
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

APRESENTAÇÃO  
 

CENTRO DE CONVIVÊNCIA DE IDOSOS 
 

CASA SANTA ANA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

“Os amados de Deus nunca envelhecem.”  
 

S.Agostinho 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
1. APRESENTAÇÃO 

 

QUEM SOMOS?  - Somos uma entidade privada sem fins lucrativos,  com a 

finalidade de promoção humana, promovendo a integração e recreação de 

pessoas idosas.  

 

NOSSA VISÃO: Proporcionar a melhor qualidade de vida a nossos hóspedes.  

 

 NOSSA MISSÃO: Proporcionar ao idoso aqui hospedado um ambiente familiar, 

repleto de Amor, alegria, paz e tranqüilidade. 

 

 

2. JUSTIFICATIVA 

 

Diante do crescente índice de pessoas na terceira idade em todo o mundo e 

de forma mais específica na cidade de Blumenau, que demandem cuidados 

específicos para as necessidades próprias deste período da vida e que, por muitos 

motivos, não podem ou não conseguem dispor destes cuidados em sua própria família 

e residência, a Casa Santa Ana – Centro de Convivência de Idosos vem se dedicando 

a tal prestação de serviços. 

 

3. UM POUCO DE NOSSA HISTÓRIA  

 

Tudo começou com desejo de Mons. Geraldo Piesik, um sacerdote polonês 

apaixonado pela missão no Brasil e que sonhava em construir um lugar, uma casa, 

uma instituição para trabalhar com pessoas da terceira idade. Um lugar que 

correspondesse às necessidades físicas, emocionais e espirituais tão próprias desta 

fase da vida. Junto com a comunidade e através da Ação Social da Nossa Senhora da 

Glória, ergueu o que é hoje o Centro de Convivência de Idosos – Casa Santa Ana. 

Quando a construção estava já bem adiantada, Mons.Geraldo começou a procurar 

uma congregação de religiosas para administrar o trabalho que ali se realizaria. 

Convidou a várias congregações, mas estas sempre desistiam, até que recebeu uma 

resposta positiva por parte das irmãs da Congregação das Irmãs de Santa Elisabete, 



 

 

com que foi feito um contrato de comodato, e assim as Irmãs de Santa Elisabete 

(congregação também de origem polonesa) administra a Casa até o momento.  

A Casa Santa Ana foi inaugurada em 23 de outubro de 1999 e com o passar 

dos anos, foi tornando-se um referencial não só na cidade de Blumenau mas em toda 

a região do Vale do Itajaí, referencial no cuidado da pessoa idosa e no zelo por sua 

dignidade.    

 

3.1 Conhecendo melhor os personagens da história 

 

Gerard Eugeniusz Piesik, (Mons. Geraldo) da diocese de 

Pelplin, Polônia; veio como missionário para o Brasil em 

1973 direto para Blumenau. Depois de passar por algumas 

outras paróquias foi designado para a Paróquia Nossa 

Senhora da Glória, onde foi pároco por 18 anos e onde 

realizou o sonho de construir a Casa Santa Ana.     

 

 

Maria Sobinek (Ir.Patricia), nascia na Sidzina – Polônia, 

veio como missionária para o Brasil em 1990. Morou 

primeiro em Maracanaú (CE), depois 6 anos na cidade de 

Cabrobó – PE e em seguia veio a Blumenau, onde trabalha 

como administradora nos trabalhos da Casa Santa Ana. 

 

 

Alicja Anna Sikora (Ir.Alice), nascida em Otmuchòw – 

Polônia, veio como missionária para o Brasil em 1993. 

Morou três anos em Maracanaù, três em Cabrobó e depois 

veio a Blumenau. Na Casa Santa Ana é a chefe de 

enfermagem e acompanha diretamente todos os trabalhos 

de enfermagem ali realizados.   

