


Linha do Tempo
21/04/1921 – Doação de terreno para construção do Asilo

1922 – Autorizada a construção do Asilo

10/05/1926 – Diocese de Curitiba se torna Arquidiocese

30/10/1926 - Inauguração do Asilo São Vicente de Paulo, 

como Centro de Mendicância

11/02/1946 – Inauguração da gruta de Nossa Senhora de 

Lourdes

23/04/1955 – Cerimônia oficial de inauguração da nova capela  

do Asilo com missa celebrada pelo  Arcebispo Dom Manoel 

Silveira D’Elboux

1967 – Homens são encaminhados para o Recanto Tarumã

1967 – Um decreto oficializou o Asilo como local de guarda à 

velhice desamparada.

1969 – Crianças e adolescentes são encaminhadas ao Lar 

Yvone Pimentel

1980 – Moradoras recebem a benção do Papa João Paulo II

1992 – Irmã Antonieta Farani, oitava Madre Superiora do Asilo, 

foi considerada Venerável pelo Vaticano

2003 – Promulgação do Estatuto do Idoso

2004 – Irmãs Passionistas deixam a administração do Asilo 

2005 – Criação do Centro Dia

2009 –  Ação Social do Paraná assume a administração. 

O imóvel onde se encontra o Asilo é declarado Unidade de 

Interesse de Preservação pela Prefeitura de Curitiba

2016 – Celebração aos 90 anos



Em 2016 completamos 90 anos
1926 a 2016... 90 anos de história. Vivemos um momento histórico muito 

importante para nosso Asilo São Vicente de Paulo. Trazemos aqui uma 

retrospectiva, uma análise, uma reflexão. Mas ao mesmo tempo reafir-

mamos um compromisso muito importante: o compromisso com 

a Vida. É de vida e de pessoas que estamos falando ao celebrar 

os 90 anos. Em todo esse tempo de existência quantas pessoas 

passaram por essa instituição? Quantas trabalharam? Quantas 

realizaram seus sonhos dentro dessa unidade? 

O Asilo São Vicente de Paulo nasceu como casa da 

mendicância e hoje é uma instituição de acolhimento 

institucional para a pessoa idosa. E nos orgulha poder 

fazer com que a vida dessas idosas seja alegre e feliz. 

A felicidade que conseguimos de nossas idosas é um 

reflexo de nossos gestos, enquanto sacerdote, enquanto 

gestão e enquanto equipe. 

Atuamos com alegria no fazer profissional, assegurando o direito 

e a dignidade da pessoa idosa.

Lançamos agora o relatório do ano de 2016 desta belíssima obra de 

caridade e não podemos deixar de ressaltar a missão que temos na Ação 

Social do Paraná trabalhando com a comunidade para 

promover a vida.

Fazer com que essa casa seja alegre e feliz é a 

nossa motivação. Proporcionar às moradoras 

sem vínculo familiar o sentimento de viver 

em uma grande família é um dos nossos 

maiores feitos. A garantia do bem estar 

de nossas moradoras só é possível com 

a responsabilidade exercida pela equipe 

com tanto carinho e amor a esta obra 

social. A sociedade curitibana é a grande 

responsável por manter este belo trabalho. 

Em 2016, assim como nos 90 anos da 

casa, temos que ressaltar a importância 

da colaboração, participação, zelo e 

carinho de tantos parceiros.

Deus os abençoe.

Padre José aParecido Pinto

Asilo São Vicente de Paulo



Como foi o ano de 2016:
Fundado em 30 de outubro de 1926, o Asilo completou 90 anos 

em 2016, mantendo a qualidade no atendimento e a garantia dos 

direitos da pessoa idosa como os principais objetivos. Confira alguns 

destaques do Asilo no ano:

90 anos garantindo direitos e atendendo uma população que precisa de apoio.

O Asilo São Vicente de Paulo tem por objetivo promover a qualidade de vida e o resgate à dignidade 

da pessoa idosa. Atualmente é responsável por garantir o bem-estar de 160 idosas em acolhimento 

institucional de longa permanência. São idosas que possuem graus diferenciados de 

dependência, necessitam de medidas protetivas e demandam cuidados específicos. 

