
 

 

 

 

 

 

 

INTRODUÇÃO 

  O objetivo maior da Associação Santa Luzia consiste em abrigar idosos, 
deficientes e portadores de necessidades especiais, que por tais circunstâncias estejam 
privadas das condições mínimas para lutar por sua própria sobrevivência, e que tenham sido 
abandonadas ou que vivam num ambiente familiar de comprovada e extrema carência. 

      A assistência prestada tem por base os fundamentos da Fraternidade Cristã, sendo 
que os seus benefícios são gratuitos e seu alcance não faz distinção de cor, sexo, idade, 
profissão, nacionalidade, ideologia política ou crença religiosa. 

                 Neste sentido, faz parte da filosofia da Instituição a busca incessante dos recursos 
humanos e materiais necessários para que se ofereça a estas pessoas condições de viver no 
melhor dentro de suas limitações. 

 
BREVE HISTÓRICO 
 

Decorria o ano de 1965, cegos andavam sem rumo pelas ruas de Governador 
Valadares, cidade então contando 35 anos, repleta de forasteiros que, na ansiosa busca por 
novas oportunidades, viviam alheios à solução dos problemas sociais desta metrópole. 

Todavia, compadecido com o problema de seus pares, um senhor, cego, chamado 
José Tibúcio de Oliveira, inicia um movimento para acolher estes desamparados e com 
recursos obtidos aluga uma casa na Rua Cláudio Manoel. Malgrado a intenção e o esforço 
empreendido, os escassos  recursos disponíveis e a precariedade da administração estavam 
inviabilizando o projeto.   

Começa então a segunda fase da instituição, com a intervenção do então Bispo 
Diocesano D. Herminio Malzone Hugo que, com o afastamento do fundador, passou ao Dr. 
Cyro Simam, pessoa caridosa e repleta de ideais cristãos, a incumbência de, junto com um 
grupo de amigos, dar continuidade ao projeto de minimizar os sofrimentos impostos pela 
deficiência àqueles desamparados. 

A esta altura, a manutenção do abrigo no local em que originalmente foi 
instalado já se tornara impraticável, assim como a receita disponível já não fazia frente às 
despesas geradas. 

Inicia-se a campanha de sócios colaboradores e o primeiro passo foi a obtenção 
de um terreno definitivo que nele se pudesse fundar o Lar dos Desamparados. 

Solicitações foram encaminhados ao Sr. Lírio Cabral, Presidente da CREIA/SA que 
efetuou a doação de terreno com 600 m2, no Bairro Pastoril, àquela época situado nas 
imediações da zona urbana. Nesta área se construiu um barracão e para lá foram 
transportados aqueles primeiros assistidos. 



 

 

 

 

 

 

 

A denominação surgiu espontaneamente: ASSOCIAÇÃO SANTA LUZIA, que passa 
assistir além de cegos, os idosos, deficientes mentais e crianças excepcionais, todos carentes e 
desamparados. 

 
FINALIDADES ESTATUTÁRIAS 
 

De acordo com o estatuto, a Associação Santa Luzia é uma entidade filantrópica, 
sem fins lucrativos que tem por finalidades principais: 

a) – Prestar atendimento a nível de abrigo a deficientes, idosos, 
crianças e adolescentes portadores de necessidades especiais; 

b) – Criar meios de promover cursos ou oficinas profissionalizantes, 
para atender ao seu público alvo, por meios próprios ou 
convênios; 

c) - Criar e manter núcleos de apoio sócio-familiar; 
d) - Assistir integralmente seus internos realizando ações de saúde, 

cumprindo o enunciado básico preconizando na Constituição 
Federal.  

 
 
OBJETIVOS 
 
 

O objetivo social e estatutário da entidade é o atendimento integral e adequado 
aos internos, dispondo de cuidados como: moradia, alimentação, higiene pessoal, 
atendimento ambulatorial, médico, odontológicos, psicológicos, fisioterápicos terapia 
ocupacional, educação, assistência social, lazer. 

 
A entidade prioriza ainda, o desenvolvimento de ações no sentido de tornar a 

convivência dos moradores mais dinâmica e com atividades de interação adequadas.  
 

