
produzindo uma cortina de flores para o dia da festa da primavera. A
atividade contou com a ajuda de voluntários da empresa Sage que auxiliou
os idosos que tiveram dificuldades nos detalhes das flores.
Os estagiários do curso de fisioterapia da Anhanguera Educacional vieram
às terças e sextas-feiras para realizar exercícios físicos com os idosos. Os
idosos foram organizados no salão de festas, onde fizeram exercícios de
flexibilidade, de fortalecimento, de coordenação motora, equilíbrio, treino
de memória entre outros. As atividades são repetidas em grupos menores e
individualmente com os idosos que não gostam de participar juntamente
com a maioria. Os alunos elaboram, juntamente com a supervisoras,
dinâmicas, brincadeiras para interagir entre os idosos e com os idosos.

hortelã
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EVA colorido,
tesouras, colas,
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6. RELAÇÃO DO PÚBLICO ALVO ATENDIDO
Nº

NOME

DATA DE
NASCIMENTO

DOCUMENTO DE
IDENTIDADE

NIS

ENDEREÇO

DATA DA
ENTRADA

FORMA DE
ACESSO

1

ADOLFO PRADO

18/10/1941

6.951.951-1

117.176.028-05

Rua: Benaiah, 290

29/08/2012

busca
espontânea

2

ALZIRA CIA

20/04/1932

28.861.643-1

107.478.893-30

Rua: Benaiah, 290

19/04/2013

busca
espontânea

DATA DO
DESLIGAMENTO

14

3

ANGELINA SPADARI

18/05/1922

15.150.258-4

115.366.013-94

4

ANOR PETINARI

14/09/1934

8.580.081-8

117.011.574-16

5

ANTONIO CARLOS COLUSSI

10/05/1947

4.496.122-

111.286.619-71

6

APARECIDA NOGUEIRA RODRIGUES
MENEZES

02/10/1946

9.052.630-

116.902.992-79

7

ARMANDO VENANCIO

20/03/1948

11.607.956-3

108.010.611-45

8

CATHARINA CARLOS DA SILVA

30/04/1930

14.846.046-

104.200.721-68

9

CHRISTINA GIMENEZ DOMINGUES
SUSSI

03/07/1936

7.746.801-1

103.917.909-91

10

ELISABETH RODRIGUES U. ROCHA
CAMARGO

09/11/1952

11.665.822

104.210.079-98

11

FRANCISCO EVARISTO DO CARMO

24/05/1932

8.615.480-1

103.882.831-70

12

GERALDO SUSSI

16/10/1942

12.796.464-2

109.359.186-44

13

IDALINA REAMI

09/01/1937

21.822.848-X

117.052.528-71

14

IDIMEA GOMES ANDRADE

17/12/1939

17.249.570-2

15

IGNEZ BUENO DAS NEVES

25/01/1928

13.862.366-1

115.565.525-93

16

JOSE RAIMUNDO PEREIRA

15/07/1942

1.565.397-

107.566.522-75

17

JOSE VIVEIROS

21/09/1946

3.779.590-9

123.586.515-26

Rua: Benaiah, 290
Rua: Benaiah, 290
Rua: Benaiah, 290
Rua: Benaiah, 290
Rua: Benaiah, 290
Rua: Benaiah, 290
Rua: Benaiah, 290
Rua: Benaiah, 290
Rua: Benaiah, 290
Rua: Benaiah, 290
Rua: Benaiah, 290
Rua: Benaiah, 290
Rua: Benaiah, 290
Rua: Benaiah, 290
Rua: Benaiah, 290

