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Tabatinga 06 de dezembro 2018.
Ofício N° 15/2018 ASILO DE VELHOS JOSÉ SOLER
Senhor Prefeito,

Em obediência às instruções da Prefeitura Municipal de Tabatinga e do Tribunal de
Contas do Estado, vimos pelo presente solicitar recursos financeiros para atendimento aos idosos do Asilo José Soler que tem por objetivo abrigar em período de
longa permanências pessoas com idade igualou superior a 60 (sessenta) anos
garantindo os direitos fundameniais inerentes a pessoa idosa, sem prejuízo da
proteção integral, assegurando-se-Ihe, por Lei, 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.
Os princípios da Lei10. 741 que dispõem 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;
Observância dos direitos e garantias dos idosos;
Preservação de identidade do idoso e oferecimento de ambiente de respeito e
dignidade.
O presente trabalho em Instituição asilar de longa permanência tem por objetivo
desenvolver atividades sociais e educativas com os idosos nela inseridos.
O trabalho se desenvolve através de projeto extensivo com auxílio de profissionais
de Serviço Social, Educação Física, Enfermagem, Fisioterapia, Médico,
Cozinheira, Auxiliares de Limpeza e apoio da diretoria.
Através do trabalho desenvolvido com os idosos busoamos maior compreensão
sobre o processo do envelhecimento e de suas peouliaridades de forma a
direcionar esforços na oonstrução de um futuro digno e humano a iodos os
residentes.
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 necessitam de
cuidados que envolvam os aspectos biopsicossociais 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
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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 auto cuidado através de
conhecimento de seu "eu".
Aproveitamos a oportunidade para renovar nossos protestos de estima e
consideração.
Respeitosamente,

Ao Excelentissimo Senhor
Eduardo Ponquio Martinez
Prefeito de Tabatinga
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