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PLANO DE ACÃO PARA EXECUÇÃO DE TRABALHO EM 2019

1 - Identificação do Técnico Responsável pelo Projeto
Nome: Rosemara dos Santos Fermino
Cargo/Função: Assistente Social- CRESS 48.158
~-.

2 - Características do Município
I) Localização: Tabatinga está localizada na região Sudeste do Brasil, centro do Estado
de São Paulo. a 60 quilômetros de Araraquara.

11) Caracterização Sóc.io Econômica:
O Municipio de Tabatinga contém aproximadamente quatorze mil
habitantes. Sua economia sempre teve por base a agricultura. principalmente o cultivo de
cana-de-açúcar e laranja. contudo. as flutuações de preços dessas culturas, intensificadas
pela oesvatortzação do dólar no início da década de 1990, acarretou forte crise no setor.

Devido à crise, houve como alternativa de captação de recursos e
fortalecimento da economia, a instalação de fábricas para confecção de bichos de pelúcia
e enxovais infantis. uma vocação descoberta com auxilio do SEBRAE apoiada pela
Prefeitura Municipal.

Gradativamente a produção dos bichinhos e acessórios para
quartos de bebês se tornou alternativa de geração de renda para muitas famílias que
dependiam exclusivamente da agricultura, ampliando o campo de trabalho da população,
apesar de não atingir a todos.
Atualmente, Tabatinga é conhecida como "capital dos bichinhos de
pelúcia" devido ao crescimento e diversificação desse setor, considerado o maior
empregador. O trabalho no campo ainda é considerado relevante por abranger parte da
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população, entretanto. devido ao período da entressafra. possui alto índice de
desemprego
Apesar de suas dificuldades, o setor agrícola atrai migrantes de
diversas cidades no período da safra. principalmente da região Norte do pais. Por esse
motivo a população aumenta significativamente nessa época. exigindo da cidade infraestrutura e oferta de serviços de assistência social. saúde e educação. que se enquadre à
nova realidade e atenda essa população excedente.
Tabatinga configura-se. portanto. como uma cidade que, apesar de
oferecer trabalho a seus moradores e migrantes, caracteriza-se pela escassez de
recursos públicos. por baixas remunerações devido à grande oferta de mão de obra e
precariedade dos serviços disponíveis.
Logo. grande parcela da população conta apenas com o mínimo para
a manutenção de suas necessidades básicas. requerendo dos municípios beneficios e a
inclusão em projetos sociais devido à situação de exclusão e vulnerabilidade social em
que vivem.
3 - Características da Instituição
I) Público-Alvo: O Asilo atende prioritariamente idosos de Tabatinga, contudo, em caráter
de emergência. recebe usuários dos Municípios Vizinhos.
fi) Segmento: Idoso

111) Faixa Etária: acima de 60 anos
IV) Regime de Atendimento: Abrígo
V) Horário de Atendimento: Tempo Integral
VI) Sexo: Ambos
VII) Capacidade: 30
VIII.) Lotação Média Mensal: 24
5 - Objetivos
I) Objetivo Geral:
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Abrigar em período de longa permanências pessoas com idade
igualou superior a 60 (sessenta) anos garantindo os direitos fundamentais inerentes a
pessoa idosa, sem prejuízo da proteção integral. assegurando-se-Ihe, por Leí, ou por
outros meios, todas as oportunidades e facilidades, para preservação de sua saúde física
e mental, bem como seu aperfeiçoamento intelectual. espiritual e social, em condições de
liberdade e dignidade
11) Objetivos Específicos:

Abrangem os prinCipios da Lei10,741 que dispõe sobre o

Estatuto do Idoso compreendendo:
•

Preservação dos vínculos familiares:

•

Atendimento personalizado em pequenos grupos;

•

Manutenção do idoso na mesma instituição, salvo em caso de força maior;

•

Participação do idoso nas atividades comunitárias, de caráter interno e externo;

•

Observáncia dos direitos e garantias dos idosos;

•

Preservação de identidade do idoso e oferecimento de ambiente de respeito e
dignidade,

7 - Recursos Físicos da Instituição

o

prédio da entidade encontra-se em bom estado de conservação

devido à recente reforma, contendo: 1 cozinha, 1 dispensa para alimentos, 1 refeitório, 1
área de serviço, 2 alas de dormitórios sendo uma masculina e outra feminina com
banheiros conjugados, 1 farmácia para estoque de medicamentos e atendimento
emergencial, bem como áreas livres para lazer, plantio de hortaliças e jardinagem,
8- Plano de ação:

o presente trabalho em Instituição asilar de longa permanência tem
por objetivo desenvolver atividades sociais e educativas com os idosos nela inseridos,
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o

trabalho se desenvolve através de projeto extensivo com auxílio

de profissionais de Serviço Social. Educação Física. Enfermagem. Fisioterapia. Médico e
apoio da diretoria.

Através do trabalho desenvolvido com os idosos buscamos maior
compreensão sobre o processo do envelhecimento e de suas peculiaridades de forma a
direcionar esforços na construção de um futuro digno e humano a todos os residentes.
O Asilo de Velhos José Soler conta atualmente com 17homens e 10
mulheres e este tem proporciona ações de saúde e política específica, as quais têm por
objetivo maior integração do idoso ao seu meio. procurando mantê-lo com o máximo de
capacidade funcional e independência física. mental e social, na tentativa de evitar ou
minimizar as consequências de possíveis doenças crônicas sobre o organismo decorrente
da idade.
Contudo. velhice não deve ser confundida com doença, a saúde e
bem-estar do idoso estão relacionados intimamente com autonomia e independência que
o mesmo possui. devemos pois, ressaltar que estas transformações necessítam de
cuidados que envolvam os aspectos biopsicossociaís e não apenas o físico para se evitar
que as doenças se instalem. principalmente a depressão que é uma doença muito comum
no mundo vivenciado pela pessoa idosa.

Dentro da programação buscamos promover a qualidade de vida
dos idosos, bem como manter um relacionamento amigável, através de atividades de
reflexões e dinâmicas coletivas ou individuais. nas quais valorizamos o lúdico como meio
de estimulação pessoal.

Através do acompanhamento sistemático de cada idoso procuramos
promover a boa saúde. respeitando os idosos no seu espaço político/sócio/cultural,
através de atividades que estimulam sua autonomia, favorecendo autocuidado através de
conhecimento de seu "eu".
9 - Cronograma de atividades semanal
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Nota: - A cada quinze dias equipe voluntária realiza corte e pintura de cabelo feminino e
unhas:
- A cada dez dias o médico responsável realiza consultas com todos os internos;

ASILO DE VELHOS JOSÉ SOLER
CNPJ 50.513 32410001- 00
Rua Francisco Ardwm. 364 - Jardim JÓla- Telefone (16) 338518-22
CEP 14.910-000 - Tabatmqa - Estado de São Paulo
asilotabatinga@yDl?oo.coln.br

- Os fins de semana ficam abertos para festividades e confraternizações junto a
sociedade civil.
As atividades serão desenvolvidas nas dependências do asilo e na
comunidade
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Recursos Financeiros Municipais (Subvenção)
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VALOR TOTAL Á RECEBER SERÁ UTILIZADO PARA PAGAMENTO DE RECURSOS
HUMANOS E

MATERIAL DE CONSUMO. ENCARGOS BANCARIOS,

ADMINISTRATIVOS E TRABALHISTAS QUE SE DÁ NO VALOR: R$96.000,OO
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Recursos Financeiros Estaduais
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VALOR TOTAL Á RECEBER SERÁ UTILIZADO PARA PAGAMENTO DE RECURSOS
HUMANOS E

MATERIAL DE CONSUMO QUE SE DÁ NO VALOR: R50.109,21.

Tabatinga, 06 de dezembro de 2018,

Albano Boscheiro
Presidente da Instuição