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Maria Balcerzak (Ir.Maria), nascida em Znin – Polônia, veio 

como missionária para o Brasil em 1990. Primeiro esteve 

em Maracanaú por 4 anos, depois trabalhou em Fortaleza 

por 12 anos na preparação das jovens que desejam 

ingressar na vida religiosa e chegou em Blumenau em 

2007, onde trabalha como Técnica de Enfermagem. 

 

Cleide Cardoso Muniz (Ir.Cleide), natural de Mauriti – CE, 

chegou em Blumenau em 2000, onde trabalha no cuidado 

dos idosos como Técnica de Enfermagem e atualmente 

está fazendo o curso superior de enfermagem, para melhor 

poder atender os hóspedes da Casa Santa Ana.  

 

 

Daiene Fontenele Teixeira (Ir.Daiene), natural de Pirituba – 

SP, após sua formação religiosa em Fortaleza – CE, 

chegou em Blumenau em 2004, onde trabalha como 

secretária nos trabalhos administrativos da Casa.     

 

 

Doryraime Moraes Vieira (Ir.Camila), natural de Cabrobó – 

Pe; após fazer sua formação religiosa em Fortaleza – Ce, 

chegou em Blumenau em 2005 e na Casa Santa Ana 

presta seus serviços como Técnica de Enfermagem.   

 

 

 

Edileide Rodrigues dos Santos (Ir.Elisabete), natural de 

Cabrobó – Pe; após sua formação religiosa em Fortaleza – 

CE, chegou para Blumenau em 2008 também para 

trabalhar no cuidado dos idosos como Técnica de 

Enfermagem.  

 

 

 

 

 

 



 

 

 

4. A CASA SANTA ANA  

 

4.1 OBJETIVOS: 

 

Objetivo Geral:  

          Hospedagem de pessoas idosas com a finalidade de prestar-lhes nos 

necessários cuidados e serviços. 

 

Objetivos Específicos: 

         Acolher de forma integral a pessoa idosa que demanda cuidados próprios, desde 

os objetivos (hospedagem, alimentação, atendimento médico, etc) aos subjetivos 

(lazer, assistência religiosa, acompanhamento sócio-familiar, interação com a 

comunidade local, etc).  

 

 

4.2 PÚBLICO ALVO / CAPACIDADE DE ATENDIMENTO:  

 

A Casa Santa Ana tem como público alvo pessoas a partir de 60 (sessenta) 

anos e, no momento, sua capacidade máxima de atendimento é de 93 pessoas, entre 

independentes, semi-dependentes e dependentes; vindos não só de Blumenau, assim 

como de cidades vizinhas e até de outros estados do país.   

  

 

4.3 ESTRUTURA FÍSICA:  
 
 

O Centro de Convivência de Idosos - Casa Santa 

Ana é uma construção de 4 andares com 2.998m².           

No andar térreo encontra-se um amplo hall de 

entrada, elevadores, uma porta que dá para a escadaria 

que leva para os andares superiores, banheiros, 

secretaria, capela, refeitório e a cozinha com despensas. 

No primeiro andar existem amplos corredores com janelas de fora a fora 

formando as paredes externas da construção para o lado norte em frente dos quais 

 



 

 

dão as portas e janelas dos apartamentos. Nos corredores existem sofás, cadeiras 

e mesinhas com material para leitura. Existe ainda um Posto de Enfermagem, um 

almoxarifado, banheiros, um salão de festas e reuniões (que serve também de local 

para fazer ginástica) com lugar para assistir televisão, bebedouro, lavanderia e 

também existem 5 apartamentos que ficam ao lado sul. 

No segundo andar há 11 apartamentos no lado norte, e 12 no lado sul, 

corredores com poltronas, cadeiras e mesas, Posto de Enfermagem, almoxarifado e 

sala de banho para a higiene pessoal que quem precisa de auxílios nesta atividade. 

No terceiro andar as dependências são iguais às do segundo andar. 

