“Recanto da Saudade”
SOCIEDADE AMPARO À POBREZA
Utilidade Pública Federal: Decreto nº 85.896/81 – Processo nº 3.204/75 – Estadual: Lei nº 1622/57
Municipal: Lei nº 183/51 – CNPJ (MF) 17.454.216/0001-20 – Reg. Cartório n.ºs 483 e 4599 – Fins Fil. 219.096/75

RELATÓRIO DE ATIVIDADES - Janeiro a Dezembro 2017

(1) IDENTIFICAÇÃO
SOCIEDADE AMPARO Á POBREZA/RECANTO DA SAUDADE
Nome: Sociedade Amparo à Pobreza /Recanto da Saudade

Telefone:

Endereço: Rua Carmelita Prates Silva, 393 - Bairro: Salgado
Filho

31-3372-0520/2535-1314
E-mail: recantosaudade@ig.com.br

Município: Belo Horizonte- CEP: 30.550-110
Estado: Minas Gerais
1-

História

A “Sociedade Amparo à Pobreza”, que deu origem ao Lar de
Idosos Recanto da Saudade, foi criada por um grupo de espíritas,
a partir de reuniões no Centro Espírita Thiago Maior, localizado
no bairro Serra, em Belo Horizonte.
A primeira ação do grupo, conhecida como “Sociedade Sopa dos
Pobres”, foi a construção de uma casa de atendimento, em 1942,
destinada à distribuição de sopas. O terreno, situado na Av. do
Contorno, no bairro Funcionários, foi uma doação da prefeitura
Municipal, a pedido do Efigênio Sales Victor, membro da
sociedade.
Nos anos de 1960, a “Sociedade Amparo à Pobreza” chegou a
conclusão que servir a sopa não estava sendo um trabalho eficaz,
já que as pessoas, logo após a refeição, deitavam nos gramados
da Av. do Contorno, sem ter um abrigo. Após alguns meses, com
o fim da ação, o espírita Virgílio Pedro de Almeida teve a iniciativa
de construir um asilo.

Nº CNPJ 17454.216/0001-20
Inscrições:
- Conselho Municipal de Assistência
Social nº 327
- Conselho Municipal de Defesa dos
Direitos das Pessoas Idosas.

Títulos:
- Titulada como Instituição de Utilidade
Pública Municipal em pela Lei
10.218/2011.
- Titulada como Instituição de Utilidade
Pública
Estadual
em
pela
Lei
19.685/2011.
- CEBAS: Certificado de Entidade
Beneficente de Assistência Social

Ele recolheu recursos por meio da venda de carnês, oferecidos
nas ruas e para amigos. Com o dinheiro captado, Virgílio ergueu,
no fundo da sede da sociedade, um galpão com dois banheiros e
varanda, e convidou o Grupo das Samaritanas para cuidar da sua
organização. O espaço tinha a capacidade para atender 16
pessoas.
Posteriormente, a sociedade conseguiu uma nova doação, da
Prefeitura Municipal, de um terreno vizinho, no qual o espírita
Josué Irffi, que era um grande empresário, construiu um prédio
com 13 apartamentos, refeitório e secretaria. Os apartamentos,
que podem ser considerados os primeiros apart-hotéis da capital,
eram alugados para mulheres.
Com a nova legislação, no final dos anos 1990, foi pedida a
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regularização das instalações. Como a sociedade não tinha
condições de atender as exigências, optou-se por fazer uma
permuta do imóvel, o que geraria recursos para uma nova
construção.
Na época, os diretores Virgílio Antônio Amaral de Melo Castro,
Josué Irffi, João Jobim de Medeiros e Murilo Tergolino,
escolheram um terreno no bairro Salgado Filho, região oeste de
Belo Horizonte, indicado pela construtora Diniz Camargo, que foi
responsável pelas obras – iniciadas em 2004 e autorizadas pela
Prefeitura Municipal, Superintendência de Desenvolvimento da
Capital (Sudecap) e demais órgãos.
Em 2007, houve a mudança da sede da sociedade, que passou a
ser “Sociedade Amparo à Pobreza – Lar Recanto da Saudade”. A
instituição foi construída numa área de 1.400m² e adaptada para
atender as necessidades dos idosos, com 19 quartos, lavanderia,
refeitório, salas administrativas (completar), área de convivência e
jardim

