
CNPJ: 49.070.097/0001-06

1

Av. Ladslau Kardos, nº 94 (antigo km 207 da via Dutra, sentido RJ) – Aracilia – Guarulhos/SP – CEP: 07250-125
Fones: 2480-4566 / 2480-0508 - www.casadosvelhos.org.br – adm@casadosvelhos.org.br

RELATÓRIO DE ATIVIDADES 2019

1- APRESENTAÇÃO DE ENTIDADE:

RAZÃO SOCIAL: CASA DOS VELHOS IRMÃ ALICE

CNPJ: 49.070.097/0001-06

NOME FANTASIA: CASA DOS VELHOS IRMÃ ALICE

ENDEREÇO SEDE: AV. LADSLAU KARDOS, 94

BAIRRO: ARACILIA MUNICÍPIO: GUARULHOS UF: SP CEP: 07250-125

TELEFONES: 2480-4566 / 2480-0508 EMAIL: adm@casadosvelhos.org.br SITE: www.casadosvelhos.org.br

RESPONSÁVEL LEGAL: SÉRGIO CARDOZO ARMOND CPF: 459.770.708-53

RG / ÓRGÃO EXPEDITOR: 3.512.979-7 – SSP/SP EM 29/12/2009 CARGO: PRESIDENTE

EMAIL: adm@casadosvelhos.org.br TELEFONE: 94215-9092

RESPONSÁVEL TÉCNICO PROJETO: ARAIVALDO DE MORAES FREITAS CPF: 118.076.978-35

RG / ÓRGÃO EXPEDITOR: 21.865.669-5 – SSP/SP EM 01/11/2017 CARGO: GERENTE ADM

EMAIL: adm@casadosvelhos.org.br TELEFONE: 96278-7875

2- OBJETIVOS:

2.1- OBJETIVO GERAL:
· Atender e acolher os idosos em situação de vulnerabilidade social.

2.2- OBJETIVOS ESPECÍFICOS:
· Resgate da auto-estima e dignidade dos assistidos;
· Qualidade de vida tanto na saúde, quanto na alimentação, interação com outros idosos internos e com a

comunidade;
· Garantia de seus direitos conforme Lei 10.741 de 2003 do Estatuto do Idoso;
· Favorecer a manutenção ou restabelecer os vínculos familiares e/ou sociais;
· Desenvolve condições para independência e auto cuidado;
· Promove o acesso à rede de serviços socioassistenciais;
· Promove a convivência entre os usuários de diversos graus de dependência e incentivar o acesso a

programações culturais, ocupacionais internas e externas, relacionando-as a interesses, vivências, desejos
e possibilidades dos mesmos;