28/07/2015

busca
espontânea

23/06/2015

busca
espontânea

25/09/2013

busca
espontânea

04/06/2013

busca
espontânea

29/07/2013

busca
espontânea

17/06/2013

busca
espontânea

02/05/2016

CREAS

22/11/2017

CREAS

28/09/2015

busca
espontânea

02/05/2016

CREAS

06/05/2015

busca
espontânea

27/09/2016

CREAS

02/05/2016

CREAS

17/12/2009

CAN

02/07/2004

busca
espontânea
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18

MANOEL LUIZ DE ARAUJO

09/01/1935

6.790.814-7

103.859.685-63

19

MARGARIDA BUENO BRAGAGNOLI

21/04/1924

28.552.075-1

115.142.005-67

20

MARIA APARECIDA DOS SANTOS

02/08/1930

39.139.504-X

167.787.608-19

21

MARIA CECILIA DANTE

13/12/1948

9.570.288-

106.532.821-1

22

MARIA JOSE FERREIRA DA SILVA

04/02/1940

16.329.767-8

125.420.020-39

23

MARIA PEREIRA DA SILVA

28/01/1933

62.630.994-3

267.654.475-88

24

MARINETE DE OLIVEIRA SILVA

24/03/1929

4.105.659-0

25

MARLENE DEDINI

28/02/1942

13.857.467-4

104.364.926-41

26

NEUZA DIAS CARDOSO

23/10/1929

9.685.359-1

204.461.802-40

27

OLGA ZANINI

20/04/1936

06.426.127-X

103.864.573-25

28

NATALINA DA CRUZ

22/06/1934

28.427.903-1

29

ORESTES CLARO MACHADO

20/04/1928

16.968.780-6

30

SANTA SCARPARO

31

JOSÉ MARCILIANO FILHO

23/05/1935

6.457.364-3

32

LOIDE DE CASTRO PEIXOTO

26/02/1946

22.829.885-4

Rua: Benaiah, 290
Rua: Benaiah, 290
Rua: Benaiah, 290
Rua: Benaiah, 290
Rua: Benaiah, 290
Rua: Benaiah, 290
Rua: Benaiah, 290
Rua: Benaiah, 290

104.142.812-81

01/03/2016

busca
espontânea

25/06/2010

busca
espontânea

19/08/1985

busca
espontânea

27/07/2015

CREAS

30/05/2016

CREAS

18/10/2016

CREAS

12/11/2013

busca
espontânea

12/11/1991

busca
espontânea

22/04/2014

busca
espontânea

15/08/2017

CREAS

Rua: Benaiah, 290
Rua: Benaiah, 290
Rua: Benaiah, 290

20/02/2019
24/10/2011

Rua: Benaiah, 290

6.398.624-3
26/02/1947

Rua: Benaiah, 290

107.736.674-55
104.300.712/02

07/05/2018

Rua: Benaiah, 290
Rua: Benaiah, 290

CREAS

busca
espontânea
CREAS

08/10/2018

CREAS

23/01/2019

CREAS
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33

HOMERO FLAUSINO DA SILVA

29/08/1948

15.310.074- 6

34

MARIA DO CARMO

06/09/1954

25.128.501-7

107.476.115-37

Rua: Benaiah, 290

07/07/2019

CREAS

Rua: Benaiah, 290

11/03/2019

CREAS
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7. RELAÇÃO DE DOCUMENTOS DE COMPROVAÇÃO* DO CUMPRIMENTO DA
OFERTA SOCIOASSISTENCIAL
ANEXO A:

Musicoterapia: Voluntária Mariana

ANEXO B:

Fortalecimento de vínculo social: Apresentação de música internacionais Românticas

ANEXO C:

Fortalecimento de Vinculo Social: Visita do grupo Liga do Bem

ANEXO D:

Fortalecimento de vinculo social: Passeio no Parque ecológico

ANEXO E:

Fortalecimento de vínculo social: Festa de Aniversário 29 /08

ANEXO F:

Fortalecimento de vínculo social: Esmaltação de Unhas

ANEXO G:

Passeio externo: Supermercado

ANEXO H:

Fortalecimento de vinculo social: Baile

ANEXO I:

Fortalecimento de vínculos familiares: Festa dos Aniversariantes

ANEXO J:

Oficina

ANEXO K:

Fortalecimento de vínculo social: Corte de cabelo

ANEXO L:

Fortalecimento de vínculo social: idosa participou de apresentação da Instituição no
SENAC

ANEXO M:

Oficina: Artesanato

ANEXO N:

Roda de conversa sobre o Arraiá do Benaiah

ANEXO O:

Fortalecimento de vínculo Social: Visita e café da tarde Senac

ANEXO P:

Aulas Lúdicas

ANEXO Q:

Festa dos Aniversariantes

ANEXO R:

Oficina Culinária Pizza

ANEXO S:

Oficina Culinária Kibe

ANEXO T:

Cinesioterapia em grupo

* Documentos de Comprovação: listas de presença, fotos, vídeos, pesquisa de satisfação, dentre outros.
Informar apenas o Nome do Anexo e expor o conteúdo anexado ao Relatório.

8. OBSERVAÇÕES GERAIS
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9. DADOS DA COORDENAÇÃO
Nome

Juliana Pinarelli de Curtis

Data de Nascimento

17/03/1985

CPF

228.229.518-88

RG

41.025.396-0

Órgão
emissor/UF

SSP

Endereço

R: Jamil Calil, 443 apto 12 Terramérica III Americana

E-mail

coordenacao@benaiah.org.br

Telefones

Escolaridade

Superior

Profissão

19 3461-8472

982064438

Fisioterapeuta

10. ASSINATURAS DOS(AS) RESPONSÁVEIS PELO RELATÓRIO
ASSINATURA DO(A) RESPONSÁVEL PELA ELABORAÇÃO DO RELATÓRIO
Nome

Assinatura

Marcela Barberá Cayres
Mariana Siniciato Henriques
Rosana de Camargo Valoto
Tamires Cândido
Viviane Lembo
ASSINATURA DO(A) COORDENADOR(A)
Nome

Assinatura

Juliana Pinarelli de Curtis
ASSINATURA DA VICE - PRESIDENTE DA ORGANIZAÇÃO
Nome

Assinatura

Lisandrea Elamos M. de Souza
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