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Objetivo deste 
informativo
Visando aproximar ainda mais a
ACCABEM da comunidade, criamos
este informativo— o qual será
divulgado mensalmente através da
mídia impressa e redes sociais—
cuja finalidade é informar sobre as
ações realizadas, as necessidades
cotidianas para manutenção dos
idosos residentes, orientação para
admissão em nossa casa, eventos
comemorativos e beneficentes e
tudo o mais que for interessante na
defesa de nossos acolhidos.

COMO NOS ENCONTRAR?

A Associação Casa de Caridade Adolfo Bezerra de
Menezes-ACCABEM, Instituição sem fins lucrativos
voltada há 35 anos para o atendimento de idosos
em vulnerabilidade social, vários portadores de
necessidades especiais, carentes de assistência
familiar e/ou financeira.
A Accabem abriga hoje 77 pessoas, a maioria
idosos, todos necessidades de carinho e cuidados.
Apesar de nossas sempre presentes dificuldades
financeiras, propiciamos seis refeições/dia aos
nossos idosos, assistência de enfermagem 24
horas/dia, medicamentos não fornecidos pelo SUS,
material de curativos, luvas de procedimento,
fraldas geriátricas (6.000/mês) e lazer (praia,
cinema, participação em eventos, etc). 

 História da ACCABEM

https:www.accabem.org.br/

@accabem_idosos

(71) 3288-1452

https://www.google.com/search?rlz=1C1FHFK_pt-PTBR1000BR1000&q=hist%C3%B3ria&spell=1&sa=X&ved=2ahUKEwj3z_uDyLr7AhW5GbkGHU9ODuAQkeECKAB6BAgHEAE


SEÇÃO

ABRIGO

Nossas atividades são financiadas por
70% dos rendimentos de acolhidos
aposentados, e os que não se encontram
nessa condição, mas recebem BPC.
Aqueles que não dispõem de qualquer
renda também são admitidos e tratados
da mesma forma que aqueles que
contribuem. Contamos também com
auxilio financeiro oriundo de campanhas
de arrecadação, de eventos anuais
(Feijoada da alegria, Bingos, Forró do
Aconchego e Rifas) e 

Financiamento

também de sócios da entidade os quais
contribuem mensalmente com valores a
partir de R$ 30,00, e ainda com doações
esporádicas de empresários e pessoas da
sociedade, os quais conhecem e confiam
em nosso trabalho.
A Instituição mantém um Corpo Diretivo
composto por Presidente e Vice
Presidente, Diretor Administrativo e Diretor
Financeiro. departamentos de Nutrição, de
Saúde, Serviço Social, Jurídico, e RH- nos
quais a maioria dos colaboradores são
voluntários - todos obedientes aos
princípios que regem a Instituição através
do seu Estatuto e Regimento Interno,
dentro dos valores éticos e morais
exigidos.
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Também criamos e mantemos o Grupo Amor à Vida,
através do qual fornecemos orientações necessárias e
apoio psicológico especializado a jovens gestantes (12 a
14 anos) surpreendidas por uma gravidez inesperada,
além de enxovais, medicamentos prescritos pelos
médicos, e também Cestas Básicas.

PIX: (71)99165-6051

Dias / Horários 

Através de convênio, a Prefeitura Municipal,  mantém a
Creche Irmã Sheila onde atendemos 115 crianças de 01 a
04 anos, residentes nas proximidades, fornecendo-lhes,
além do ensino formal através de atividades lúdicas,
conceitos de higiene e cidadania, 04 refeições diárias,
tudo a custo zero para suas famílias.

Creche Irmã Sheila

Apoio à comunidade

Como ajudar?
Realize sua doação pelas
seguintes vias:

SEÇÃO

VOCÊ SABIA? 