· Incentiva o desenvolvimento do protagonismo para realização de atividades de vida diária.
3- RELATAR AS AÇÕES DESENVOLVIDAS:
Acolhimento do idoso, com levantamento de suas vulnerabilidades e a situação de saúde. Após diagnóstico social e
de saúde, são estabelecidas as ações e estratégias da Equipe Multidisciplinar. Cada profissional faz a sua analise
individual e estabelece as prioridades do seu atendimento. Em reunião semanal a equipe, apresenta seus
apontamentos e elaborada o PIA/PTS do idoso, estabelecendo as metas individuais e coletivas em consonância com
o Plano de Trabalho, bem como, as atividades internas e externas, oficinas terapêuticas e encaminhamentos de
saúde, cardápios, interações sociais, demandas individuais e coletivas, estabelecendo um calendário específico para
estes eventos e condicionando a um dos membros da equipe técnica a supervisão e reavaliação do quadro geral
para uma próxima discussão do PIA/PTS.
As atividades básicas programadas são: Sessão de Cinema, Oficina de Músicas e Histórias, Oficina de Artes, Oficina
de Jogos, Dinâmicas de Grupo, Computadores e Leituras, Ciclo Conhecer (palestras temáticas). A Fisioterapia
analgesia, reabilitação, fortalecimento e prevenção de quedas. Aferição dos Sinais Vitais, com a equipe de
enfermagem; Avaliação Antropométrica feita pela Nutricionista.
A condição de saúde do idoso avaliada pela Médica Geriatra e pela equipe de enfermagem que direciona o tipo
atendimento e os encaminhamentos para consultas com especialistas, exames e procedimentos, tudo registrado no
Livro de Ocorrências da Enfermagem. Todo processo é monitorado pela Enfermeira que tem a incumbência de
elaborar o calendário das atividades de saúde dos idosos. Toda informação relacionada à saúde dos idosos é
devidamente registrada e arquivada fazendo parte do histórico médico do idoso.
Nas assembleias são apresentados os passeios ofertados por parceiros, podendo ser bailes, cinema, teatro, shows,
parques, clubes, sítios, praias, igrejas, escolas e exposições, são os próprios idosos que escolhem de quais
passeios querem participar.
Toda informação relacionada à condição física, nutricional, psicológica e social, fica registrada em meio físico no
PIA/PTS e em meio eletrônico no Banco de Dados da instituição. Facilitando o compartilhamento das informações
entre os profissionais da Equipe Multidisciplinar.
A expectativa é que com as ações propostas e a participação do idoso nas atividades, ele reconquiste sua
autoestima, participe ativamente das assembleias para manifestar suas preferências, assim podemos adequar
ações, de acordo com seus interesses e expectativas.
No caso do idoso com referência familiar comprovada, cabe ao Serviço Social da instituição buscar o
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reestabelecimento dos vínculos familiares rompidos, através de visitas programadas, essa ação é acompanhada
pela Psicóloga para mediar eventuais conflitos. Esta iniciativa é documentada e faz parte do PIA/PTS.
O idoso sem referência familiar é estimulado a interagir com os visitantes, funcionários e voluntários que frequentam
a instituição, possibilitando assim sua socialização e percepção de pertencimento e relevância.
Todas as ferramentas e iniciativas visam garantir que o idoso tenha um atendimento de qualidade em todas as
áreas, satisfazendo plenamente suas necessidades.
Esse conjunto de informações demonstra qualitativamente e quantitativamente o desenvolvimento do idoso na
instituição e o atingimento das metas das ações propostas. Os dados dos relatórios são compilados para produzirem
os Relatórios Circunstanciados que são enviados à DTMA trimestralmente e outro Anual ao final do exercício. Tais
informações servirão para que a SDAS, estabeleça em conjunto com a Prefeitura e seus departamentos, políticas
públicas que possam atender os idosos do município que vivem nas ILPI´s ou com suas famílias.
No ano de 2019, os idosos participaram de atividades externas e internas, tais como, visitar outra ILPI (Pensionato
São Francisco de Assis e São Vicente de Paulo), eventos gourmets, pescaria, socialização com comunidade local e
com colaboradores, encontro familiar para fortalecimento de vínculos e a dançar sênior que possibilitou aos idosos
concentração, atividade física, união, respeito e fazer novos amigos.
As atividades desenvolvidas de janeiro a dezembro de 2019, pela a equipe multidisciplinar e com a Geriatra, foram:

• Atendimento dos idosos individual e em grupo;
• Discursão de caso e anotação no PTS e construção de relatórios sociais;
• Reunião da equipe multidisciplinar para potencializar o trabalho encaminhando as demandas para garantir
os direitos da pessoa idosa;
• Acompanhamento médico e dentário interno e externo;
• Acolhimentos, contatos e reuniões com familiares e responsáveis dos idosos que ainda possuem vínculos;
• Ações no campo de avaliação e intervenções cognitiva-comportamentais;
• Oficinas Terapêuticas e Temáticas,  Oficina Motora e Funcional, Oficinas de jogos, Oficinas de mudas e
horta terapêutica, Oficina de arte e artesanato, Oficina de música e karaokê;
• Atividades físicas, alongamento e caminhada ao ar livre;
• Ciclo conhecer que consistem em palestras para realizar a promoção e a prevenção da Saúde para os
idosos, vinculando os temas com as áreas do saber competente a cada responsável técnico;
• Sessão cinema;
• Grupo de reflexão e conversa;
• Treinamento de Gestão de Pessoas com palestrantes da Cummins;
• Treinamento de Liderança para equipe técnica;
• Projeto Reciclagem com a participação da Propaga Verde;