Presidente:
Virgílio Antônio Amaral de Melo Castro

Responsável técnica pelo Plano de Ação:
Miriam Cristina Pinal Sobral Botelho – Assistente Social – CRESS: 11.635

2 - OBJETIVOS:
A Sociedade Amparo à Pobreza, o Recanto da Saudade, dentro de um padrão de humanização acolheu a
pessoa idosa em situação de risco pessoal e social, sem distinção de cor, etnia, nacionalidade e crença
religiosa:
- Abrigou e deu proteção integral;
- Ofereceu serviços e benefícios, assegurando a seus usuários a moradia, alimentação, assistência médica
e lazer;
-Proporcionou condições de terem uma vida em comunidade, ativando o seu protagonismo, fortalecendo a
sua auto-estima, proporcionando uma maior qualidade de vida;
- Assegurou o acesso contínuo a rede sócio-assistencial, fortalecendo a sua cidadania.

(3) ORIGEM E VALOR DOS RECURSOS
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- Os recursos são advindos dos idosos (70% dos benefícios dos mesmos): R$ 218.204,39
- Convênio com a Secretaria Adjunta Municipal de Assistência Social de Belo Horizonte: R$ 684.936,00
- Doações de Pessoas Físicas e Jurídicas: Pessoa Física: R$ 14.261,02
Pessoa Jurídica: R$ 20.300,00
- Eventos Beneficentes e Bazar: R$21.385,90
Total: R$ 959.086,41

(4) INFRAESTRUTURA
O Recanto da Saudade tem sede própria, situada à Rua Carmelita Prates Silva, 393, bairro Salgado Filho,
nesta capital.
A sede possuí uma infra-estrutura para o funcionamento de uma Instituição de Longa Permanência para
Pessoas idosas, uma ILPI.
O espaço interno e externo da instituição é organizado de forma a atender os usuários nas principais
necessidades e de receber os visitantes e familiares.
01 Sala Secretaria e Tesouraria
01 Sala de reuniões
01 Sala de coordenação de Enfermagem
01 Sala ecumênica
01 Consultório
01 Refeitório
01 Sala de atividades e de TV
02 Salas de recepção e estar

02 Postos de enfermagem
01 Varanda coberta
01 Pátio externo com jardim descoberto
01 Jardim de inverno
19 Quartos para 2 pessoas
11 Banheiros grandes arejados com chuveiro
01 Saleta
01 Área externa para saída de resíduos

02 Banheiros/vestiários para funcionários
Lavanderia
02 Anexos para lixo comum e infectante

4

- IDENTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS, PROGRAMAS,
BENEFÍCIOS SOCIOASSISTENCIAIS EXECUTADOS

PROJETOS

E

Serviço de Proteção Social Especial. Alta Complexidade;
Serviço de Acolhimento Institucional para pessoas idosas;
- Acolhimento de pessoas idosas, de ambos os sexos em situação de risco e/ou vulnerabilidade social, que
necessitam de proteção, cuidados e de uma moradia

O Atendimento se dá de forma continuada, permanente e planejada, e segue as seguintes
etapas:
A admissão dos usuários foi feita através de encaminhamentos advindo da central de vagas da Alta
Complexidade.
1- Visita domiciliar ou hospitalar aquele idosos (as) encaminhado, com preenchimento de dados
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observados;
2-Elaboração do Diagnóstico Técnico multidisciplinar contendo as ações que precisarão ser realizadas;
3- Elaboração conjunta de um parecer técnico;
4- Na admissão do Idoso (a), e feito um questionário de saúde e uma avaliação clínica de saúde com o
responsável do setor, a enfermeira.
5- Assinatura de Contrato de Prestação de Serviço, onde um responsável pelo idoso assina juntamente
com o representante da instituição e mais duas testemunhas;
6- Início da execução das ações constantes do Plano de atendimento ao idoso a partir dos dados
adquiridos para a construção e implantação das rotinas e ações que serão estabelecidas; é também
elaborado o estudo de caso com a participação do idoso e a família;
7- Elaboração de relatórios técnicos de acompanhamento, contendo os itens realizados, observações que
sejam necessárias, pontos pendentes, positivos, negativos, justificativas para as ações não realizadas;
8- Alimentação do SIGPS.
Obs:Visitas Técnicas à Unidade de Acolhimento institucional foram feitas por uma técnica supervisora da
Gerência de Abrigamento da Pessoa Idosa, que teve um agendamento prévio, com o principal objetivo de
manter o acompanhamento da execução do Plano de Trabalho da Instituição.