No quarto andar para lado sul localiza-se a Enfermaria B, e ao lado norte 

está a Enfermaria A: acomodações para pessoas dependentes restritas ao leito, 

mais um Posto de Enfermagem. Ao lado norte do piso está localizada a sala de 

fisioterapia, além de almoxarifados e escritório. Neste quarto piso temos ainda 

como área externa um grande terraço para acomodar melhor as famílias que vêm 

em visitas e acompanhamentos, além de banho de sol para os hóspedes deste 

piso.    

Em uma construção a parte, atrás da Instituição, e no nível do primeiro 

andar existe uma garagem, uma área coberta para secar as roupas, um depósito 

maior e vestuário para os funcionários. A construção é bem adaptada à população 

idosa ali residente, com piso antiderrapante, corrimões ao longo dos corredores e 

banheiros com alças para segurança.  

Todos os andares estão interligados por escadas, elevadores e interfones. 

Cada idoso dispõe de um quarto com banheiro. O idoso pode trazer seus móveis e 

utensílios particulares. 

 

4.4 METODOLOGIA / OPERACIONALIZAÇÃO (Rotinas da Instituição):  

 

Quanto ao ingresso na instituição: as famílias entram em contato conosco 

e/ou visitam-nos pessoalmente para conhecer melhor a Casa, suas instalações, seus 

modos e ritmos próprios de trabalho, tirar dúvidas e colher informações. Depois desta 

apresentação o familiar deixa os dados necessários na fila de espera e, à medida que 

as vagas vão surgindo, a instituição entra em contato com as famílias e inicia-se o 

prover de documentos para a confecção do Contrato Particular de Hospedagem e logo 

em seguida o ingresso da pessoa idosa no Centro de Convivência.  



 

 

Há horários em média estabelecidos para a organização dos trabalhos da 

Casa, incluindo aí todas as atividades diárias de despertar, alimentações, 

atendimentos médicos, higiene pessoal, fisioterapia, atividades de lazer e de terapia 

ocupacional, visitas dos familiares e amigos (o que ocupa grande parte do período da 

tarde), passeios e atividades afins.  

Estas atividades, distribuídas ao logo do dia, podem conter variações de 

horários ou formas, conforme a realidade e necessidade física e psicológica de cada 

usuário.  

Os colaboradores estão direta ou 

indiretamente em contato com os usuários e 

periodicamente recebem formação humana e 

profissional para aperfeiçoar sua prestação de 

serviços.  

 

4.5 RECURSOS HUMANOS:  

 

No exercício de 2008, o quadro de recursos humanos estava disposto como segue: 

 

Quantidade Cargo Formação Carga Horária 
Semanal 

 
Vínculo 

23 Cuidadoras de Idosos Nível fundamental e médio  44:00 CLT 

03 Cozinheiras  Nível fundamental e médio 44:00 CLT 

01 Fisioterapeuta  Nível superior  30:00 CLT 

01 Fisioterapeuta  Nível superior 22:30 CLT 

01 Medica  Nível superior  04:00 CLT 

01 Recreadora  Nível superior 12:00 CLT 

01 Nutricionista  Nível superior 20:00 CLT 

01 Auxiliar Administrativa Nível superior 44:00 CLT 

01 Zelador Nível médio 44:00 CLT 

 Total CLT = 33 
 

05 Higienizadoras  Nível fundamental  44:00 Terceirizado 

04 Auxiliar de cozinha  Nível fundamental 44:00 Terceirizado 

03 Lavadeiras  Nível fundamental 44:00 Terceirizado 

02 Passadeiras Nível Fundamental 44:00 Terceirizado 

02 Copeiras  Nível fundamental 44:00 Terceirizado 

01 Líder de grupo  Nível fundamental  44:00 Terceirizado 

01 Encarregada Nível  médio 44:00 Terceirizado 

Total Terceirizados = 18 
 
 

 



 

 

05 Enfermeiras Nível Superior 44:00 Voluntária 

01 Secretária Nível Superior 44:00 Voluntária 

01 Coordenadora Nível Superior 44:00 Voluntária 

Total Voluntárias = 07 
 

01 Professora de Ed.  Física  Nível superior  04:00 Cedido 

Total Cedido = 01  

 

 

4.6 CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS: (descrição dos serviços) 

 

* Hospedagem: os usuários independentes e/ou semi-dependentes estão alojados 

em quartos individuais com banheiro, todos com estrutura padronizada, a ser 

mobiliado/ decorado segundo a disposição do hóspede ou seu responsável, de forma 

a lhe tornar o ambiente mais familiar.  