Atividades internas (total 66 eventos):
• Confraternização com funcionários e voluntários, Almoço de Ano Novo no dia 01/01/2019;
• Projeto Abraço, almoço Strogonoff, no dia 09/02/2019;
• Colégio Vinício de Moraes café da tarde e doação para os idosos, no dia 18/03/2019;
• Comemoração de Pascoa na CVIA, no dia 19/04/2019;
• Oficina de flores para o Dia das Mães, no dia 08/05/2019;
• Comemoração do Dia das Mães, no dia 11/05/2019;
• Encontro de família para fortalecimento de vínculos: Café da Tarde, no dia 11/05/2019;
• Dra. Solange, dentista da UBS Aracilia: Prevenção de Câncer Bucal, no dia 21/05/2019;
• Grupo de jovens: visita para idosos, no dia 25/05/2019;
• Vistoria preventiva de proteção e combate a incêndio, no dia 11/06/2019;
• Café da manhã de integração com os funcionários da CVIA, no dia 13/06/2019;
• Visita da empresa Cummins, no dia 17/06/2019;
• Festa Junina da CVIA, no 29/06/2019, com a participação da comunidade e familiares;
• Discípulos de Jesus, visita para os idosos, no dia 07/07/2019;
• Visita do Instituto Ação Sorriso – Projeto Abraço, no dia 10/07/2019;
• Sra. Graziela e amigos, visita para os idosos, no dia 13/07/2019;
• Sra. Leticia com 10 pessoas entrega de doação, no dia 27/07/2019;
• Grupo de ciclista de Arujá, doação e interação com os idosos, no dia 28/07/2019;
• Rotary Club de Guarulhos Centro, visita, no dia 10/08/2019;
• Funcionários da ABB, com o Sr. Wilson, visita para os idosos, no dia 17/08/2019;
• Sra. Viviane com 10 pessoas, visita para os idosos, no dia 18/08/2019;
• Reunião Familiar Fortalecimento de vínculos, no dia 07/09/2019;
• Vista Sr. Aurélio com 06 pessoas, no dia 08/09/2019;
• Visita da Sra. Viviane com 15 crianças, no dia 14/09/2019;
• Visita do Projeto Aliado do Bem, no dia 21/09/2019;
• Sra. Glaucia com 15 pessoas, café da tarde, no dia 22/09/2019;
• Colaboradora Diluzmar e amigos, para Lanche da tarde, no dia 26/09/2019;
• Grupo de Escoteiros Sion, com 25 pessoas, visita e entrega de doação, no dia 29/2019;
• Visita Sra. Gabriela: Universidade 09 de Julho, no dia 06/10/2019;
• Visita Sra. Jaqueline, com 13 pessoas, no dia 02/10/2019;
• Visita Sr. Miguel, com 10 pessoas, no dia 11/10/2019;
• Almoço do Sr. Keiji e amigos, no dia 12/10/2019;
• Projeto Social Voar, no dia 19/10/2019;



CNPJ: 49.070.097/0001-06

3

Av. Ladslau Kardos, nº 94 (antigo km 207 da via Dutra, sentido RJ) – Aracilia – Guarulhos/SP – CEP: 07250-125
Fones: 2480-4566 / 2480-0508 - www.casadosvelhos.org.br – adm@casadosvelhos.org.br

• Visita do Grupo Adote um Idoso, no dia 20/10/2019;
• Lions Club Maia - Festa do Pastel, no dia 21/10/2019;
• Visita dos voluntários da empresa Cummins, no dia 25/10/2019;
• Visita Sra. Rosa Maria, com 12 pessoas, no dia 26/10/2019;
• Visita Família Laranja, com 17 pessoas, no dia 27/10/2019;
• Comemoração festa de Happy Halloween CVIA, no dia 31/10/2019;
• Visita do Terço dos Homens da Vila Carmela, no dia 03/11/2019;
• Visita do Grupo de Teatro Augusto Haagensen, no dia 10/11/2019;
• Oficina de Natal da CVIA, com os idosos, no dia 10/11/2019;
• Visita do Colégio Autêntico, no dia 20/11/2019;
• Confraternização com dos funcionários empresa Machroterm, no dia 23/11/2019;
• Visita do Moto Clube Insanos, no dia 24/11/2019;
• Visita do Circulo do Riso, no dia 30/11/2019;
• Vanessa Averti para café da tarde com os idosos, no dia 30/11/2019;
• Confraternização familiar para fortalecimento de vínculos, no dia  01/12/2019;
• Visita do Sr. Eduardo Armond e amigos, entrega de doações, no dia 01/12/2019;
• Visita Sra. Jaqueline e amigos, entrega de doações, no dia 01/12/2019;
• Projeto Abraço, almoço churrasco, no dia 01/12/2019;
• Visita Leticia CBC e amigos, no dia 07/12/2019;
• Lions Clube Festa de Natal, no dia 08/12/2019;
• Visita do Circulo de Jesus, no dia 14/12/2019;
• Festa de Natal da Fundação Telefônica, no dia 14/12/2019;
• Apresentação do Coral da Casa Branca do Caminho, no dia 14/12/2019;
• Visita do grupo Abrace um Idoso, no dia 15/12/2019;
• Visita Fã Clube Star Tekkers, no dia 15/12/2019;
• Confraternização café da manhã, com os funcionários da CVIA, no dia 16/12/2019;
• Palestra Gestão de Pessoal com funcionário da empresa Cummins, no dia 19/2019;
• Festa de Confraternização Família Armond, no dia 21/12/2019;
• Festa de Natal da Casa Branca do Caminho, no dia 22/12/2019;
• Ceia de Natal CVIA, no dia 24/12/2019.
• Almoço de Natal CVIA, no dia 25/12/2019.
• Ceia de Ano Novo CVIA, no dia 31/12/2019.