(5.1) Público alvo e critérios de acesso
O público atendido em 2017,foram idosos e idosas com 60 anos ou mais, com diferentes graus de
dependência, com ou sem vínculos familiares.
Os idosos e/ou familiares buscaram a possibilidade de vaga em uma ILPI conveniada com a Prefeitura de
Belo Horizonte, na regional da PBH, onde reside o idoso ou nos órgãos de defesa a pessoa idosa.
Os idosos foram encaminhados pela central de vagas da alta complexidade da Secretaria Adjunta de
Assistência Social, da Prefeitura de Belo Horizonte.

(5.2) Cronograma de atividades
A instituição funcionou ininterruptamente.
De segunda a domingo de 13:30 horas ás 17:30 é o horário de visitas, com exceção de familiares dos
idosos que possuem acesso á casa em qualquer horário.
- Foram realizadas várias atividades na instituição:
Oficinas de (pinturas, desenhos, quebra-cabeças, dominós,Legos, jogos de memória, jardinagem;
Dinâmicas: orações, atividades ao ar livre, contação de histórias;
Dança e música: roda de dança, dança livre, dança sênior, bailes, coral, roda musical, concertos
musicais.
Teatro

Atividades Externas:
Passeios:
Igreja Católica da comunidade: Igreja São João Batista;
Missas: Cura e Libertação, Semana Santa, Páscoa, Natal.
Passeio ao Minas Tênis Clube - Teatro Bradesco
Peça: “Aladim”
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Almoços com idosos em restaurantes ao entorno do Recanto;
Passeios ao Shopping Central Park no Betânia;
Visita na República das Idosas na Pompéia;
Almoço de Confraternização oferecido pelo SERVAS, com apresentação do cantor Agnaldo Timóteo.
Cronograma Geral das atividades desenvolvidas no ano de 2017.
Atividades desenvolvidas de acordo com a Política de Assistência Social.
A Instituição trabalhou no ano de 2017, dentro de todos os padrões exigidos pelas fiscalizações vigentes,
sempre buscando o aperfeiçoamento de seu atendimento. Procuramos articular com outras políticas
setoriais e de defesa de direitos da pessoa idosa.
Buscou-se estar em dia com todas as suas documentações. (CMAS, CEBAS, ALVARÁ SANITÁRIO, entre
outros).
Surgiram novas possibilidades de captações de recursos, através de chamamentos públicos. (Secretaria
Municipal Adjunta de Direitos e Cidadania) SMADC.
A coordenação e a equipe técnica participaram de vários eventos de capacitação e reciclagem:
- Participação na Jornada do Conhecimento Compartilhado: Centro Mineiro de Alianças Intersetoriais
(CEMAIS), em parceria com o SERVAS;
- Capacitação na SAAS, com rede de Acolhimento Institucional;
- Participação em Plenárias do Conselho Municipal do Idoso;
- Workshop - Participação da técnica, Assistente Social.
- Elaboração de projeto para a captação de recursos.

(5.3) Capacidade de atendimento
37 idosos (as) é a capacidade de acolhimento da instituição.
Total de idosos atendidos em 2017: 34 Idosos

(5.4) Recursos financeiros utilizados
Convênio com a PBH: R$ 684.936,00
70% do benefício dos idosos (as): R$ 218.204,39
Doações: Pessoa Física: R$ 14.261,02
Pessoa jurídica: R$ 20.300,00
Eventos Beneficentes e Bazar: R$ 21.385,90
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(5.5) Recursos humanos envolvidos
A Instituição possui quadro de colaboradores de alto nível técnico, especializados nas respectivas áreas de
atendimento e com vivência em gerontologia, fazendo com que mesmo com poucos recursos financeiros
seja possível realizar o trabalho que vem sendo realizado. A equipe atual é formada por 38 profissionais
sendo: 01gerente, 01auxiliar administrativa, 01 Assistente Social, 01 psicóloga, 01 enfermeira, 01
enfermeiro,01 nutricionista, 04 cozinheiras,03 auxiliares de lavanderia, 03 auxiliares de enfermagem, 13
técnicos de enfermagem,05 cuidadoras,04 serviços gerais.
Vide anexo