Um outro importante
departamento de nosso Abrigo é o
Centro Espírita Adolfo Bezerra de
Menezes – CEABEM, cuja finalidade
é proporcionar apoio espiritual não
só aos idosos acolhidos, mas
também a todos que vierem à
nossa casa de oração. Através do
Centro promovemos também a
evangelização de crianças, jovens
e adultos, fornecendo-lhes, além
dos ensinamentos, cestas básicas
e lanches nos dias de aula, como
forma de apoio, mas também de
incentivo na captação e
frequência do público alvo, já que
atendemos pessoas que dispõem
de poucos recursos financeiros.

Centro espírita

CEABEM

BANCO BRADESCO  
Agência: 1640-3  |  Conta 
Corrente: 12327-7

BANCO DO BRASIL  
Agência: 4340-0  |  Conta 
Corrente: 50313-4 

QUARTAS-FEIRAS

SÁBADOS

DAS 14:00 ÀS 15:00

DAS 16:00 ÀS 17:00

Doutrinárias e Atendimento 
Fraterno  

Doutrinárias   



Muitos se referem à idade avançada de forma jocosa. Os que fazem essa afirmação, em sua
maioria ainda não completaram cinquenta anos – portanto - não tem conhecimento de causa.
O título “melhor idade” é uma forma de preconceito. Melhor porque? Porque não precisamos (a
maioria pelo menos) trabalhar? Esqueceram de dizer o que fazer com a experiência e os
conhecimentos adquiridos durante toda a existência, e que de repente não servem para nada,
se transformam apenas em saudosa lembrança. “Eu fui”, Eu fiz”. “Eu conheci”, “Eu estava lá”.
Nascemos dependentes de outros. Ao abraçarmos a senectude, voltamos a ser dependentes
da mesma forma, muitos usando as mesmas fraldas que usaram ao nascer. 
A diferença entre um idoso e uma criança é apenas no peso corporal e no tamanho da
teimosia.
O corpo, naturalmente cada vez mais e mais debilitado, enfraquecido, perdeu a agilidade
motora, mas não perdeu a capacidade de pensar, de raciocinar, de desejar criar, de participar
de atividades produtivas, não necessariamente remuneradas monetariamente. 
Apenas, ser útil!
No transitar do dia a dia, muitos são empurrados, ridicularizados, nem sempre podem exercer o
seu direito de prioridade nos transportes públicos ou vagas de estacionamento, uma prática
comum de desrespeito praticado por indivíduos mais jovens.
A capacidade de poder levantar-se da cama a cada manhã é uma vitória digna de um troféu
e por todos comemorada. 
O poder locomover-se sem ajuda de terceiros, uma festejada conquista. Ver o mundo através
das nossas “janelas da alma”, (os olhos) um privilégio.
Necessário que nos mantenhamos ativos (o trabalho voluntário é uma excelente opção) para
não deixarmos murchar nossa autoestima, para podermos contribuir para amenizar as dores do
corpo e da alma do próximo.
A satisfação de um sorriso agradecido, não tem preço!
 

SEÇÃO

EDITORIAL
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Ela nasceu em São Paulo. Ao casar-se, veio para a Bahia e
aqui criou raízes, gerou um filho, cresceu profissionalmente,
atraiu um enorme círculo de amigos. Estamos falando de
Maria Gorete Mansuido Tebet – ou Gorete - como é mais
conhecida. Nutricionista por escolha e formação na
Universidade de Guarulhos (SP) Gorete possui título de
Mestre em Nutrição expedido pela Universidade Federal da
Bahia, UFBa. Profissional competente, dedicada,
comprometida, chegou ao nosso abrigo voluntariamente
há nove anos e logo assumiu a então caótica cozinha da
instituição, iniciando um trabalho de base junto aos
colaboradores da cozinha o qual, partindo dos cuidados
da higiene pessoal, do vestiário adequado dos seus
liderados e do ambiente, mas não é só isso. Ela faz
questão de visitar cada um dos idosos da casa
procurando saber deles informações sobre a alimentação,
ao tempo em que observa o aspecto geral de cada um
deles, informando à enfermagem, aos Cuidadores e à
diretoria a existência de qualquer anormalidade.
Ademais, importante informar que Maria Gorete é a
responsável Técnica pela ACCABEM e se isso não fosse
suficiente, ela estará assumindo a partir deste mês de
novembro a Diretoria Financeira da casa, acumulando
com o exercício das suas costumeiras atividades.
A Gorete, nossos mais efusivos agradecimentos, em nome
dos idosos residentes, dos colaboradores e diretoria.