 

* Enfermaria: os usuários em estado mais debilitado estão 

hospedados na enfermaria, onde estão cercados por um 

atendimento mais intensivo e que corresponda às suas 

necessidades e dependências, naturais desta fase.  

 

* Alimentação: as refeições são fornecidas diariamente nos seguintes horários: 

     - Café da manhã ás 7:30hrs.            - Café da Tarde: às 14:30hrs. 

     - Lanche às 10:00hrs                         - Lanche às 16:00hrs 

     - Almoço ás  11:30hrs.                      - Jantar às 17:30hrs. 

                   A instituição mantém nutricionista para 

orientação da alimentação fornecida para os hóspedes 

e colaboradores. 

Caso algum hóspede necessite de dieta 

especial, esta será de acordo com a orientação 

médica  em conjunto  a enfermeira e a  nutricionista.   

Os visitantes poderão trazer alimentos para o hóspede, quando desejarem, porém só 

poderão ser entregues ao hóspede com prévio consentimento da enfermeira, que 

fará análise se os mesmos estão de acordo com a prescrição  médica e a condição 

do hóspede.  

 

 



 

 

 

* Atendimento Médico: a Casa Santa Ana dispõe de acompanhamento médico, com 

atendimento clínico geral e especializado em geriatria.  

 

* Fisioterapia: o atendimento de fisioterapia é mais 

uma ferramenta a serviço do bem estar e saúde dos 

usuários.  

 

* Enfermagem: o atendimento de enfermagem e assistência 

ambulatorial fica a cargo das irmãs, que estão 

permanentemente em contato com os usuários e no 

intercâmbio com seus familiares. 

 

* Espiritualidade: o ser humano não é só corpo, é alma também. E o relacionamento 

com Deus é parte essencial dos cuidados da saúde da alma. A assistência religiosa é 

parte essencial do trabalho realizado na Casa Santa Ana: confortar, consolar, 

bendizer e reavivar a esperança também é parte de nossa missão.  

 

* Terapia Ocupacional: ocupar o dia é mais que 

terapia, é preencher o tempo com atividades que 

tragam alegria, prazer, satisfação, criatividade e 

ação. A terapia ocupacional é o espaço onde a 

música, a ginástica, o teatro e os trabalhos manuais 

são canais de bem estar.  

 

 

* Passeios: sair de casa, ver outros lugares, ter m dia diferente... Algumas vezes ao 

ano fazemos alguns passeios à Nova Trento, à praia, ao zoológico, etc, também 

como higiene mental e lazer.  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

* Convivência: a convivência fraterna e a amizade 

certamente são remédios para a depressão e outros 

males e incentivo para viver bem consigo mesmo e 

com o próximo.  

 

* Festas: fazer festa e celebrar o dom da vida é costume 

entre nós! As festas dos aniversariantes, da Páscoa, 

Junina, Mini Oktober, Natal e outras já são partes fixas 

de nosso calendário.  

 

* Integração Social: ser idoso não significa estar alheio à 

sociedade. Com a visita de inúmeros grupos e suas 

apresentações culturais e outras atividades do gênero, 

fazemos a integração social com a família e com a 

comunidade.    

 

 

5. FONTES DE RECURSOS: 

 

               As contribuições mensais são realizadas pelo responsável por cada hóspede 

e variam conforme o tipo de acomodação que ele precisa, se quarto individual ou 

enfermaria. 