(5.6) Abrangência territorial
Territórios:
Diversas regionais de Belo Horizonte: Barreiro, Oeste, Nordeste, Norte, Leste, Centro Sul, Noroeste, Sul.
Equipamentos públicos
Encaminhamentos advindos: PAEF (CREAS), CRAS, UPAS, Centros de Saúde,
Promotoria do Idoso
Conselho Municipal do Idoso
Delegacia do Idoso
Órgãos de defesa de direitos

(5.7) Forma de como a entidade fomentou, incentivou e qualificou a participação
dos usuários e/ou estratégias que foram utilizadas em todas as etapas do seu
Plano de Ação
- Todos os dias, no período da tarde, foram desenvolvidas atividades com os idosos (as).
- Foram incentivados à participar todos os idosos (as) incluindo os cadeirantes e os alienados.
- Funcionários (cuidadores, técnicos) foram convidados a participarem das atividades
desenvolvidas com os nossos usuários.

Oficinas: Pintura, desenhos, quebra-cabeça, dominó, legos, jogos de memória, artesanato;
Dinâmicas: Orações, dinâmicas diversas, contação de histórias;
Atividades ao ar livre: alongamentos, roda musical, apresentação de instrumentos
musicais;

Passeios externos: teatro, cinema, concertos, parques, museus, visita em outras
instituições. (passeios que foram limitados, uma vez que dependemos da disponibilidade de um
transporte. Aquele transporte que seja adaptado para pessoas cadeirantes.)

Festas Comemorativas: Carnaval, Páscoa, Festa das mães, Festa Junina, Festa dos Pais,
dia do Idoso, Natal;
Festa da primavera com a participação da Escola Estadual “José Mendes”
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Eventos beneficentes:
Almoços: Bacalhoada, Feijão Tropeiro.
Festa Junina.

(5.7.1) Execução

Durante todo o ano de 2017, após a admissão de idosos que foram encaminhados pela alta complexidade, foi
constatado suas adaptações em nosso lar.
Foram preenchidos os Planos Individuais de Atendimento e Estudos de Caso.
Como foi pensada a metodologia (acolhida, orientação e encaminhamentos, grupos de convívio e
fortalecimento de vínculos) e como se deu a mobilização e fortalecimento das redes sociais de apoio,
desenvolvimento do convívio familiar e comunitário, mobilização para a cidadania, dentre outros.
Os grupos e voluntários que procuraram o Recanto para desenvolver variadas atividades com os idosos,
vieram de uma demanda espontânea, através de ligações telefônicas, onde se apresentaram e ofereciam a
instituição o seu voluntariado.
Encaminharam e-mails identificando o nome do grupo, quantos eram os participantes e o que vão oferecer aos
idosos.
Repassavam a data em que queriam visitar os idosos e o setor psicossocial, através da assistente social e
psicóloga verificam os dados e a data e retornavam a resposta.

Forma de participação de nossos usuários:
Houve uma grande participação dos idosos, visitantes e familiares nessas atividades.

Escolinha do Minas Tênis Clube: Voluntários do Minas Tênis Clube.
Lian gong - PBH
São atividades que são trazidas pelos seus voluntários, que acontecem duas vezes por semana, nas
segundas e nas quartas-feiras.
Trazem conteúdos didáticos, desenhos, pinturas, roda de danças, bingo, roda musical, bailes vespertinos,
dança sênior, coral, dança livre, teatros.