Maria Gorete Mansuido Tebet

SEÇÃO

DESTAQUES 
DO MÊS 
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Rivadávia Ataliba Mattos da Silva veio ao mundo no dia 18
de junho de 1930, na cidade de Castro Alves, interior da
Bahia, filho de Dario Borges da Silva e Euthalia Mattos da
Silva. Saiu de sua cidade natal  para estudar em Salvador,
onde formou-se em Direito pela Universidade Federal da
Bahia. Decidiu então viajar ao Estados Unidos para buscar
o mestrado em inglês, onde morou por quatro anos.
Saindo dos Estados Unidos com o título de Master Deglee 

Monsieur Rivá
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viajou para as Antilhas Francesas e Guiana Francesa. Voltando ao Brasil, prestou concurso no
ano de 1960 para Cônsul na Embaixada no Rio de Janeiro, após o que foi designado para
exercer a função consular na cidade de Biarritz, importante cidade turística localizada no sul da
França, próxima à fronteira com a Espanha, onde permaneceu por quarenta anos. Sentindo-se
idoso, viajou à Turquia para visitar seu único filho (Bruno) lá residente. A dificuldade com a
língua, falando com o filho apenas por telefone – pois não morava com ele- resolveu voltar ao
Brasil, fazendo escala na Guiana Francesa. Aqui chegando, foi recebido pela irmã Tereza,
também advogada. Foi residir num apartamento no bairro da Barra, lá permanecendo por
pouco tempo, devido à solidão e à necessidade de se submeter constantemente a consultas e
exames médicos, foi conduzido em julho de 2019 pela irmã à ACCABEM, onde se encontra até
hoje.

SEÇÃO

MENSAGEM 

Há vinte oito anos participando voluntariamente da administração da ACCABEM
desempenhando funções diversas, os últimos três anos representaram para mim e para os
demais membros da diretoria um desafio extraordinário, jamais observado, muito além dos que
diariamente vivenciamos - dificuldades financeiras crônicas e  demandas de saúde de nossos
acolhidos, os quais já sofriam de comorbidades diversas. A Pandemia nos colocou a todos em
estado de pânico generalizado devido a informações desencontradas das agências de saúde e
governo, contaminação simultânea - ainda que assintomática - de 34 idosos residentes e o
risco sempre presente de novas contaminações. Mas o compromisso assumido, o afeto que
temos por cada um daqueles que nos confiaram suas vidas, não nos deixaram esmorecer. E
aqui estamos, nos preparando para mais três anos de lutas em beneficio de idosos carentes
que acolhemos em nossa casa. A pandemia ainda não se extinguiu completamente, mas
devido aos cuidados necessários na prevenção, atravessamos atualmente momentos de
relativa calmaria, enfrentando com a ajuda de nossos colaboradores, membros da diretoria,
amigos empresários de há muito sensibilizados com nossa causa, as dificuldades que nos
surgem a cada esquina de nossa caminhada.
Pedimos a Jesus, aos espíritos de luz, ao nosso mentor Bezerra de Menezes que continuem nos
orientando e  protegendo, para que jamais percamos a fé na humanidade, na certeza de que
não estamos sozinhos nessa caminhada.

Mensagem da Presidente Reeleita

Maria de Fátima Soares Cerqueira

https://pt.wikipedia.org/wiki/F%C3%A1tima
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