Outros eventos internos:
• Culto Evangélico. Mensal;
• Paroquia Nossa Senhora Celebração da Santa Missa, Mensal.

Atividades externas (13 eventos):
• O Projeto Abraço: Pescaria e Almoço, Pesqueiro do China Suzano 16/03/2019;
• Casa Melhoramento: Exposição Os Planetas do Ziraldo e Exposição Melhoramento 128 anos 29/04/2019;
com a participação de idosos, transporte feito com recursos próprios;
• Canecão em Guarulhos no dia 02/04, com participação de 10 idosos, transporte feito com recursos próprios;
• Almoço em Arujá dia 04/05, oferecido pelo Dr. Mauro e família, com a participação de 15 idosos, transporte
feito com recursos próprios;
•  Colégio Arquidiocesano: - O Reino do Abraço 30/06/2019, com a participação de 07 idosos, transporte feito
com recursos próprios;
• Escola Projeto Criando:  em comemoração ao Dia dos Avós no dia 31/07, com a participação de 09 idosos,
transporte feito com recursos próprios;
• Almoço no Restaurante Merilyn no Tatuapé, dia 25/08, oferecido por Ana Carolina e amigos, com a
participação de 10 idosos, transporte feito com recursos próprios.
• Evento no Centro de Integração a Cidadania, no Conjunto Marcos Freire, no dia 27/09, Tarde Dançante,
com a participação de 10 idosos, transporte feito com recursos próprios;
• Dia 28/09, apresentação da peça Discípulo do Evangélico no Reino de Oz, do grupo Circulo do Riso, no
Teatro Padre Bento, com a participação de 10 idosos, transporte feito com recursos próprios;
• O Projeto Velho Amigo ofertou aos idosos no evento de comemoração do Dia Internacional do Idoso, no
Espaço Vila Lobos, no dia 01/10, com a participação de 17 idosos, transporte feito em ônibus cedido pelo
próprio Projeto Velho Amigo;
• Baile Havaiano no Pensionato São Francisco de Assis, no dia 23/10, com a participação de 10 idosos,
transporte feito com recursos próprios;
• Passeio à Basílica de Nossa Senhora na cidade de Aparecida do Norte, no dia 28/10, com a participação de
12 idosos, com ônibus patrocinado pela empresa ServTruck;
• Dia 09/11 Almoço em Arujá, oferecido pelo Dr. Mauro e família, com a participação de 15 idosos, transporte
feito com recursos próprios;

Esses eventos foram importantes na vida dos idosos e profissionais possibilitando aos mesmos, qualidade de vida e
agregando valores para um envelhecimento saudável.
4- ORIGEM DOS RECURSOS:

FONTE VALOR ANUAL (R$)
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNICA SOCIAL R$   516.117,50
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DOAÇÕES / CONTRIBUIÇÕES DE ASSOCIADOS / NF PAULISTA R$   448.055,53
RENUNCIA FISCAL – QUOTA PATRONAL / PIS R$   192.788,68
CO-PARTICIPAÇÃO – BPC LOAS R$   156.020,20
RENUNCIA FISCAL - IPTU R$     95.796,48
RENUNCIA FISCAL – IPVA R$       4.693,52
BAZAR BENEFICENTE /EVENTOS R$     49.932.39
JECRIM – JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL DE GUARULHOS R$     29.366,31
APLICAÇAÇÕES FINANCEIRAS R$     12.676,64
SERVIÇOS VOLUNTÁRIOS – CONTABÉIS R$     47.998,89
SERVIÇOS VOLUNTÁRIOS - DIVERSOS R$     10.380,24