Outras fontes de recursos são esporádicas, e vão desde frutas e alimentos 

não perecíveis a pequenas quantias em dinheiro, mas entre as fixas podemos citar o 

Chá Beneficente, que se realiza anualmente no mês de setembro.  

Sendo assim, todas as ofertas de doação e repasse de recursos vindos da 

comunidade, desde que de acordo com as leis vigentes e com as necessidades da 

Casa são sempre bem-vindas já que os gastos são de grande porte.  

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

06. A DESTRUIÇÃO 

 

 

Devido às constantes chuvas que vinham ocorrendo em nosso Estado, e 

entre as cidades mais atingidas está a de Blumenau, houve uma série de pontos de 

enchentes e inúmeros deslizamentos de terra ao longo de várias cidades. A saturação 

da terra pelo volume imenso das águas fez surgir diante dos nossos olhos um cenário 

de destruição medonho e triste e que tornou-se conhecido por todo o país e até fora 

dele, através das imagens de tv e internet e de todos os instrumentos de comunicação.  

A destruição atingiu não somente as casas 

mais vulneráveis de madeira ou aquelas construídas em 

ocupações irregulares, mas também as grandes casas 

de alvenaria, que julgava-se seguras, prédios bem 

conceituados e edificações que jamais se imaginava vir 

a ruir. E a tragédia das águas de desbarrancamentos 

também bateu à porta da Casa Santa Ana.  

Apesar do muro de contenção existente já desde a construção do prédio, a 

Casa não saiu ilesa da onda de destruição que atingiu a cidade.  

Na sexta-feira (21/11/08) a chuva que até o momento era ininterrupta mas 

serena começou a ganhar intensidade e força e a levar a terra a um nível de saturação 

insuportável, a ponto de tudo começar a cair. Ainda na sexta-feira houve uma queda 

de energia que durou até o dia seguinte, quando foi restabelecida, mas já fazia 

entrever dias muito difíceis.  

Na noite do dia 21 para o dia 22, enquanto todos os idosos dormiam, as irmãs 

vigiavam pela janela a iminência do desbarrancamento atrás da Casa. A tensão e o 

medo cresciam à medida que a chuva não cessava e as luzes das velas e lanternas 

eram os únicos meios de iluminar a vigília de quem já não podia dormir de 

preocupação. Nesta noite aconteceu o que se temia: uma parte do barranco veio 

abaixo, atingindo a parte de trás da Casa, especialmente o depósito/almoxarifado 

maior, onde encontravam-se colchões reservas, além de outros pequenos móveis e 

material de limpeza.  

 



 

 

Na manhã de sábado, entre as rotinas de 

trabalho estava agora a tentativa de salvar o que era 

possível, limpar o barro, tentar esquecer o susto da 

noite e retomar a normalidade. Mas a realidade 

estampada no morro não permitia iludir-se e pensar 

que não havia mais risco.  

A chuva continuava neste sábado (22/11/08), 

neste dia o barro na parte de trás caiu mais ainda, 

trazendo além do barro as árvores ali plantadas. E 

agora não só na parte de trás mas também na parte 

lateral, que dava acesso para as garagens. Na tarde de 

sábado novamente acabou a energia elétrica.  

Os idosos que estavam hospedados no primeiro andar foram logo levados 

para o segundo e terceiro andar, onde estariam mais seguros.    

A chuva continuava. Neste mesmo sábado 

desbarrancou a parte do morro que dava para a rua, 

obstruindo metade da via. As pessoas passavam com 

dificuldade na tentativa de comprar comida e água 

mas somente caminhando porque de carro já não era 

mais possível.  

Foi quando uma pessoa que estava ali perto, vendo as irmãs, pediu que 

entrassem em contato com uma das rádios da cidade para dar notícias, já que muitos 

familiares dos idosos estavam tentando ligar para saber algo mas, sem energia 

elétrica, a central telefônica estava sem funcionamento e a comunicação era possível 

somente por celulares. 