Proteção integral à pessoa idosa

Equipe sempre próxima às 
idosas, auxiliando nas 
atividades de vida diária

As moradoras tiveram acompanhamento e auxílio nas 

atividades de vida diária, suprindo suas necessidades de 

forma humanizada e respeitando a individualidade. Foram 

acompanhadas na alimentação, nos cuidados especiais, e 

nas diversas atividades de lazer, como passeios, oficinas, 

jogos e atividades culturais, sempre incentivando a 

manutenção da funcionalidade motora e preservação da 

independência. A equipe supervisionou as atividades 

de vida diária, proporcionando saúde, qualidade de 

vida e melhora na autoestima.  



Um lar que garante direitos sociais, cultura e lazer a suas moradoras

Qualidade de vida por meio da mobilidade

Com o programa de fisioterapia foram possíveis benefícios como aumento ou manutenção 

da amplitude do movimento das articulações, da força muscular e 

da resistência física, bem como da promo-

ção da independência e de um melhor 

desempenho em todas as atividades 

de vida diária.  Além do atendimento 

direto às idosas individualmente ou 

em grupo, o setor de fisioterapia re-

alizou curso com as cuidadoras com 

o tema: “Cuidando do Cuidador”, 

com aulas práticas e teóricas sobre 

transferências e posicionamento 

das idosas, auxílio para locomoção, 

prevenção de quedas e práticas de  

banho de leito e transferência.

Atividades 
especiais externas:

As idosas foram atendidas em todas suas necessidades básicas e  também em seu 

lazer, cultura e direitos sociais. O Serviço Social estimulou o fortalecimento de vín-

culos familiares e a convivência comunitária, promovendo e coordenando as visitas, 

atividades culturais e passeios, os quais promoveram o estímulo dos aspectos cog-

nitivo, a socialização e o aumento da autoestima. E, também, assegurou acesso a 

renda e a documentações às idosas.

Ainda, houve em 2016 a gestão do Programa de Voluntariado, trazendo oficinas di-

versas para benefício das moradoras. O Asilo São Vicente de Paulo contou com 36 

voluntários para a realização de atividades que promoveram a autoestima das idosas, 

o estímulo aos aspectos cognitivos, bem como o acesso a 

cultura, lazer e socialização. As atividades ocupacio-

nais realizadas no Asilo foram: oficina de tapeçaria; 

oficina de artesanato; oficina de costura; grupo de 

artesanato geral; encontros da escolinha da vovó; 

grupos de contação de histórias;  encontros do gru-

po cão amigo; e apresentações musicais.

Em grupos, as idosas tiveram pas-

seios acompanhados a: Cinema, 

Passeio na Rua XV, Restaurante Nova 

Polska, Clube Veredas de Araucária,  

Circo Vostok, Cei Bom Pastor, Cei 

Brilho do Sol, Brinquedoteca 

 Tatuquara, Teatro Guaíra para 

assistir A Bela e a Fera e  

Shopping Pátio Batel para 

 assistir a Orquestra  

    Sinfônica.



Sempre cuidando do bem-estar físico e mental de cada idosa

Alimentação com acompanhamento individualizado

Refeições de qualidade para todas

Farmácia:   

A farmácia do asilo proporcionou a correta dispensação dos 

materiais médico-hospitalares e medicamentos de acordo com 

as necessidades específicas de cada moradora. Um dos des-

taques foi o início da implantação da farmácia clínica, possibi-

litando através da análise da prescrição médica e intervenção 

farmacêutica a correção de prescrições, redução de problemas 

relacionados a medicamentos-PRMs, identificação de reações 

adversas, diminuição de custos, redução de internamentos e 

promoção do uso racional de medicamentos 

     

Psicologia:   

As idosas tiveram atendimentos psicológicos individualizados 

e em grupo, com o intuito de compreender, atenuar e resol-

ver conflitos psicológicos, emocionais, comportamentais e 

trabalhar questões intrapessoais e interpessoais, oferecendo 

suporte emocional. O resultado foi a melhora das capaci-

dades funcionais, da motivação, da autoestima, melhor en-

frentamento de estresse, desamparo e ansiedade, além de 

melhoria na convivência com as diferentes colegas.