Grupos que visitaram a instituição em 2016:
Grupo “Somos Amigos” – Sanfoneiros
Grupo “Exército do Bem”- (Sara Bambirra)
ANDA – Anjos da Dança –
Escolinha do Minas Tênis ClubeGrupo Tio Flávio – Projeto “Dê Flores ao Vivo”
Grupo Resgate – “Cadeira Voadora”
Grupo UNICLOW – Rodrigo Robleclan
Grupo das Amigas da Kelly
Grupo Fraternidade Filhos de Maria
Grupo Trupicando Sonhos
Grupo Tio Flávio
Grupo Ericson-Musicalidade
Grupo Familiar Andréia Coimbra
Grupo Fraternidade Clara de Fontaine
Grupo Familiar Hérica – Apadrinhamento dos Idosos
Grupo Movimento para a Felicidade
Coral do Ministério Público
Coral da Associação Stamptel
Atleta de Futsal do Minas Tênis Clube
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Grupos de Escolas, faculdades e universidades:
Grupo de Alunos do Colégio Salesiano
Grupo de Crianças da Escola Lamaxi de ensino
Grupo de Alunos da ICJ
Grupo de Alunos da Escola Estadual Mendes Campos
Grupo de Alunos da Escola José Mendes Corrêa
Alunos de Medicina da UFMG
Alunos de enfermagem – Newton de Paiva
Alunos de Odontologia
Alunos da Ciências Médicas –Centro Mais Vida – FELUMA
Alunos da UNI-BH – Engenharia Mecânica
Engenharia Química – Projeto “ Fazer o bem, faz bem”
Biomedicina
Alunos da PUC – Psicologia
Alunos das Escolas de Cuidadores de BH: Escola Síntese, Escola Dedicar e Crisol Formação.
Alunos do Number One

Grupos de Igrejas:
Grupo Evangelizador Jardim América- Igreja Universal
Grupo Igreja Batista Central
Grupo Igreja Batista da Lagoinha
Grupo Igreja Batista Vista Alegre
Grupo Igreja Adventista Taquaril
Grupo Célula Canaã – (Igreja Batista Central)
Grupo G12 – Igreja Jardim América (visita Solidária)
Grupo SINAI – Igreja Assembléia de Deus- Novo das Indústrias
Grupo Eliabi – Igreja Universal – Bairro de Lourdes
Grupo de Jovens – Igreja Universal

Voluntários aleatórios:
Gustavo – Contador de Histórias
Rita de cássia- Contadora de histórias
Sônia Amaral- Contadora de Histórias
Juliana Franco – chefe de cozinha
André Felipe – Dentista
Miguel e Celso- Salão de beleza
Adilson Caldas – Músico
Sônia- Apresentação no Piano
Ariane – Psicóloga
Fátima- Conversa semanal informal com os idosos.
Virgínia- Professora de Educação Física

(5.7.2) Monitoramento
Foram elaborados os estudos de caso com a família e o idoso.
O sistema SIGPS foi alimento conforme as necessidades.
As pastas psicosociais foram abertas e preenchidas com todos os documentos necessários (contrato,
regulamento interno, estudo de caso, Plano Individual de Atendimento.
Nas pastas foram também anexados todos os documentos relativos a cada idoso (Xerox).
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Também entremeados todos os contatos possíveis de familiares e amigos de cada idoso institucionalizado.
Nessas mesmas pastas, foram anotados as necessidades de cada usuário e seus encaminhamentos.

(5.7.3) Avaliação
Como foi o levantamento das informações relativas aos aspectos positivos e
negativos das ações, no sentido de avaliar o que pode ser mudado e/ou
melhorado.
No ano de 2017, conseguimos seguir dentro dos princípios da instituição e do Estatuto do
idoso.
Ofertamos serviços baseados na lógica mais próxima do cotidiano da vida do idoso.
Buscamos a aquisição de uma melhor qualidade de vida para os nossos usuários.
A sua autonomia e cidadania foi trabalhada e as suas demandas supridas, dentro da condição
que temos de atendê-los.
A nossa rede foi ampliada, onde tivemos uma maior interação entre as instituições asilares que
pertencem ao grupo de conveniadas com a PBH.
Participamos de muitas capacitações, muitos eventos relacionados com a pessoa idosa.

DECLARAÇ ÃO
Na qualidade de representante legal da instituição, declaro, sob as penas da lei, que as
informações prestadas neste documento são a expressão da verdade.

Belo Horizonte, ___/ ___ /
________________________________________
_
Nome do Responsável Legal
Nome da Entidade
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