ORIGEM DOS RECURSOS 
 
 

Os recursos para custeio são decorrentes de doações espontâneas de pessoas da 
comunidade de Governador Valadares e região, bem como dos próprios internos ou 
representantes legais provenientes de benefícios pagos pelo INSS, e a participação em 
estacionamentos e portarias de eventos representando 97% da receita total e 3% através de 
convênios firmados com o Fundo Nacional de Assistência Social por intermédio do Conselho 
Municipal de Assistência Social. 
 
INFRAESTRUTURA 
 

A Associação Santa Luzia esta localizada na Rua Israel Pinheiro, 77 – Bairro São 
Pedro na cidade de Governador Valadares – MG, possui instalação própria com uma estrutura 
de 3364,50 m² de área construída, subdividida em ala masculina, feminina, pediatria, cozinha, 



 

 

 

 

 

 

 

pátio, jardim,  refeitório, lavanderia, dispensa, escritório, sala de psicologia, fisioterapia, 
farmácia (alvará vigilância sanitária) e terraço para recreação. 
 
ATENDIMENTO SOCIOASSISTENCIAL 
 

O ATENDIMENTO SOCIOASSISTENCIAL prestado pela Associação Santa Luzia tem 
fundamental importância na comunidade local e regional, uma vez que é precário o serviço 
prestado pelo poder público, faltando condições específicas para atendimento os idosos e 
portadores de necessidades especiais. 

O acesso a esses serviços é através de uma sindicância no endereço do paciente, 
feita por uma psicóloga e enfermeira, seguida de avaliação médica para obtenção de 
informações sobre a situação de saúde e se o quadro clínico do mesmo se enquadra nas 
condições técnicas dos serviços oferecidos pela Instituição. 
 
PUBLICO ALVO  

Publico alvo 104 idosos e portadores de necessidades especiais. 

Os atendimentos serão prestados para pessoas do município e cidades 
circunvizinhas. 

RECURSOS HUMANOS 

Para o bom desenvolvimento dos trabalhos da entidade contamos com um 
quadro de funcionários de 60 pessoas (técnico de enfermagem, serviço gerais, vigia, 
motorista, auxiliar de escritório, auxiliar administrativo, office boy, psicólogo, assistente social, 
nutricionista, enfermeiro, fisioterapeuta) todos com salários de acordo com a convenção 
coletiva do sindicato da classe.  

Voluntários que atuam em várias áreas – (médicos de diversas áreas, 
odontologos, fonoaudiólogos, assistente social, farmacêutica, advogados) e ainda pessoas que 
participam em portarias de shows/eventos e estacionamentos de espetáculos públicos. 

 
RECURSOS FINACEIROS 

Os recursos financeiros utilizados são captados através de realização de bingos 
beneficente, bazares, trabalhos em portarias de exposição, exploração ocasional de 
estacionamento de veículos em shows,  convênios oriundos de verbas parlamentares,  

Recebimento de pequenas verbas do poder público, colaboradores que 
contribuem mensalmente através de conta de água, carnês e doação voluntária da 
comunitária, e parceria informal com o Poder Judiciário, onde além de prestação de serviços à 
comunidade, também recebe a instituição valores em espécie (pena pecuniária), gêneros 
alimentícios, materiais de limpeza, entre outros.  

 
 



 

 

 

 

 

 

 

CONCLUSÃO  
 
 

A Associação Santa Luzia, no intento de buscar melhoria constante para o bem 
estar físico, social e espiritual de seus internos, conta com o trabalho de um quadro de 
funcionários, cujo carinho e dedicação pela Instituição vai muito além dos limites da simples 
relação trabalhista.  

Conta ainda com um CONSELHO DIRETOR, um CONSELHO CURADOR e um grupo 
de VOLUNTÁRIOS, que sem qualquer remuneração, atua junto à Sociedade, no sentido de não 
deixar faltar recursos e junto à própria Instituição no sentido de bem aplicar aqueles 
disponíveis. 

NECESSIDADES BÁSICAS DO DIA A DIA  
 

 

PRODUTOS GASTO MENSAL  

FRALDAS GERIÁTRICAS  6.900 unidades 

CAFÉ 60kg 

ÓLEO 100L 

FEIJÃO 150 KG 

LEITE 1.800 LT 

ARROZ  300 KL 

HIGIENE PESSOAL EM GERAL  Não computado  

MATERIAL DE LIMPEZA  Não computado 
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