Cuidados Especiais:   

A promoção e a reabilitação da saúde e bem estar das morado-

ras foi garantido pelo acompanhamento realizado pela equipe 

de Cuidados Especiais. As atividades incluíram a administração 

de medicamentos prescritos, verificação dos sinais vitais, higie-

ne das idosas, intervenções e atendimentos quando necessá-

rios, coletando informações, observando, examinando 

e compreendendo a situação de cada moradora para 

definir a conduta a ser realizada. 

As idosas receberam refeições de qualidade e em 

quantidade suficiente, com 5 refeições diárias e 

suplementação para os casos prescritos. A equipe 

também proporcionou alimentação para ativida-

des especiais e produção de panifícios.

A equipe de nutrição realizou atendimento individualizado a todas as moradoras, desenvolvendo 

avaliações, acompanhamento e prescrições nutricionais. Houve contato diário com as moradoras 

avaliando e monitorando a ingestão alimentar, os hábitos intestinais, a 

ingestão hídrica e as preferências alimentares. Em 2016, a equipe 

implementou procedimentos como a oferta de líquidos duas 

vezes ao dia, a sala de nutrição para idosas com baixo peso 

e novas ferramentas de coleta de dados das idosas.



Resultados garantidos por meio de um trabalho
interdisciplinar integrado de uma equipe capacitada

O acolhimento institucional digno e com todos os direitos garan-

tidos depende de um trabalho interdisciplinar e multiprofissional. 

Por isso, semanalmente a equipe técnica reuniu-se em grupo 

para realizar estudos de casos, tendo como foco a idosa em 

sua integralidade. O resultado foi a melhoria do atendimento 

individualizado e a qualidade em questões especificas de saúde, 

sociais, psicológicas e de moradia das idosas.

Além dos estudos de caso, outra ação teve destaque no ano – a 

capacitação promovida por todos os setores. Uma importante 

inovação em 2016 foi a implantação do curso próprio de 

Cuidador de Idoso, causando grande impacto na qualificação 

do atendimento.

186

Idosas 
Acolhidas

32

Regularizações 
de BPC e 
pensões

202

 Contatos com 
familiares

Festas e 
atividades 
especiais 
externas  

29

Atendimentos 
no salão de 

beleza

1.338

334

Acompanhamentos 
a consultas externas 

ou internamentos

474

Oficinas ou 
encontros de 

grupos voluntários 

246

Acompanhamentos
 a passeios diversos

1.171

Visitas da 
comunidade

1.727

Avaliações 
nutricionais 

realizadas

Refeições 
servidas

Das idosas com 
baixo peso 

alcançaram a 
eutrofia

Pães 
produzidos 

no Asilo

Outros 
produtos da 

padaria

Consultas externas, 
sendo 1,4% atendimentos 
no setor privado e 98,6% 
atendimentos no setor 

público

25,5% 417.786 972.892 49.880 

1.221 

Avaliações 
fisioterapêuticas 

realizadas

Realizações de 
exames

Atendimentos 
fisioterapêuticos

Caminhadas com 
a participação de 

90 idosas

Atendimentos 
de enfermagem

314 277 1.052 13

168.498 

Medicamentos 
recebidos como 

doação

Verificações de 
sinais vitais

Medicamentos 
dispensados

Atendimentos 
psicológicos

Estudos de Caso 
no trabalho 

interdisciplinar 
da equipe

6.576 25.000 415 mil 

657 81

Cuidadoras 
certificadas 
no curso de 

Cuidadores de 
Idosos

Reuniões 
com a equipe 

multidisciplinar 
do Asilo

35 10

Missas 
realizadas para a 

comunidade

Novenas 
realizadas para a 

comunidade

105 52



Promoção da qualidade de vida mantendo o convívio familiar

O Centro Dia do Asilo São Vicente de Paulo é um programa vol-

tado para idosos de ambos os sexos que vivem com suas famí-

lias. Oferece atividades ocupacionais, culturais, físicas e de lazer, 

todas elas acompanhadas por uma equipe técnica capacitada. 