A noite foi chegando e a chuva aumentando. Cada vez mais caiam partes de 

barranco com árvores. O barro que caía era retido no muro de contenção e no prédio 

do depósito que, mesmo atingido, mantinha-se de pé. Aos poucos a parte lateral da 

Casa foi sendo fechada pelo barro que caía, e assim, as águas e barro na parte de 

trás estavam ficando represadas e sem ter mais via de saída. 

Durante toda a noite as irmãs acompanhavam cada barulho, cada pequeno 

desbarrancamento que se ajuntava aos anteriores, acumulados no muro. Os idosos 

 

 

 



 

 

acompanhavam a situação mas não tinham uma noção exata da gravidade do que 

ocorria.  

No domingo (23/11/) um novo desbarrancamento no morro obstruiu 

totalmente a Rua Grewsmuehl, de forma que criou-se na rua uma montanha de barro e 

árvores intransponível, deixando a Casa Santa Ana e todas as outras casas daquele 

ponto para dentro totalmente ilhadas. Também uma parte de desbarrancamento 

derrubou árvores e barro que fecharam nossa rampa de acesso para a Casa. O barro 

caia constantemente e a chuva não cessava. Nossa caixa d´água começou a esvaziar 

e somente a solidariedade dos vizinhos possibilitou que não faltasse água para beber 

e cozinhar. Em meio ao desespero, a Ir.Patrícia chegou na borda do estacionamento e 

começou a gritar para a rua:”Socorro, gente, socorro!”. Nessa hora muitas pessoas 

vieram à Casa, foram logo empunhando rodos e pás para tentar ajudar a retirar a lama 

que já entrava em casa. Durante todo o dia muitas pessoas trabalhavam na tentativa 

de dar vazão à água pela parte lateral da Casa, mas sempre de novo o barro fechava.   

As poucas funcionárias que haviam chegado para o trabalho neste dia não 

conseguiram voltar para casa e dormiram na Casa Santa Ana. Mesmo a comunicação 

por celulares já estava acabando, dado que os aparelhos ficaram sem bateria e não 

havia como recarregar.  

No domingo à noite já havia tanto barro e água acumulados na parte de trás 

da casa que ou se arranjava um meio de vazão ou a pressão e o peso derrubariam as 

paredes do salão.  

Foi quando resolveu-se escoar a água abrindo as 

portas do salão e direcioná-la com barreiras de madeira envolta 

em toalhas para a escada que leva do primeiro andar para o 

térreo, defronte a porta de entrada da Casa. E assim foi feito. 

Um verdadeiro rio começou a passar por dentro de casa e 

durante toda a noite de domingo para segunda (de 23/11 para 

24/11) a água escoava pelas escadas, desembocando no 

estacionamento e escoando jardim abaixo.  

Na segunda-feira, improvisou-se a abertura de uma calha para a coleta de 

água da chuva. A esta altura uma pequena escavadeira fazia-se ouvir no início da rua, 

dando a entender que já se trabalhava para que a rua fosse aberta. No início do dia 

 



 

 

notava-se que a borda do estacionamento havia cedido devido também ao grande 

volume de água que havia escoado por ali vindo das escadas.  

E chovia. Mais tarde a pequena máquina que trabalhava foi substituída por 

uma maior. Este trabalho de desobstrução da rua durou toda a segunda e terça-feira. 

No dia 24/11 á noite foi trazido à Casa um gerador de energia e logo foram retirados 

alguns idosos que foram encaminhados ao hospital.  

No dia 25/11 logo cedo, iniciou-se a retirada dos idosos da Casa. As famílias 

foram informadas da situação da Casa e da necessidade de que voltassem para a 

família para que a Casa pudesse se refazer e retomar suas atividades.  