TOTAL R$  1.563.826,38
5- INFRAESTRUTURA

5.1- RECURSOS FISICOS UTILIZADOS NO EXECÍCIO ANTERIOR:
A instituição conta com uma área total de 29.800m² e área construída de 3.050m², contendo 14 edificações, salas de
atendimento para equipe técnica dotadas de mobiliário, equipamentos, utensílios e insumos, refeitório, cozinha, sala
de TV e convivência, todos os ambientes configurados para prestar atendimento de qualidade para os idosos
acolhidos, além de área de exercício ao ar livre com 16 aparelhos, hortas, pomar, bosques e jardins. Veículos: 01
(um) Ford Transit 330 furgão e 01 (uma) MB Sprinter 16 lugares.
6- RECURSOS HUMANOS DO EXERCÍCIO ANTERIOR:

NOME ESCOLARIDADE: CARGA
HORÁRIA CARGO/FUNÇÃO VOLUNTÁRIO OU

FUNCIONÁRIO
Arivaldo de Moraes Freitas Superior 44 h/semana Gerente Adm Funcionário

Ideraldo Miguel e Silva Ensino médio 44 h/semana Assistente Adm Funcionário

Mariza Aparecida da Silva Ensino médio 44 h/semana Encarregada Funcionária
Renata Aparecida Franco Arruda Superior 41 h/semana Enfermeira Funcionária
Nilce Cleuma Laranjeira Ribeiro Ensino médio 44 h/semana Téc. Enfermagem Funcionária
Simone Santos de Moraes Ensino médio 44 h/semana Téc. Enfermagem Funcionária
Eliene Maria da Silva Ensino fundamental 44 h/semana Cuidadora Idosos Funcionária
Michelle Brito de Lima Ensino médio 44 h/semana Cuidadora Idosos Funcionária
Cícera José da Silva Superior 44 h/semana Nutricionista Funcionária
Barbara Carine Silvestre Superior 20 h/semana Fisioterapeuta Funcionária
Deborah Santo Lona Superior 20 h/semana Psicóloga Funcionária
Geraldina Maria da Silva Santos Superior 20 h/semana Assistente Social Funcionária
Marilza Alves dos Santos Ensino médio 44 h/semana Aux. Cozinha Funcionária
Sirlandia Lima dos Santos Oliveira Ensino fundamental 44 h/semana Aux. Cozinha Funcionária
Vera Lúcia Severina L. Nascimento Ensino médio 44 h/semana Aux. Cozinha Funcionária
Aldice Menezes da Silva Santos Ensino médio 44 h/semana Ajudante Geral Funcionária
Edjane Borges da Silva Ensino fundamental 44 h/semana Ajudante Geral Funcionária
Maria de Fátima Barbosa Ensino fundamental 44 h/semana Ajudante Geral Funcionária
Patrícia Barbosa da Silva Ensino fundamental 44 h/semana Ajudante Geral Funcionária
Wilson Valfrido da Silva Ensino fundamental 44 h/semana Aux. Manutenção Funcionário
Agripino Manoel da Silva Ensino médio 44 h/semana Motorista Funcionário
Tarcísio Esteves Ensino fundamental 44 h/semana Motorista Funcionário
Dra. Débora M. M. Matroni Superior 04 h/semana Médica Geriatra Prestadora Serviço
7- CAPACITAÇÃO DOS TRABALHADORES

NOME CARGO/FUNÇÃO CAPACITAÇÃO CARGA
HORÁRIA

Arivaldo de Moraes Freitas Gerente Adm Curso básico gerontologia 100 horas
Debora Santo Lona Psicóloga Curso Marco Regulatório das OSC 08 horas
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Debora Santo Lona Psicóloga Curso de Liderança 08 horas
Debora Santo Lona Psicóloga Curso de Elaboração de Projetos 08 horas
Debora Santo Lona Psicóloga Curso Políticas Públicas e a OSC 08 horas
8- IDENTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS ou PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Serviço de Acolhimento Institucional de Longa Permanência para Idosos - ILPI

8.1- DESCRIÇÃO DO SERVIÇO
Projeto / Plano de Trabalho: Atenção Ao Idoso Em Situação De Vulnerabilidade:

· Este Projeto / Plano de Trabalho assegura recursos para manter a instituição em condição plena de
funcionamento, atendendo as exigências dos órgãos de fiscalização e monitoramento, tanto no aspecto
físico das instalações, abastecimento de insumos, serviços, infraestrutura, bem como, Recursos Humanos,
atendendo as normas preconizadas na NOB-SUAS RH.

· Garantir o funcionamento ininterrupto das atividades, promovendo proteção integral ao idoso sem vinculo
familiar ou sem condições de prover sua própria subsistência, de modo a satisfazer as suas necessidades
de moradia, alimentação, saúde e convivência social. Atuando na prevenção do isolamento e assegurando
a redução dos efeitos deletérios do envelhecimento, proporcionando atividades de socialização, culturais,
esportivas, de lazer e, facultativamente religiosas àqueles que o desejarem, de acordo com a crença de
cada usuário.

8.2- PERIODICIDADE
Funcionamento ininterrupto o tempo de duração do serviço de 24 horas/dia, anual

8.3- PÚBLICO ALVO
Idosos do sexo masculino, a partir de 60 anos, em situação de vulnerabilidade social, com vínculos familiares
rompidos ou fragilizados, desprovidos de recursos para sua própria subsistência.

8.4- NÚMERO DE INDIVIDUOS / FAMÍLIAS ATENDIDAS
A média de atendimentos em 2019 foi de 29 idosos, porém, a capacidade de atendimento é de 40 idosos

8.5- ABRANGÊNCIA TERRITORIAL
Pimentas/Bonsucesso – CRAS Nova Cidade e CREAS Marcos Freire
9- ARTICULAÇÃO COM REDE:
Participação nas reuniões do CMAS e CMDPI, mensalmente, para estar em consonância com as deliberações dos
conselhos. Participação nas reuniões das Secretaria da Saúde, Regionais, Fórum da Pessoa Idosa e UBS´s,
mensalmente, para participar das campanhas de saúde voltadas à pessoa idosa. Atender a equipe da Divisão de
Monitoramento e informar sobre todas as atividades desenvolvidas na instituição, conforme demanda da SDAS, para
atender às condições de funcionalidade e qualidade preconizadas pela SDAS. Atender a equipe da Vigilância
Sanitária e informar sobre todas as atividades desenvolvidas na instituição, conforme demanda da Vigilância
Sanitária, para atender às condições de funcionalidade e qualidade preconizadas pela ANVISA. Atender a equipe do
Ministério Público e informar sobre todas as atividades desenvolvidas na instituição, conforme demanda do
Ministério Público, para atender às condições de funcionalidade e qualidade preconizadas pelo MP. Reunião de
Diretoria da instituição, apresentando relatórios sobre as atividades desenvolvidas, bimestralmente, para a avaliação
do atingimento das metas do Plano de Trabalho. Reuniões da Equipe Multidisciplinar para criar cronograma de
atividades, avaliar o atingimento das metas proposta no Plano de Trabalho, semanalmente, para ajustar as
atividades aos interesses, vivências, desejos e possibilidades dos idosos.
10- ATIVIDADES DE GESTÃO OPERACIONAL E SUA PERIODICIDADE
Semanalmente a Equipe Técnica da instituição se reúne para discutir o atingimento das metas das ações, oficinas,
atividades individuais e coletivas dos idosos, bem como, elaborar os ajustes necessários nas estratégias em curso.
Após a apresentação dos resultados e analise de desempenho são avaliadas as pesquisas de satisfação dos idosos
com as atividades realizadas. Sendo necessárias correções, serão elaboradas novas propostas de atividades e
apresentadas em assembleia para os idosos. Mensalmente são publicados calendários com os eventos e atividades
e divulgado no mural dos idosos.
11- RELATAR OS PARCEIROS INSTITUCIONAIS
· Prefeitura Municipal de Guarulhos - FMAS
· JECRIM – Juizado Especial Criminal de Guarulhos
· Projeto Velho Amigo – Associação de Amparo ao Idoso
· Lions Clube Guarulhos Centro
· Lions Clube Guarulhos Maia
· Rotary Clube Guarulhos Norte Centenário
· Rotary Clube Guarulhos Leste

DELCARAÇÃO
Na qualidade de representante legal da entidade, declaro sob as penas da Lei, que as informações prestadas
neste documento são expressão da verdade e possuem Fé Pública.

Guarulhos, 20/07/2020
_________________________________

Sérgio Cardozo Armond-Presidente
Casa dos Velhos Irmã Alice
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