Através do atendimento realizado foi possível proporcionar aos 38 idosos integrantes um espaço de acolhimento, proteção, convivência 

e acompanhamento das suas necessidades biopsicossociais e espirituais. Confira alguns destaques entre as atividades:

Centro Dia

Os participantes ficam no local durante o dia, permanecendo 

no convívio com seus familiares à noite e nos finais de semana. 

O programa proporciona ao idoso, além do atendimento, um 

espaço de socialização.

 42

Oficinas de música, 
possibilitando preservar a cultura 

e a identidade musical dos 
idosos e auxiliando na memória 

musical e na cognição. 

864546

Grupos de apoio para 
familiares dos idosos 
e 40 atendimentos 

individualizados aos 
familiares. 

18 63

62

Passeios no jardim, 
propiciando a socialização 
e os benefícios do sol e da 

caminhada. 

13

49

Oficinas da Beleza, 
resgatando o cuidado 

pessoal, o embelezamento 
e a melhora da autoestima.

Como foi o ano no Centro Dia:

Momentos de jogos 
em duplas ou grupos, 
contribuindo para a 

socialização.

Momentos de festas 
temáticas para integração 
com equipe, moradoras e 

comunidade. 

Oficina de trabalhos 
manuais, melhorando 
a coordenação motora 

fina, visomotora e a 
cognição. 

Oficinas da memória escrita, 
trabalhando a memória, a 

cognição, a compreensão e 
a coordenação motora fina e 

visomotora.

Oficinas da Memória Oral, 
permitindo estímulos à 

memória numérica, semântica, 
de evocação, melhorando o 

aspectos cognitivos. 

51

Oficinas de contação de 
histórias, resgatando valores 

culturais e estabelecendo 
relação interpessoal e 

intergeracional com os 
voluntários.



Contribua com Asilo São Vicente de Paulo

Com uma doação em qualquer valor você ajuda a garantir o bem-estar de nossas 160 moradoras.

Nossas idosas precisam deste apoio.

CONTAS BANCÁRIAS

Banco Itaú:

Agência: 0274

Conta Corrente: 77798-6

Banco Bradesco:

Agência: 2394-9

Conta Corrente: 14293-0

Banco Caixa Econômica Federal:

Agência: 1633

Conta Poupança: 2854-8 op. 013

Banco do Brasil:

Agência: 3007-4

Conta Corrente: 28267-7

Acesse o link www.asilosaovicente.org.br/doacao, depois clique no botão                                      e doe qualquer quantia via Boleto, 
Cartão de Crédito ou Transferência Bancária.

Doação também pode ser online

Contribua com o bazar
Você pode contribuir doando roupas, acessórios, eletrodomésticos 

ou móveis para serem revendidos em nosso bazar.

Buscamos sua doação – 41 3330-6221.

HORÁRIOS DOS BAZARES NO ASILO:

Bazar de roupas, calçados, acessórios e utensílios domésticos  

Toda quinta-feira das 08:00h as 12:00h e das 13:30h as 16:30h

Bazar de Móveis 

Quinzenalmente às sextas-feiras das 09:00h as 12:00h e das 

13:30h as 16:30h

Rua São Vicente, 100, Juvevê Curitiba CEP: PR 80.030-470

Doação Direta

Ação Social do Paraná – CNPJ: 76.712.918/0001-25



Você pode direcionar seu imposto de renda devido em benefício 

das nossas idosas.

São duas formas de destinar via imposto de renda:

Doação Direta - Pessoa Jurídica: 
LEI 9.249/1995
Dedução fiscal da empresa como doação

A Lei define que empresas podem fazer a doação de até 2% do seu 

lucro operacional diretamente na conta bancária da Ação Social do 

Paraná (mantenedora do Asilo). Em paralelo ao depósito entregare-

mos à empresa doadora uma declaração de doação conforme o 

modelo fornecido pela Secretaria da Receita Federal.