Como os elevadores ainda não estavam 

funcionando, os soldados do batalhão do Garcia 

ajudaram na remoção das pessoas cadeirantes e 

acamadas. No dia 27/11 ao meio-dia saiu o último 

idoso dos 92 que estavam na Casa.  

Muitos dos idosos não queriam sair da Casa Santa Ana, diziam que tinham 

tudo o que precisavam e aqueles que compreendiam um pouco da situação saíram 

com lágrimas nos olhos. 

Durante todo este tempo em que a Casa ficou 

sem energia elétrica, sem abastecimento de água, sem 

funcionários, sem poder retirar o lixo e outras tantas 

limitações, as irmãs, os poucos funcionários presentes e 

algumas pessoas das famílias faziam o possível para 

manter os idosos de forma segura e confortável, mesmo 

chegando a níveis extremos de cansaço.  

Já depois que todos os idosos haviam sido 

retirados, no dia 30/11, na madrugada, veio mais uma 

pancada de chuva e ventos fortes que fez desbarrancar 

mais uma parte e que invadiu o salão no primeiro andar.  

Em 30/11 a Casa Santa Ana suspendeu por 

tempo ainda indeterminado suas atividades e agora 

precisa de ajuda financeira para se refazer de todos os 

danos e retomar o trabalho de cuidado com seus 

hóspedes.  

 

 

 



 

 

Passado o susto, as irmãs logo iniciaram 

os trabalhos para que a Casa Santa Ana volte a 

prestar à comunidade os seus serviços. Sem a 

presença dos idosos podem dedicar seu tempo e 

suas forças integralmente nesta direção.  

Logo que possível começaram com a 

organização e limpeza da Casa. Também estão 

escutando as opiniões e pareceres de engenheiros e 

técnicos no sentido de saber por onde começar, o que 

se deve fazer, quanto tempo e recurso será necessário, 

etc.  

As famílias dos idosos que ora residiam na 

Casa Santa Ana continuamente pedem notícias e 

previsão de retorno das atividades e a resposta é 

sempre a mesma: “Quanto mais ajuda e recursos 

(de qualquer espécie mas especialmente financeira) 

recebermos, seja do poder público, de outras 

instituições, assim como da comunidade, tanto mais 

rápido será o retorno.” 

De fato, a instituição, por si mesma, não tem condições de custear todas as 

obras que ali devem ser feitas e precisa de ajuda para poder voltar a prestar seus 

serviços de acolhimento e cuidados com os idosos. Tal trabalho que vinha sendo 

desenvolvido com respeito e credibilidade, tornando-se um referencial na cidade e em 

toda a região do Vale do Itajaí.  

Todos podem fazer parte dessa história de 

reconstrução e revitalização. Convocamos a todos os 

que tiveram a alegria de conhecer a Casa Santa Ana e 

seu trabalho a unirem-se a nós nesta hora de pensar e 

trabalhar juntos para o bem de todos aqueles que 

dependem desta obra.   

A colaboração pode ser feita em materiais: neste caso pode-se verificar com 

a própria Casa Santa Ana o que se faz mais necessário no momento, através do 

 

 

 

 



 

 

telefone (47) 3324.31.44 ou pessoalmente na secretaria da Casa) como também pode 

ser feita em dinheiro, através de depósito bancário, como segue:  

 

Caixa Econômica Federal 

Congregação das Irmãs de Santa Elisabete 

Agência: 1924 

Operação: 013 

Conta:18172-0 

 

 

Através das mãos, do trabalho e da missão das irmãs e dos colaboradores da 

Casa Santa Ana muitas pessoas puderam experimentar de uma terceira idade segura, 

confortável e cheia de carinho. Precisamos agora das mãos, do trabalho, da 

colaboração e da solidariedade de muitos para que ainda outros idosos possam fazer 

essa experiência. Contamos com você!  

 

 

 

                                                                        Ir. Patrícia Sobinek  

                                                                           Casa Santa Ana  

 

 

 

 

 

 

Blumenau, 6 de dezembro de 2008 

 

 