Doações via Fundo Municipal 
da Pessoa Idosa
(Para pessoa física ou jurídica)

Projetos atualmente 
cadastrados no 
Fundo Municipal da 
Pessoa Idosa:

Contribua por meio 
do Imposto de Renda

Autonomia e Qualidade de 
Vida na Terceira Idade 
Aquisição de equipamentos e mobiliários para a área 

de saúde e fisioterapia. 

Valor a ser captado: R$ 530.104,83

Valor total do projeto: R$ 943.812,33

Restauração do Sistema 
Elétrico 
Reforma das instalações elétricas de aproximadamente 

8.700m², garantindo segurança ao acolhimento 

institucional das 160 moradoras. 

Valor a ser captado: R$ 1.089.075,26

Valor total do projeto: R$ 1.232.445,26

Segurança e Acessibilidade 
- Restauração do Asilo
Restauração da estrutura física predial com reformas 

nos pisos, paredes, portas e forros. 

Valor a ser captado: R$ 674.810,54

Valor total do projeto: R$ 674.810,54

Você pode realizar uma doação e deduzir este valor do Imposto de 

Renda a pagar. O limite global para doações previsto na Lei é de 1% 

do imposto devido para pessoa jurídica e de 6% para pessoa física.

Passo a passo para fazer a doação:

1. Preencha o Formulário de Doação, disponibilizado pela 

Fundação de Ação Social (FAS). O link está disponível em  

www.asilosaovicente.org.br/impostoderenda

2. Preencha o formulário e em ‘Receptor’ selecione a 

opção ‘Entidades / Relação dos Projetos aprovados’, 

e escolha a Ação Social do Paraná (mantenedora 

do Asilo) e o projeto para o qual deseja 

contribuir (confira ao lado quais são os projetos)

3. Após concluir o preenchimento dos

dados, pode solicitar o documento para fins 

da declaração do Imposto de Renda pelo 

e-mail doacao@fas.curitiba.pr.gov.br

Mais informações em 

www.asilosaovicente.org.br/impostoderenda



Sua doação será aplicada para fazer o bem!

Conheça alguns projetos já realizados por meio da doação com dedução fiscal:

Melhorias na Estrutura Física - Pintura do Asilo 
Os recursos permitiram a realização de pintura interna e externa 
nas dependências do Asilo, qualificando as condições do espa-
ço físico para as moradoras.

Transporte Acessível
Van adaptada com acessibilidade para transporte com segu-
rança das idosas com deficiência e mobilidade reduzida será 
comprada neste ano de 2017.

Asilo Promovendo a Saúde
Foram adquiridos equipamentos para a área da saúde, fisiote-
rapia, mobiliários para os quartos e salas e equipamentos para 
a cozinha e nutrição.

Qualidade de Atendimento:  
Melhoria nos Equipamentos de Informática
Os recursos foram utilizados para aquisição de equipamentos 
de informática, monitoramento e segurança.

Adequação na Estrutura Física, Equipamentos 
para a Segurança e Qualidade de Atendimento – 
Corpo de Bombeiros
Foram realizadas obras para prevenção de incêndio, obras de 
acesso a nova casa do Centro Dia, aquisição de poltronas e 
equipamentos de informática

Elevador de acessibilidade na Capela
Instalado na entrada da Capela, para facilitar a entrada de visi-
tantes e mobilidade das idosas cadeirantes. Projeto executado 
com recursos próprios, provindos de doações diretas.

Empresas parceiras na dedução fiscal nos últimos anos

• Banco CNH Industrial

• Banco Itaú

• CR Almeida Engenharia 

• Elejor

• Foxlux 

• Lojas Renner

• O Boticário 

• Peróxidos do Brasil 

• Potencial Petróleo

• UEGA

• Volvo



Rua São Vicente, 100, Juvevê
CEP: 80.030-470 | Curitiba -PR | Tel: (41) 3313-5353 

www.asilosaovicente.org.br

Rua Baltazar Carrasco dos Reis, 1787
CEP: 80230-070 | Curitiba -PR | Tel: (41) 3330-6200

www.aspr.org.br

Mantenedora:


