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RELATÓRIO DE CURATELA 

ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO N. 5  - OUT 2018 
 
Este relatório aborda assuntos de um passado recente e atuais, referentes aos cuidados de João Modesto 
Rodrigues de Oliveira. O principal objetivo deste relatório é prestar esclarecimentos a questões levantadas 
quanto aos cuidados e despesas relativas ao João Modesto, bem como encontrar novas soluções para as 
realidades atuais de João e dos participantes nos cuidados pessoais e financeiros a ele. 
 
Este relatório responde a dúvidas, questões e avaliações citadas em: 
- e-mails anteriores e em especial ao e-mail nos enviado pela Eli R. O. do dia 3/out/18 sem texto no corpo do 
e-mail e contendo 6 anexos: uma CARTA AOS IRMÃOS - JOÃO.docx e Planilhas. 
- e-mail de Wanda em 3/out/18 em que diz  " Faço minhas as suas palavras Eli.".  
- Os e-mails foram enviados também ao Eliseu que, até a presente data, não respondeu aos mesmos. 
  
Legenda: 

Os textos de terceiros serão aqui citados com margem, tipo itálico e cor marrom, como este. 
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1 CONDIÇÕES E COMPROMISSOS INICIAIS FIRMADOS PARA 
VIABILIZAR OS CUIDADOS AO JOÃO MRO 

Conforme bem lembrado pela Eli na " CARTA AOS IRMÃOS - JOÃO.docx"  enviada por e-mail em 03 de 
outubro de 2018, para Elias, Wanda e Eliseu. 
 

"... em 1988, em reuniões familiares traçamos estratégias de cuidados ao João, deliberando que 
ele iria para BH ficar com o Elias. Na oportunidade, Elias consentiu em assumir os cuidados 
diários do João, mas que a responsabilidade financeira ficaria a cargo dos demais irmãos." (...) 
Wanda, o Elizeu e eu nos dispusemos a ajudar. 

 
Assim combinado, viabilizou-se naquela data, as condições para cuidarmos do João e que perdura até hoje. 
Com o passar do tempo, 30 anos, houve variadas dificuldades que foram sendo superadas por nós, 
cuidadores e responsáveis financeiros. 
 
Atualmente (2018) participam diretamente dos cuidados pessoais e custeios das despesas do João Modesto 
Rodrigues de Oliveira, as seguintes pessoas: 
Eli Rodrigues de Oliveira,  
Wanda Rodrigues de Oliveira,  
Eliseu Marques de Oliveira,  
Elias Rodrigues de Oliveira e Elizabeth Martinez Princigalli 
Doravante, neste relatório, este grupo será referido como "Participantes" 
  
Desde 1988, e em especial a partir de 2005, formalmente como Curador de João, eu, Elias,  tenho enviado, 
por correio e e-mail, a Prestação de Conta anual e eventuais Relatórios Administrativos para os Participantes 
e para outras pessoas quando estas contribuíram financeiramente para o João. 
 

1.1 NOSSAS CORRESPONDÊNCIAS RECENTES (2018) -  E-MAIL E WHATSAPP 

Em 4 set 18 eu enviei  aos participantes o email com anexo. 
Assunto: JOÃO - PRESTAÇÃO DE CONTA FINANCEIRA - PARCIAL - JAN A AGOSTO 2018 
 
De 9 até 16 set 18, recebi mensagens de Wanda por WhatsApp e correspondi com ela: 
 

[9/9] Wanda: Boa tarde Elias! É necessário nos informar o valor mensal atual que o João 
necessita para que possamos ver como fazer. 
 
[9/9] Elias: Oi, a cuidadora está em período experimental. Estou vendo termos de contrato, 
assinatura de carteira profissional e encargos trabalhistas. Não tenho definição ainda. 
 
[9/9] Elias: Custos com consulta, medicamentos e curativos são variáveis neste momento. Veja, 
por exemplo, despezas e saldo do mês de agosto, na prestação de conta q eu enviei ... 
 
[9/9 16:37] Wanda: Os custos variáveis devem ser informados. Eu preciso planejar minhas 
despesas e creio que os outros irmãos também. 
.......... 
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[16/9] Wanda: Peço por favor que me diga quanto devo mandar para as despesas do João. 
 
[16/9 ] Elias: Estou vendo a legislação  sobre empregada cuidadora doméstica e cadastrando a 
cuidadora Fabriele no sistema eSocial, para ter a definição da folha de pagamento mensal com 
impostos, vale transporte etc. Penso q até  amanhã terei esta definição. 

 
Acima eu informei sobre a contratação em curso de uma "cuidadora de idoso".  
........... 

 
Em 25 set 18 eu enviei  aos participantes o email com anexo. 
Assunto: JOÃO - DESPEZA EM SETEMBRO E ESTIMATIVA PARA OUTUBRO 2018 
 
-Neste email respondi a mensagem e solicitações de Wanda, enviada por whatsapp em 9 
setembro 18, citadas acima. Informei valores e acréscimos de despesas devido a materiais para 
curativos de escaras e contratação da Cuidadora. Fiz estimativas para futuras despesas em 
outubro/18. 
... 
Favor avaliar e se for o caso, comentar. 
Obrigado,  Abraço,  Elias Rodrigues de Oliveira 
 
Em 25 set 18 WANDA respondeu a todos: 
- Elias, é necessário informar o que já tem de receita para apurar o déficit.  
Vejo necessidade de reduzir os custos. Veja o que consegue. 
........ 
 
Em 01 out 18 Respondi a Wanda e-mail para todos 
Wanda, considerando que vc disse " Vejo necessidade de reduzir os custos. " 
envio-lhes anexo as planilhas recentes (agosto e setembro) 
Favor avaliar e sugerir em que itens da planilha o custo poderia ser reduzido... 
obrigado 

 
Meus comentários sobre o assunto exposto até aqui: 
A manifestação da necessidade de "reduzir custos" causou-me preocupação tanto pelo reconhecimento das 
dificuldades dos participantes quanto à dificuldade de manutenção dos cuidados necessários ao João.  
Eu entendo que os custos tem sido apenas os necessários e aqui estamos nos dedicando na realização de 
serviços, cuidados e, como sempre, optando por materiais, formas e soluções econômicas, tais como: 
 
1 ) Sobre a necessidade de uma Cadeira de Rodas, assunto levantado quando ainda hospitalizado. 
Pesquisei modelos, funcionalidades e fiz orçamentos. Verifiquei custo de cadeira nova e usada. Eli perguntou 
no grupo "Sobre João Zap" e informei sobre custo da cadeira nova R$ 2.500,00 aprox. e sobre a minha 
intenção de comprar cadeira usada por aproximadamente R$1200,00. Eli depositou na cc do João R$ 
2.500,00 para comprar a Cadeira de Rodas Reclinável nova. 
Atento ao estado clínico do João, e avaliando, decidi aguardar e não comprei ainda a Cadeira. Contribuindo 
para a economia, Beth conseguiu o empréstimo gratuito de uma Cadeira de Rodas e uma Cadeira de Banho 
que, dado as condições do João, estão sendo usadas com moderação. 
 
2) Realização, sem custos,  por nós, (Elizabeth, Elias, Carolina incluindo consultas a sua amiga enfermeira 
especialista em curativos) dos serviços de curativos, mudança de decúbito, alimentação e cuidados diários e 
noturnos.  
 
3) Gastos com medicamentos estão restritos aos prescritos.  
Lembrando que, por meio de processos jurídicos via defensoria pública e gratuita, com dedicação pessoal e 
disponibilidade, obtivemos do Estado e Prefeitura o fornecimento de medicamentos durante um tempo 
considerável. Atualmente houve interrupção no fornecimento dos medicamentos, assim como alteração de 
medicamentos nas receitas.  
Atualmente partes das fraldas são ainda fornecidas pela prefeitura. (total de 180 fraldas/mês). 
 
Eli, é oportuno informar-lhe que o Nefrologista contra indicou o uso do complemento alimentar Nefrodiet ou 
Nutrirenal. Lembre que você o adquiriu quando o João ainda estava hospitalizado, e na ocasião eu lhe 
recomendei não comprar e aguardar o momento oportuno. Estes Nefrodiet estão aqui disponíveis.  
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Sugiro que você indique uma destinação para os mesmos, já que são caros (R$ 1.212,93) e corre o risco de 
vencer a data da validade. A data de validade Nutrimed = 6 envelopes vence em fev/2020, a cx grande não 
foi aberta. 
 
4) Contratamos uma Cuidadora com um salário  justo e econômico. Para isso fiz orçamentos com técnicos de 
enfermagem que trabalhavam no Life Center e com Empresas que prestam serviços de Cuidadores de 
Idosos. Adianto que fiz uma contratação econômica o que demonstrarei mais adiante. 
 
Mesmo assim, nos e-mails aos Participantes, tenho pedido para avaliar, comentar e neste último pedi:   
Favor avaliar e sugerir em que itens da planilha o custo poderia ser reduzido... 
........... 

Em 3 de out  18. 
e-mail Resposta de Eli Rodrigues de Oliveira para os Participantes. 
Obs. o e-mail é sem texto no seu corpo, e veio com 6 anexos:  
uma CARTA AOS IRMÃOS - JOÃO.docx  e 5 Planilhas. 

 
Obs. encaminhei este email para Beth, que já estava na lista de destinatários nos e-mails anteriores e 
porque, comigo participa ativamente me auxiliando nos cuidados com João. 
 
Agradeço a você Eli por, mais uma vez, avaliar as Prestações de Conta e fazer suas críticas e sugestões. 
 
Mais adiante pretendo comentar, esclarecer, responder às suas questões e após considerar as condições 
atuais, do João e nossas, tentar encontrar soluções a serem avaliadas pelos Participantes e outros. 
............ 

Em 3 de out 18. As 10:00h 
Eli postou no grupo SOBRE O JOÃO, no WhatsApp 
 
As despesas com supermercado, sacolão estão altíssimas. Viabilizar a redução.  
As despesa com alimentação de empregados ??? 
Vejam no email o custo $ supermercado +sacolão + alimentação de empregados . 
Exorbitantes !!!!!!! 

 
A minha resposta para Eli e outros membros do grupo "Sobre João Zap" no Whatsapp foi: 
 
Prezada Eli, Acima você postou comprovantes de depósitos na conta corrente do João. Em seguida você fez 
denúncias, perguntou já acusando e já proferiu sua condenação.  
Você não citou meu nome mas, obviamente como responsável e cuidando do João, estes assuntos tem a ver 
diretamente comigo e com outros. Devo por isso fazer aqui, neste grupo, apenas algumas considerações: 
 
1 , eu, você e outros irmãos que temos participado nos cuidados pessoais e custeios de despesas do João 
temos tratado deste assunto por email, no grupo Sobre João no Messenger, e por mensagens diretas pelo 
watsapp.  
Deste grupo Sobre o João, aqui no watsapp, criado e tratando particularmente sobre a saúde do João após 
sua queda em abril, participam também pessoas que não estão informadas sobre as questões relativas a 
cuidados e despesas, prestações de conta, relatórios, etc. desde 1988 e recentes. Assim sendo, muitos 
neste grupo não poderão entender, ou fazer juizo sobre o teor das suas postagens publicadas acima. 
 
2, Em respeito a nós que temos participado diretamente destes assuntos, aos demais membros deste grupo 
e, ao tema deste grupo, eu não vou, aqui, entrar no mérito da sua postagem, nem para corrigir, nem para 
esclarecer, ou eventualmente acatar sua condenação. Farei isso por meio das mídias e com as pessoas 
pertinentes a este assunto. como vínhamos fazendo. 
 
3, Devo lembrar que relatórios administrativos e prestações de contas, referentes ao João, foram publicados 
em um site de acesso restrito, informado por mim no Grupo Ana e Roldão no Facebook. 
 
4, Informo a todos aqui, que, como membros da família de João, poderão ter acesso e comentarem sobre os 
relatórios, prestação de contas e às correspondências onde, devidamente, trataremos das questões 
levantadas em carta da Eli, além das postadas por ela acima.  
Basta vocês acessarem as páginas do João no link https://www.ero-arte.com/joao-mro-curatela.html 
 

https://www.ero-arte.com/joao-mro-curatela.html�
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Abraços 
................................ 
 

Em 3 de out  18. as 16:44h 
e-mail de Wanda Oliveira para os participantes, (exeto para Beth) 
Assunto: RE: DESPESAS JOÃO 
 
Faço minhas as suas palavras Eli. Sempre procurei colaborar nas necessidades dos familiares. 
Hoje tenho comigo a Geny e a Ariadney sendo que ambas precisam de ajuda. Não estou 
pleiteando ajuda financeira mas faço lembrar que temos que dividir a carga. 
Wanda Oliveira 
 

Obs. Wanda você criou um "novo email" com novo título no assunto. Você não respondeu utilizando a 
mesma correspondência com o "assunto" que vinha sendo utilizado. Não tem problema, mas para ficar claro: 
Apesar de não estar explícito, assumo que este seu e-mail é uma resposta ao e-mail que nos foi enviado pela 
Eli em 3/out/18 tendo entre os 6 anexos a " CARTA AOS IRMÃOS - JOÃO.docx" 
Assim sendo, entendi que ao dizer "Faço minhas as suas palavras Eli" você se refere ao teor da "CARTA 
AOS IRMÃOS - JOÃO.docx". 
Mas, pode ser que sua expressão se refira também à postagem da Eli no grupo "Sobre João Zap", que foi 
também sobre o mesmo assunto.  
 
Wanda me comove o seu esforço e cuidado para conosco, seus irmãos familiares e em especial para com a 
Geny e a Ariadney, aqui citadas por você. 
A sua manifestação "faço lembrar que temos que dividir a carga" é relevante, mas entendo que nós os 
Participantes estamos dividindo a carga referente ao João desde 1988. Talvez, considerando seus cuidados 
com Geny e Ariadney, a divisão não esteja sendo justa e, neste caso, você poderia nos sugerir uma forma de 
se dividir melhor esta carga. 
................... 
 
Eli, em sua carta você informa que conversou por telefone com o Eliseu no dia 29/setembro/18. Fiquei na 
expectativa, mas, até a presente data, não recebi dele nenhuma manifestação quanto às questões e 
assuntos abordados. 
................... 
 

1.2 CORRESPONDÊNCIA DA ELI:  "CARTA AOS IRMÃOS - JOÃO" 

Sobre o teor da "CARTA AOS IRMÃOS - JOÃO.docx" enviada por Eli em email de 3/ out/18, junto com 5 
Planilhas em anexo. 
 
Considerando que Wanda disse "Faço minhas as suas palavras Eli", os meus esclarecimentos sobre o teor 
da Carta, se destinam aos Participantes e especialmente a Eli e a Wanda. 
  
Após breve histórico, contextualização e manifestar suas dificuldades financeiras, você Eli nos diz: 
 

Depois de analisar as prestações de contas apresentadas de 2014 até agora, fiz contato 
telefônico com a Wanda (28.09) e com o Elizeu (29.09) para expor minha atual situação 
financeira e dificuldade de continuar mantendo as despesas do João na crescente em que 
se apresenta. Elizeu e Wanda também expuseram as respectivas realidades financeiras e 
concluímos que todos estamos bem apertados, pois nossos ganhos tiveram um decréscimo 
considerável enquanto as despesas do João aumentam. Ou seja, enquanto as necessidades do 
João só aumentam, as nossas possibilidades só diminuem e a equação não bate. 
 
Caso Elizeu ou Wanda discordem da conclusão a que cheguei, por favor se manifestem por que 
não os consultei sobre estas colocações. 

  
Aqui Eli manifesta sua dificuldade de continuar mantendo as despesas do João. Informa também que 
"Elizeu e Wanda também expuseram as respectivas realidades financeiras " 
 Wanda se manifestou "Faço minhas as suas palavras Eli." e até esta data, para mim, o Eliseu não se 
manifestou. 
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......... 
No que tange às prestações de contas, verifiquei que foram assumidas e deliberadas uma série 
de despesas sem a consulta prévia dos irmãos, pelo menos sem a minha anuência. Faço a 
minha mea culpa em não questionar isso antes, mas hoje a situação se mostra bastante 
delicada. 

 
1) Eli se refere "às Prestações de Contas" realizadas por mim, Elias.  
2) Eli diz  

" foram assumidas e deliberadas uma série de despesas sem a consulta prévia dos irmãos, pelo 
menos sem a minha anuência. " 

 
Eli, no início da sua Carta você bem lembrou que " Elias consentiu em assumir os cuidados diários do João, 
mas que a responsabilidade financeira ficaria a cargo dos demais irmãos." 
 
Devo dizer que: desde 1988 as despesas com o João têm sido realizadas sob meu controle contábil e com a 
finalidade de atender às necessidades básicas do João. Como você escreveu Eli, você pessoalmente 
participou deste processo, sobretudo no período de 2004 a 2014 vivendo aqui em BH. 
 
Esclareço que, em nenhum momento se estabeleceu entre nós a condição de que as despesas do João, sob 
meus cuidados, teriam que ser submetidas a uma consulta e aprovação prévia dos irmãos Participantes; 
tampouco eu dependeria da anuência de Eli ou demais Participantes para fazê-las. 
Entendo que as relações entre os participantes (cuidador e financeiros) se estabeleceu de forma voluntária e 
com os princípios da honestidade, ética e BOA FÉ.  
Entendo que estes pressupostos não eliminam a possibilidade de haver questionamentos e sugestões como 
hove no passado e ocorrem neste momento. 
 
 
3)  Eli você diz 

"Faço a minha mea culpa em não questionar isso antes, mas hoje a situação se mostra bastante 
delicada." 
 

Não vejo a necessidade de uma "mea culpa" retórica; pois, em todas as Prestações de Conta que fiz,  eu 
solicito que confiram e coloco as notas e recibos de despesas à disposição. Lembre Eli que, por muitas vezes 
você respondeu por e-mail confirmando e aprovando a Prestação de Conta apresentada.  
Entendo que, eu tenho comentado sobre intenções e planos para com o João, e que, com nosso esforço e 
dedicação, temos viabilizado a vida do João de uma maneira econômica. 
 

" hoje a situação se mostra bastante delicada."  
Sim, concordo, talvez tenhamos que "traçar estratégias"  atualizadas. Ou reavaliar que Cuidador ou cuidados 
dar ou não ao João, e outras questões afins. 
............. 
 
Vamos às suas considerações quanto às minhas Prestações de Contas: 
 

"Em abril de 2014, é inserida como despesa uma “gratificação alimentar” devida à D. Lucia 
(empregada doméstica), além do salário, vale transporte e encargos sociais. João passa a 
custear 50% desses valores e 100% dos valores devidos à acompanhante Ana. Ora, essa 
gratificação extra-salarial é um benefício sem qualquer amparo legal para o empregado 
doméstico." 

  
Lembro que D. Lucia trabalhava na casa do Nuba, depois foi contratada pela Beth em 2006 como nossa 
empregada para realizar às tarefas domésticas da minha casa e ganhando aprox 1,5x salário mínimo.  
Com o tempo e na prática diária a D. Lucia começou a se dedicar também aos cuidados pessoais com o 
João, tais como dar banho, trocar roupa, lavar roupa, cozinhar e servir; ao ponto de, por economia, 
deixarmos de contratar os profissionais que vinham sendo contratados para acompanhar o João, como foi 
inicialmente previsto e vinha sendo feito desde 1988, mesmo que de forma descontinuada. 
Consequentemente e por economia, nesta época e, sobretudo à noite e nos finais de semana, eu e membros 
da minha família passamos a nos dedicar mais tempo e serviços para atender ao João. Quando eu viajei em 
semanas de serviços em projetos culturais, a Elizabeth assumiu os serviços e cuidadados que me tocavam.  
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Em 2014, para intensificar os exercícios físicos e passeios com o João na Praça contratamos a D. Ana 
Gonçalves que prestou serviços de jan. de 2014 até jan. de 2015.  
 
Sobre “gratificação alimentar”. 
Esclareço que D. Lucia não recebe gratificação alimentar. Eu lanço na Prestação de Conta, na proporção do 
João  "Despesa com alimentação", um valor mensal estimado por mim referente a alimentação que ela, D. 
Lucia, toma em minha cozinha, com alimentos pagos por mim e pelo João de forma proporcional.  
Lembrem: eu não me comprometi e não tenho sido responsável por despesas com o João. Caso queiram 
questionem o montante do valor estimado por mim. 
 
Como eu já disse, não se trata de "gratificação extra-salarial para o empregado doméstico" e sim alimentação 
da empregada, durante o período de trabalho, fornecida por mim e pelo João. Eu não desconto alimentação 
de empregado doméstico. 
 
Abre parênteses (Eli, Esta busca de vantagens usando esse tipo de argumento legal contra o empregado 
"um benefício sem qualquer amparo legal para o empregado doméstico." me lembra de Casa Grande e 
Senzala, Dona Lodi e chicotes, eu não chamo os enfermeiros e empregados de nega ou nego, isso Eli, não 
tem nada a ver com o meu caráter precário, e até me causa nojo! Pode parecer banal, mas são estes 
sentimentos humanistas e éticos que um dia levaram-me a redesenhar os meus destinos profissionais, 
financeiros, familiares e a cuidar do nosso João.) Fecha parênteses. 
 

"A título de exemplo, eu, servidora pública,"  
Tomar como exemplo suas condições de servidora pública? 
Uma Cuidadora aqui não terá licenças remuneradas, férias premio, etc. Não há termos comparativos...  
 

"Não sei os motivos da concessão de tal benefício, mas isso não foi pactuado previamente por 
nós. " 

Já expliquei acima que este custo não é benefício pago para D. Lúcia. 
Já expliquei acima que não fizemos compromisso de pré-aprovação, anuência ou pactuação.  
Entendo que estou gerindo com um padrão de economias de recursos e de BOA FÉ, e vou adiante mostrar-
lhe com exemplos, como suas ofertas, realmente generosas, são muito mais onerosas do que o nosso 
"padrão de vida" com o João.   
 

"Em 2015, também sem justificativa ou anuência prévia, João passa a assumir 70% de todas as 
despesas referentes à empregada doméstica." 

Já esclareci acima que não fizemos compromisso quanto à dependência de anuência prévia. A justificativa 
para a minha consciência é que em 2015, demitida a Acompanhante Ana Gomes, a D. Lúcia passa a dedicar 
mais tempo, prestando mais serviços e cuidados ao João, incluindo, inicialmente, 2 passeios diários com 
João na praça do bairro (1 hora cada), que depois passou para 1 passeio diário por limitação do João. 
Consequentemente D. Lúcia passa a prestar menos serviços para minha casa e minha família.  
A proporção estimada busca traduzir isto de forma justa, mas poderia e pode ser questionada. De fato, neste 
período eu estava economizando, deixando de contratar um acompanhante específico para o João. 
Estávamos e ainda estamos compartilhando custos e visando economia. 
 
 
A seguir, listo iniciativas, serviços e cuidados relativos ao João que a muito tempo vêm sendo realizados por 
mim, Beth e outros familiares, diariamente, como um compromisso pessoal, voluntário e com zelo amoroso.  
Isso feito, independente do seu conhecimento e da sua anuência.  
São os serviços de curador e outros que demandam muito tempo, paciência, perseverança e nos limitam ou 
tiram a possibilidade de sair em família, em lazer, de tirar férias de viajar, etc,  
Estes serviços têm sido feitos a um custo zero (0,00) para os demais participantes responsáveis pela parte 
financeira. São economias referentes ao João: 
 
- Como curador, acompanhamento de processos jurídicos em BH e em Caratinga com o objetivo de 
administrar e vender a parte de João no Imóvel em Entre Folhas. 
- Serviços contábeis e de prestação de contas. 
- Abertura e acompanhamento presencial de vários processos jurídicos junto a Defensoria Pública para 
obtenção gratuita de medicamentos, fraldas e obter ressarcimentos. 
- Busca mensal de 180 das fraldas fraldas das fraldas atualmente fornecidas pela Secretaria Municipal de 
Saúde. Procedimento sujeito a filas, espera e reagendamentos por falta do produto. 
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- compra e costura de roupas pessoais e de roupas de cama. 
- Consertos miúdos de roupas, lençóis, fronhas, etc ao longo do 30 anos. 
 - orçamentos e compra dos medicamentos com os melhores preços. 
- marcação e acompanhamento das consultas médicas em domicilio e presencial nos consultórios  
- marcação e acompanhamento dos exames de laboratório, com coleta de material. 
-Visita semanal de Carolina Melo ao João para acompanhamento e orientações sobre o tratamento das 
feridas de João, desde 29 de agosto 2018. 
- Avaliação e orientações diárias de Carolina Melo (assessorada por enfermeira especialista em feridas) para 
Beth no tratamento das feridas. 
- Tratamento das feridas (escaras) de 12/12hs diariamente, envolvendo: 
- orçamento e deslocamento para compra de materiais para curativos em farmácias e cirúrgicas na região 
hospitalar de BH.  
- realização de curativo nas feridas ( inicialmente ao chegar do hospital eram 06 (sacral, 2 na lateral da perna 
esquerda: sup e inf, trocanter direito, trocanter esquerdo e calcanhar); e atualmente são 03 (trocanter dir, 
trocanter esq e perna esq) em processo de cicatrização. 
- registro fotográfico, antes e depois de todos os curativos, envio de fotos para Carolina para o 
acompanhamento, e implementação imediata das recomendações recebidas. 
-Orientações e interações diárias com a cuidadora Fabriele e D. Lúcia. 
-Orientações e realização conjunta de exercícios fisioterápicos diários pela cuidadora Fabriele. 
- Acompanhamento de banhos na cama e na cadeira de banho. 
- Acompanhamento em passeio em casa e exercícios em cadeira de rodas e poltrona. 
- Realização das compras de mercado, sacolão, farmácia, outros para João. 
- Preparo de alimentos, refeições, lanches e sucos prescritos pela Nutricionista para paciente renal.. 
- Compra de tecidos e costura para a confecção econômica de traçados, lençóis, capas e fronhas. 
- confecção de almofadas para acomodação de MMSS e MMII de João acamado com escaras: 
- cessão de almofadas cilíndricas,e  casca de ovo para escaras, e cunhas de espuma no Tam. M e G. 
 
Iniciativas em andamento neste momento: 
- solicitação de materiais para curativos no SUS do B. Castelo, inscrição, preparo de documentos, relatórios 
com fotos das feridas. 
- Em aguardo a avaliação da Assistência Social do Posto de Saúde. 
............... 
 
Eli, você diz: 

"O Elias pode ter os motivos dele, mas para nós foi um aumento de 40% sem que tivéssemos o 
mesmo percentual de ganho na nossa receita." 

 
Veja que, até então éramos uma equipe complementar pactuada na boa fé, e com diferentes funções 
(cuidador e mantenedores financeiros), mas, aqui você explicitou nossa oposição e ruptura. Veja que nesta 
carta enviada também para mim, você me trata em segunda pessoa, (o, ele, dele  - versus -  nós, nossa). 
Você, mais uma vez, criou facções. Se você tivesse telefonado, também, para mim, talvez muitas dessas 
questões teriam sido explicadas e economizado o nosso precioso tempo=dinheiro e evitado tantos 
desgastes. 
 
Assim sendo, pergunto-lhes: Por acaso existia no nosso acordo uma cláusula determinando que o aumento 
nas despesas do João fosse proporcional ao seu aumento salarial ou patrimonial?  
Veja que vocês nunca me informaram sobre os seus aumentos para eu aumentar proporcionalmente (claro 
isso não faria sentido).  
Os fatos evidenciam que um acordo nestas condições, nunca existiu e não faz sentido. 
Mas estou de pleno acordo que nossos problemas sejam compartilhados caso a caso, e unidos encontremos 
as soluções, agindo como parceiros nestas questões de responsabilidade familiar. 
 
Vale aqui lembrar que, ao longo de 30 anos, sempre ocorreram ajustes nos tipos de cuidados oferecidos ao 
João, implicando em mais recursos e tempo dos cuidadores: João foi ficando mais e mais dependente de 
assistência e cuidados diários, referente à autonomia na marcha, na fala, nas atividades da vida diária, na 
higiene pessoal, chegando ao uso de fraldas. 
Com o agravamento do problema de circulação sanguínea nas pernas, João não mais tolerava andar 
seguidamente, passou a fazer paradas frequentes. Consequentemente aumentou-se o tempo das 
caminhadas na praça de forma a estas serem adequadas aos exercícios físicos necessários. 
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Com o tempo foram ajustados para ele, os tipos de roupas e sapatos. Ajustes feitos, sem anuência prévia,  
para acompanhar o processo do João, no limite das possibilidades e de forma econômica, buscando sempre 
garantir a ele uma boa qualidade de vida. Estas mudanças graduais e funcionais demandaram uma 
constante atenção implicando em reformulações nas atividades e no tempo dos cuidadores. 
 
.................. 
 

Além da gratificação alimentar, em dezembro de 2014 é inserida uma gratificação sobre 13º. 
Salário e férias, cabendo ao João, nessa época, 50% dessa gratificação, passando para 70% 
em 2015. De acordo com as planilhas, essa gratificação é lançada em 2016 e 2017.  
Vejam, não se trata do 13º salário e nem do 1/3 de férias, mas sim de uma gratificação sobre 
essas verbas trabalhistas.  
Pergunto: que gratificação é essa? Qual a fundamentação legal para a sua concessão? Essa 
despesa foi autorizada pelos irmãos colaboradores?  
Acho importante ponderarmos sobre a pertinência dessas "gratificações" sem amparo legal e 
sem verificar a possibilidade dos irmãos de suportar tais benefícios extra salariais. Esses 
"extras" podem ser cortados como forma de readequar as despesas do João para um patamar 
mais realístico frente às possibilidades atuais dos irmãos mantenedores. 

 
VAMOS POR PARTES: 

 
"Além da gratificação alimentar"  

Como já explicado acima, não se trata de "gratificação extra-salarial para o empregado doméstico " e sim 
alimentação em trabalho fornecida por mim e pelo João, proporcionalmente. 
.......... 

em dezembro de 2014 é inserida uma gratificação sobre 13º. Salário e férias, cabendo ao João, 
nessa época, 50% dessa gratificação, passando para 70% em 2015. De acordo com as 
planilhas, essa gratificação é lançada em 2016 e 2017. 

 
*Para facilitar veja o QUADRO abaixo, referente aos salários de D. Lúcia e a ocorrência de outros 
profissionais acompanhantes do João, no período de 2006 a 2018. 
 

 
 
Desde 2006, em acordo inicial feito com D. Lúcia, ela recebe o pagamento de um "valor mensal" composto 
pela seguinte soma:  (salário anotado em carteira + vale transporte).  
No período de 2006 a 2010 o valor mensal era equivalente a 1,5 salários mínimo. 
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Em 2011, com os mesmos critérios acima, D. Lúcia pediu aumento, e reconsiderando novas funções 
assumidas no cuidado do João, sua eficiência demonstrada, à partir de 2011 até hoje (2018), o pagamento 
do "valor mensal" passa a ser o equivalente a 2 vezes o valor do salário mínimo. 
Consequentemente estes valores mensais foram pagos para as férias e os 13o.salários anuais. 
Como nestes pagamentos de férias e 13o, não faz sentido a o termo "vale-transporte", usou-se no recibo o 
termo "Gratificação" para os complementos do "valor mensal". 
........... 
 

Vejam, não se trata do 13º salário e nem do 1/3 de férias, mas sim de uma gratificação sobre 
essas verbas trabalhistas.  
Pergunto: que gratificação é essa? Qual a fundamentação legal para a sua concessão? Essa 
despesa foi autorizada pelos irmãos colaboradores?  

 
Questões já respondidas e explicadas acima. 
............... 

 
 Esses "extras" podem ser cortados como forma de readequar as despesas do João para um 
patamar mais realístico frente às possibilidades atuais dos irmãos mantenedores. 
 

O que você Eli chama de "extras", como já explicado acima, não são extras, e sim parte que compõe o 
salário, ou o "valor mensal" combinado e pago a D. Lúcia, desde 2006. O salário do empregado não pode ser 
cortado ou rebaixado. Penso ser esta, uma exigência legal, e é o meu entendimento. Estou ciente das 
dificuldades dos irmãos mantenedores... bem como, do cuidador ou cuidadores. Penso que devemos 
encontrar a melhor no universo de soluções cabíveis a serem elencadas adiante. 
.................. 
 
 

Se considerarmos as despesas do João com supermercado e sacolão (100%), que são bem 
elevadas, mais a gratificação alimentar da empregada, tem-se um custo altíssimo de 
'alimentação"para o João. 

 
Esclareço que as despesas de mercado e sacolão do João são compras específicas, feitas em separado 
para ele, não se mistura com compras feitas para mim e minha família.Os produtos, variedades, volumes e 
frequência de alimentação são as prescritas pela nutricionista para as condições do paciente renal. 
Esclareço que nas compras de mercado se incluem produtos como toalhas de papel, toalhas úmidas, água 
sanitária e demais produtos para a higiene pessoal e 2 lavagens diárias de roupa com fezes e urina.  
Como sempre digo nas Prestações de Conta, as Notas e Recibos estão à disposição para conferirem,  
Já expliquei acima, sobre o que você chama de "gratificação alimentar" , e repito: Nas Prestações de Conta, 
eu chamo de Despesa com alimentação, fornecidas na minha cozinha para o empregado e custeado 
proporcionalmente por mim e pelo João. 
.................... 
 

Também tem alguns valores com acompanhante cuja diária é maior que a média praticada no 
mercado, inclusive de Brasília, como no caso da Shirley. 

 
Eli, a qual diária você se refere?  
Dia de quantas horas trabalhadas? Dia feriado ou fim de semana? Horário diurno ou noturno? 
Não busco informações sobre outros mercados. Vivemos em BH. 
 
Referente a (Shirley) Sirlei Fernandes,  
Sirlei inicialmente realizou faxinas em minha casa, nestas oportunidades ela demonstrou interesse, cuidado e 
habilidades nos breves contatos que fazia com o João e informou-nos que ela já havia cuidado idosos. 
Assim, em momentos em que foi necessário que Eu ou Eu e Beth nos ausentássemos, contratei os serviços 
de Sirlei como acompanhante eventual e autônoma, ao valor de R$10,00 por hora. Os pagamentos 
realizados somaram horas de diferentes dias e horários trabalhados. Sirlei nunca foi contratada como 
faxineira paga pelo João, mesmo nos casos em que os serviços da faxina incluíram também o quarto e áreas 
dele. 
 
 
O QUADRO abaixo lista as despesas com "acompanhante eventual", ocorridas no período de 2012 a 2018. 
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Veja Eli, que em outubro e novembro de 2012 o João esteve sob seus cuidados em seu apartamento, 
durante algumas semanas em que eu viajei para realizar projeto cultural fora de BH. Neste período você 
pagou R$ 3.606,60.  
Para eu ter uma noção de mercado, quanto teria sido o valor da diária? 
 
Em BH, o custo de uma cuidador, autônomo, por 8 horas durante o dia varia entre R$120,00 a R$180,00. 
Um técnico de enfermagem cobra R$ 100,00 por 4:00h e R$ 150,00 por 8 horas... 
 
Observe no QUADRO acima que não houve despesa com "acompanhante eventual" nos seguintes períodos: 
em 2012 pois tínhamos a Acompanhante Contratada Cleide 
em 2013 pois tínhamos a Acompanhante Contratada Ana Gonçalves 
em 2015 pois eu e/ou Beth, como em outros períodos, nos revezamos nos cuidados, nos privamos de férias, 
de liberdades e permanecemos em casa dedicando tempo=dinheiro para acompanhar e cuidar de João,   
 
Sobre os custos de "acompanhante eventual" prestados ao João, pela Sirlei Fernandes, informo que não 
temos um "valor de diária" estabelecido, uma vez que foram serviços em quantidade de horas variadas, em 
dias normais, em feriados, em fim de semana e em horário noturno, para nos atender em situações em que 
eu e Beth estivemos por algumas horas fora de casa. Sirlei sempre nos atendeu generosamente. Em alguns 
dos recibos de Sirlei, o valor total resulta da soma de vários serviços prestados. Como eu já disse acima, a 
Dona Sirlei nunca foi contratada para serviços de faxina para o João ou pagos por ele. 
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No período 2016 a 2018,sem acompanhante contratada as despesas com "acompanhante eventual" foram: 
em 2016 pagamos a Sirlei R$ 240,00 
em 2017 pagamos a Sirlei R$ 680,00 
em 2018 pagamos a Sirlei R$ 530,00 
Totalizando R$ 1.450,00  (parece que fizemos economia) 
 
Na escolha de acompanhante, além do custo do mercado, diário, mensal ou horário, estamos atentos a 
outros aspectos relacionados com a empatia, confiança, higiene, vícios, honestidade, disponibilidade para 
horário noturno, em feriados, etc. e a esses fatores não se mede com dinheiro. 
Você Eli, também contratou aqui em BH, diaristas e acompanhantes e também conhece as dificuldades que 
tivemos com alguns dos cuidadores no passado. 
................................. 
 

A atual cuidadora noturna é outra despesa, que apesar de importante, é extremamente onerosa. 
Não sei se a melhor opção era ter contrato uma cuidadora com vínculo empregatício (mtos 
encargos e direitos) ou ter optado por uma empresa (em Brasília, que tudo é muito mais caro, a 
diária de uma cuidadora é em torno de 80,00, sem qualquer adicional de vale transporte ou 
alimentação ou adicional noturno). 

 
Ao sugerir optar por uma empresa, você imagina que a relação entre o "cuidador" e a "pessoa cuidada", fica 
mais barata do que a contratação direta, se tiver entre as partes, uma empresa atravessadora ganhando 
dinheiro nessa relação. Se sua informação é real deve haver algo de errado nisso... O cuidador deve estar 
sendo pressionado e explorado pela Empresa, e em se tratando de Brasília... pode ser que uns ganham bem 
mais, enquanto outros perdem bem mais. São apenas suposições que me ocorrem. 
 
 
VAMOS AOS FATOS: 
 
Quando João ainda se encontrava hospitalizado, vocês Wanda e Eli, já me recomendavam procurar e 
contratar um técnico de enfermagem ou cuidador para cuidar do João quando retornasse para casa.  
Isso me pareceu uma providência necessária e sem maiores novidades, uma vez que, no passado, já foram 
contratados acompanhantes para atender o João em diferentes períodos, quer seja morando na residência 
ou trabalhando no período noturno. 
 
Imediatamente comecei a sondar custos e candidatos Técnicos de Enfermagem e Cuidadores entre os 
profissionais que trabalhavam no hospital Life Center e pedi a Beth que me ajudasse procurando esses 
profissionais entre os seus contatos como fisioterapeuta. 
 
Ainda enquanto hospitalizado e após João receber alta, em postagens no "Grupo Sobre João Zap", vocês Eli 
e Wanda recomendaram-me a contratação de cuidador e voltaram a este assunto várias vezes. 
Assim que eu consegui contratar a Cuidadora Fabriele, informei e postei fotos dela no grupo Sobre João Zap. 
Esta cuidadora está atendendo em período diurno e noturno. Entra às 16:00 h e sai as 7:00 da manhã do dia 
seguinte, de forma a revezar com a Dona Lúcia. Apesar de ficar por 15 horas no trabalho, respeitando os 
termos da LEI COMPLEMENTAR 150-2015 . Fabriele trabalha 7:20h diárias de 2a a sábado  e faz 44 horas 
mensal. 
Não foi fácil conseguir uma pessoa qualificada e disposta a cumprir este horário.  
Em geral os técnicos de enfermagem trabalham dia sim e dia não, em jornadas de 12x36 horas. Isso 
implicaria em descontinuidade e na necessidade de contratar 2 profissionais para revezar nos horários.  
Considerei também o fato de que um enfermeiro que trabalhasse aqui com João e em um hospital, seria um 
portador de infecção hospitalar. Descartei este modelo de contratação. 
 
Orçamento de serviço de Técnicos de enfermagem, prestado em BH, por Autônomos - esporádico. 
Estando eu ainda no Hospital Life Center, consegui orçamentos de Técnicos de enfermagem, para curativos 
em dias alternados e com valores para 4 e 8 horas diárias: 
Lauriene (Bairro Sta Terezinha) 2127-1343 e 97110-2940  (4 horas R$ 90,00; 8 horas R$ 150,00) 
Manoel  -  97534-0329  (4 horas R$ 150,00) 
Jeferson  99703-4480 (4 horas R$ 150,00) 
Udi 99847-0778 (B. Sta Terezinha - nossa ex- empregada) (4 h R$ 60,00, 8h R$ 100,00) 
 
.................... 
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Orçamento de serviço de Cuidador de Idoso, prestado em BH, por Empresas e CLT Particular 
CONTRATO POR EMPRESA HORÁRIO EQUIPE Valor mensal calculo 26 diárias 
HOME ANGELS 
http://www.homeangels.com.br/bh-mangabeiras1/ 
31 2528-0991 / 31 974010439 - SR. CRISTIANO  
 

15 horas por dia de 
segunda a sábado 
diurno/noturno/feriado 
(26 dias/mês) 

2 
Cuidadores 

R$ 5.980,00 R$ 230,00 

LCURE    
https://lcure.com.br/  
(31) 4141-5066   (31) 98667-5066 
(31) 99441-5066 - Sra. MARIANA 
 

15 horas por dia de 
segunda a sábado 
diurno/noturno/feriado 
(26 dias/mês) 

2 
Cuidadores 

R$ 5.572,00 R$ 214,00 

PADRÃO ENFERMAGEM BRASIL 
http://padraoenfermagembrasil.com.br/ 
 (31) 2515-7910 - (31) 99825-8644 
Sra. Cristina 
 

Plantão de 15h – 
dia/noite pacote 

2 
Cuidadores 

(R$ 4.620,00) 
calculado 

R$ 154,00 

EMPREGADO -CLT -  CARTEIRA ASSINADA     
Cuidadora - Fabriele Augusta Soares Neto 
( Lei Complementar 150-2015) 
SALÁRIO MENSAL NA CARTEIRA = R$ 750,00 
V. TRANSPORTE - APÓS DESC 6% DO SALARIO  
INSS DO PATRÃO - VALOR REF SET/2018  
ACRÉSCIMO NAS HORAS NOTURNAS MENSAIS 
1/12 FÉRIAS (APROX) 
1/12 13o. SALÁRIO  (APROX) 
* VEJA PLANILHA DETALHADA ABAIXO 
 

Plantão 15 horas/dia 
de 
segunda a sábado 
diurno/noturno/feriado 
(26 dias/mês) 

1  
Cuidadora 

R$ 3.112,78 R$ 119,72 

 
 CUIDADOR - EMPREGADO CLT - ESTIMAT DO VALOR FINAL MENSAL E DIÁRIA  
SALÁRIO MENSAL de Fabriele Augusta Soares Neto  1.750,00R$          
 VALE TRANSPORTE - APÓS DESCONTO DE 6% DO SALARIO   316,20R$            
 INSS DO PATRÃO - ESTIMADO SET/2018 - PAGO EM OUT/18 590,52R$            
 VALOR  (ACRÉSCIMO NAS HORAS NOTURNAS MENSAIS) 164,39R$            
 1/12 FÉRIAS (APROXIMADO) -  145,83R$            
 1/12 13o SALÁRIO  (APROXIMADO) -  145,83R$            

 TOTAL MENSAL ESTIM - INCLUI SALAR IMPOSTOS, FER, 13o, 3.112,78R$        
 * ( Lei Complementar 150-2015) 26

119,72R$           
DIAS TRABALHADOS

VALOR FINAL DA DIÁRIA
 
Veja que o Cuidador Contratado CLT ficou muito mais BARATO do que a contratação de uma EMPRESA, 
com a vantagem de ser só um cuidador e ter maior estabilidade com relação direta e continuada. 
Pelas evidências posso supor que este Cuidador Contratado diretamente por mim, recebe uma remuneração 
melhor do que aquele Cuidador terceirizado pela Empresa que visa lucros nessa intermediação; e suponho 
que o Cuidador Contratado, sendo melhor remunerado, presta melhores serviços ao paciente. 
 
No orçamento acima, veja que no caso da EMPRESA, para o plantão de 15 horas participa uma equipe de 2 
cuidadores, varáveis, sendo 
um das 16:00 h até 23:20 h = 7:20h 
outro das 23:20h até as 6:40h = 7:20h 
Isso significaria mais tumulto e inconstâncias no relacionamento, nas orientações, nas responsabilidades e 
no compartilhamento do quarto de repouso. 
 
Portanto a contratação desta profissional Cuidadora tornou-se necessária, foi sugerida pelos participantes e 
foi feita com o conhecimento de todos os participantes. 
 

Vejam que além das despesas apresentadas pelo Elias, ainda tem o plano de saúde do João 
que é de quase R$ 2.000,00. 
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De acordo com extratos da UNIMED FAMA em 2018 a mensalidade é de R$ 1.738,25. 
Oportuno lembrar que, quando o plano de saúde foi transferido de Macapá para a FAMA, Wanda, Eliseu e eu 
conversamos sobre a alternativa do plano ser transferido para a UNIMED BH, com um menor custo. Na 
época (agosto de 2016), devido a datas houve dificuldades relativas à portabilidade e períodos de inclusão e 
carências. 
Recentemente comentei sobre esse assunto com Eliseu, estando eu no Hospital LC, alertando que talvez, 
por economia, valesse a pena reavaliar, neste momento, a possibilidade e conveniência de se transferir o 
plano do João para a UNIMED BH.  
Aqui faço novamente a sugestão. 
............................... 
 
 

Isto posto, continuo com o compromisso de ajudar nas despesas do João, mas não tenho mais 
condições financeiras de assumir valores de tamanha monta. Me dói muito expor isso dessa 
forma, mas é a minha realidade atual. Cheguei no meu limite de comprometimento financeiro. E 
creio que as despesas do João devem se adequar a um patamar possível de ser suportado por 
nós. 

 
Eli e Wanda, suas dificuldades financeiras, aqui manifestas me comovem e as lamento. 
 
No entanto, devo ponderar que, na afirmação: 
"as despesas do João devem se adequar a um patamar possível de ser suportado por nós" falta bom senso, 
pois ela implica que: caso o "patamar" chegue a zero, as despesas do João sejam zero, o que significa total 
desamparo e morte do paciente. 
É de suma importância que, vocês expressaram estar em uma situação de LIMITE. 
Consequentemente eu, como cuidador e Curador, nos termos iniciais e pactuados entre nós; fico também 
sujeito a estes mesmos limites e isto pode inviabilizar os devidos cuidados ao João. 
Penso que, neste cenário devemos buscar e encontrar outros recursos. Falarei disto adiante. 
 
Entendo que esta Carta da Eli (e aprovada por Wanda), me coloca sob suspeita. Pondero que as afirmações 
foram feitas com base no entendimento de que estou realizando gastos "Exorbitantes!!!! " impróprios, fora 
dos valores de mercado e etc...  
Eu entendo que os gastos apontados, foram aqui detalhados e esclarecidos, estão dentro do valor de 
mercado, foram realizados por reais necessidades e com critérios de economia. 
Acredito que, sanadas as dúvidas, vocês podem reavaliar as acusações e juízos feitos sem terem o devido 
conhecimento do mérito. 
 
 

Além disso, creio que chegou a hora da questão do patrimônio do João ser resolvida 
imediatamente. Não dá mais para especular valor e nem ficar com picuinhas e burocracias. A 
necessidade do João é premente e o Entre-Folhas deve ser vendido pelo preço que encontrar. A 
manutenção desse bem será, certamente, uma dor de cabeça sem solução, principalmente se o 
João vier a falecer, o que pode ocorrer a qualquer momento. João precisa de recursos para 
atender às suas necessidades HOJE. 

 
É e sempre foi da maior importância o João ter recursos para custear suas necessidades.  
Uma forma de obter recursos é vender seu patrimônio, cota parte no imóvel de Entre Folhas. 
Providências e iniciativas foram e estão sendo tomadas dentro da realidade deste patrimônio. 
 
Sua expressão acima, Eli, contem erros e equívocos e me surpreende pois, este assunto, seus 
condicionantes e fatos, foram e estão detalhados nos Relatórios Administrativos já enviados a vocês e 
disponibilizados aos familiares em um website específico e já informado. 
 
Devo responder às suas questões acima e até lhes atualizar com informações mais recentes:  

 
Além disso, creio que chegou a hora da questão do patrimônio do João ser resolvida 
imediatamente. 

 
" ... ser resolvida imediatamente " Como?  Não existe esta liquidez desejável e por vários motivos: 
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1) O valor do imóvel (da cota-parte de 1/6) foi e é definida pela justiça ( técnico avaliador ___ laudo ????, juiz 
e Minist público) 
2 ) Havendo proposta de compra, a venda deve ser feita nos termos do Alvará ou, havendo diferença de 
valor e formas de pagamento, a venda só será autorizada e feita mediante consulta e aprovação da justiça. 
 
 

Não dá mais para especular valor e nem ficar com picuinhas e burocracias. 
Eli, seus juízos e acusações descabidas não deveriam ocorrer, pois você conhece o processo jurídico, já 
participou das relações entre as partes e conhece o teor dos assuntos já relados. 
 
Em decorrência do processo para obtenção do ALVARÁ DE VENDA, iniciado por Paula Ribeiro em 2012, o 
valor do imóvel em Entre Folhas, em que João tem a cota parte de 1/6, foi avaliado por um Oficial de Justiça 
Avaliador, em Caratinga  em 19 de abril de 2013, cujo valor foi confirmado pelo Juiz no ALVARÁ DE VENDA.  
Portanto eu não tenho autonomia para arbitrar o valor da venda, mas posso, tendo em mãos uma Proposta 
de compra leva-la para submeter à aprovação do Juiz e do Promotor de Justiça do Ministério Público. 
 
Ao longo deste período venho tomando várias iniciativas de venda (além da administração do bem), aqui 
lembradas de forma resumida, mas detalhadas nos Relatórios Administrativos já enviados e demais 
documentos à disposição. 
 
1) Inicialmente, e com valores definidos no ALVARÁ, formalizei oferta de venda da cota-parte do João aos 
demais condôminos. 
 
2) Fiz tentativa de venda da Sede da fazenda para o Eliseu. Eliseu formalizou a proposta e a anexei ao 
processo com consulta ao Juiz. O Juiz não autorizou, pois a proposta apontava uma gleba específica em um 
imóvel indiviso. Dependeria de uma divisão e do acordo entre os condôminos Huguesmar e Júnior. Estes não 
concordaram. 
 
3) Fiz anúncios em imobiliárias de Caratinga, Ipatinga, Facebook, OLX, etc.. 
 
4) Enviei carta ofertando a venda aos confrontantes (vizinhos da fazenda). 
 
5) Fiz desenhos sugerindo alternativas de divisão em glebas de forma a se vender uma das glebas em favor 
do João.Enviei carta Extra Judicial aos condôminos em maio de 2016. Divulguei a venda no mercado e 
consegui dois compradores. Enviei cartas solicitando o Acordo de Huguesmar e Júnior. Huguesmar 
concordou definindo suas condições, mas Júnior não concordou. Consequentemente estes 2 compradores 
não formalizaram por escrito suas propostas. 
 
6) Ao longo deste tempo de tentativas de venda, em vários contatos pessoais e por telefone, Júnior disse se 
interessar pela compra. Verbalmente se manifestou sobre o valor e pagamentos parcelados. Em todas as 
vezes solicitei a ele Júnior, que formalizasse a proposta por escrito para eu levá-la para pedir a autorização 
da venda ao Juiz e Ministério Público, mas Júnior NUNCA apresentou sua proposta, e continuou impedindo a 
venda para terceiros. 
 
7) Frente a estes impasses, e considerando que o ALVARÁ previa Venda ou "Dissolução do Condomínio", 
em 25 de Março de 2017, eu voltava de Espírito Santo, e passei o final de semana com Eliseu no Prata, na 
2a feira, 27 de Março, fui a Caratinga, comarca do imóvel, me informar e tomar as providências necessárias: 
 
a) Fui à Defensoria Pública de Caratinga para tentar conseguir serviços advocatícios gratuitos. Não os 
consegui, devido à baixa capacidade de atendimento ao público e pelo fato de não atenderem a casos que 
envolvem a venda de bens. 
 
b) Em seguida fui a 3 escritórios de advocacia em Caratinga e, avaliando os documentos, em consulta 
preliminar, foram unânimes em afirmar que, conhecendo as decisões dos juízes locais, não se aplicaria a 
Dissolução do Condomínio rural. Frente a este fato, conclui-se que no segundo ALVARÁ, obtido pelo 
Advogado Cláudio em BH, a opção da Dissolução do Condomínio com a venda do imóvel indiviso em leilão, 
e a divisão do dinheiro entre os condôminos, era uma opção tecnicamente inviável, ou seja, houve um erro 
estratégico e técnico do Advogado Claudio. 
 
c) Solicitei orçamentos aos 3 escritórios de advocacia: 
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GERALDO LINS DE SALES 
OLIVEIRA QUINTELA 
MARQUES & PEREIRA ADVOGADOS 
 
d) Em 24 de abril, o Advogado José Samuel Pereira, da MARQUES & PEREIRA ADVOGADOS, apresentou 
orçamento com as melhores condições e apresentando 3 objetivos processuais e seus respectivos custos: 
(veja detalhes na proposta e orçamento e anexo) 
1 - Divisão = R$ 20.000,00 
2 - Exigir Contas = R$ 5.000,00 
3 - Interdito Proibitório = R$ 5.000,00 
Totalizando R$ 30.000,00.  
Após negociação este valor foi reduzido para R$ 25.000,00, contudo continuou inviável. 
 
Evidencio-se o alto custo, e aqui é oportuno lembrar que, após a Advogada Paula Ribeiro se desligar do 
processo do ALVARÁ DE VENDA, contratei um advogado em BH, para dar continuidade a este processo e 
documentos relativos à Assembleia Administrativa do Condomínio. Foram custos advocatícios relativamente 
baixos conforme consta na Prestação de Conta. 
ANO 2013 - 4 serviços advocatícios - R$ 1.228,00 
ANO 2016 - 1 serviço advocatício     - R$   200,00 
 
Neste momento, considerando a atual escassez de recursos do João para o pagamento destes honorários 
altos, eu consultei ao Adv. Samuel seus pagamentos poderiam ser feitos quando houvesse o recurso a ser 
obtido, após a venda da cota-parte. Esta condição proposta não foi aceita pelo Advogado Samuel.  
Frente a estas dificuldades e tentando realizar a venda de EF, consultei ao Adv. Samuel sobre a 
possibilidade de ele intermediar as negociações com o Júnior e o Advogado dele, sem para isso abrir um 
processo jurídico formal. Ao que o Adv. Samuel confirmou que sim e por este serviço cobraria R$ 8.000,00 
caso as negociações resultassem na efetiva venda. Após negociações o valor deste honorário foi reduzido 
para R$ 5.000,00. Assim concordados, deu-se inicio os serviços. 
O Adv. Samuel fez avaliações documentais e (sic) fez contatos com o Advogado do Júnior. Por telefone e 
email o Adv. Samuel informava-me sobre o andamento das negociações com o Adv. do Júnior. Em contato 
telefônico recente, em 13/junho/2018 estando eu acompanhando o João no Hospital Life Center, mais uma 
vez lembrei ao Adv. Samuel que solicitasse ao Júnior uma proposta formal para eu leva-la para a aprovação 
do Juiz e Ministério Público em BH, e se aprovada, consumar a venda. 
Hoje continuo em contato com o Adv. Samuel e aguardando um documento formal, quer seja uma Proposta 
ou Contrato de Promessa de Compra e Venda entre as partes... 
Continuo aguardando...  
Veja Eli, que não se trata de  "especular valor e nem ficar com picuinhas e burocracias." 
Sugestões legais e viáveis para otimizar este processo de venda são sempre bem vindas. 
 

Entre-Folhas deve ser vendido pelo preço que encontrar 
 
Impossível eu determinar o valor. Não se trata de uma ação intempestiva. Você Eli está desconsiderando os 
motivos e as exigências jurídicas como as já expostas acima. 
( É oportuno lembrar-lhes o caso vivido por nós, relativo à venda do Apartamento de Cel Fabriciano, venda 
arbitrária e intempestiva, sem o devido processo de avaliação e autorização pelo Juiz e Ministério, feita pela 
Huguesmar, com os esforços e dedicação, e as complicações decorrentes, como a impossibilidade da 
emissão da Escritura e a consequente necessidade de novos procedimentos e juramentos das partes, na 
presença do Juiz em Cel. Fabriciano.) 
 

A manutenção desse bem será, certamente, uma dor de cabeça sem solução, principalmente se 
o João vier a falecer, o que pode ocorrer a qualquer momento. 
 

Curioso, Eli você reconhece que haverá um problema jurídico "dor de cabeça sem solução" para os herdeiros 
de João em EF, mas parece não perceber que, se eu fizer uma venda intempestiva, sem respeitar os devidos 
trâmites jurídicos esta venda não se conclui, como as dificuldades ocorridas na venda do Apto. em Cel 
Fabriciano; e que neste caso, mesmo sem eu assinar a documentação representando o João, eu fui 
ameaçado pelo Ministério Público, de perder a Curatela de João além de responder civil e criminalmente. (Ao 
que, no ofício foi chamado de excrescência. Lembrou? complicado né? ) 
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o João vier a falecer, o que pode ocorrer a qualquer momento. 
 
Não Eli, Para mim, entre o João e eu, 
Não Eli, Não se passaram em mim 30 anos de "EGOismo e falta de RAZÃO" 
É que isso de viver é um dom Divino! 
Sobreviver é uma simples teimosia do amor. 
Toda flor tem seus dias contados - pelo Senhor 
Vamos Dim, dia a dia, aqui você não se encontra sozim! 
 
Manos no hospital... 
Depois das vivências fraternas, humanas e desumanas até. 
Manifestamos nossos diferentes valores sobre a vida -do João. 
Então eu soube que para vocês:  
Não sou o dedicado irmão e cuidador.  
Sou o culpado por João ter saído vivo do Hospital. 
Sou o culpado por João estar vivo e financeiramente oneroso. 
Culpado por SOFRIMENTO? por EGO? e pela HEMODIÁLISE salvadora?. 
Na calada se enviou o Dorcimar para fiscalizar uma alta eventual. 
Na calada Dra Karla viu 10 minutos de João e me "consultou" por 2:50h, -na hora nem doeu! 
Dra Karla relatou 15 minutos de João e me "receitou morte" por 2:45h, pensava que eu não sabia morrer? 
Você contratou, recomendou, pagou e me fez seu objeto abjeto e ignorante.  
Você me faz relembrar o que te disse: "a palavra respeito te incomoda muito"  
Suas providências de mau agouro: eis aí a morte: cremação? ou enterrar o João? 
... Ao tempo!  
Tudo isso é extremamente estranho ao meu ser e nos distancia tanto. E já estou mesmo envelhecido. 
Assim você me faz entender que somos mesmo o seu "Ele" e o seu "Nós" 

 
João precisa de recursos para atender às suas necessidades HOJE. 

 
Isso é verdade e estou de pleno acordo. Minhas providências estão nos Relatórios Administrativos e 
financeiros, no cuidado pessoal e diário prestado por mim, por minha família e cuidadores aqui contratados. 
 
Bem no final deste relatório, estou eu là, a espera de novas propostas e soluções... 
 

1.3 POSTURAS INTERPESSOAIS - ELIAS E IRMÃOS PARTICIPANTES 

 
Para entender as relações interpessoais e os contextos envolvidos no processo de venda de EF, registro 
aqui alguns episódios, ocorridos quando busquei tratar desse assunto com vocês, irmãos participantes no 
cuidado ao João. 
Adianto que estes relatos não são reclamações, acusações e muito menos um juízo. Ajudam a entender as 
dificuldades e limitações entre nós, relativas a venda de EF e aos cuidados com o João. 
 

1.3.1 Primeiras abordagens: 

A venda da parte do João em Entre Folhas foi se complicando ao longo do tempo... 
Inicialmente Lecy telefonou-me, expos seu desejo de que Junior comprasse a parte do João e colocou o 
Junior no telefone comigo.  Junior expressou sua preocupação com o João e priorizaria a compra da parte do 
João já oferecendo R$ 60.000,00. Eu disse a ele que estava em curso um processo para a obtenção do 
ALVARÁ DE VENDA e que eu dependia deste documento que avaliaria e definiria o valor da cota-parte de 
João. 
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1.3.2 Episódios na relação com você Eli: 

De inicio você Eli contribuiu e contribui com iniciativas e ações fundamentais como a providência dos 
documentos de Identidade e CPF do João, agora cidadão. Com a providência da documentação do processo 
de definição da Curatela, bem como do processo para a obtenção do ALVARÁ DE VENDA, lembrando que 
estes processos  jurídicos foram feitos, de forma voluntária, por sua filha e Advogada Paula Ribeiro,  
Como lembrado por você, nesta sua carta, enquanto eu cuidava da pessoa do João, você se encarregou dos 
contatos com os demais familiares buscando contribuições financeiras e providenciando documentações. 
Sou sempre grato e reconheço o grande valor de suas contribuições. 
 
Porém, iniciado o processo de avaliações do imóvel e negociações preliminares para a venda de EF, você 
defendeu o valor de R$ 60.000,00 em favor do Junior. Chegando ao ponto de Junior e Huguesmar serem 
informados do número do processo do ALVARÁ, correndo sob sigilo, e estes terem acesso e anexar ao 
processo seus documentos na tentativa de, como parte interessada na compra, interferir na avaliação da 
cota-parte do João no bem EF. De forma justa o Juiz recusou o teor do documento anexado pelo Júnior ao 
processo. 
Em 2013, finalmente o ALVARÁ definiu em R$ 1.000.000.00, o valor da fazenda indivisa. Consequentemente 
a cota-parte do João vale R$ 166,666,00 que é 1/6 do valor total.  
Veja que o ALVARÁ DE VENDA evidenciou que R$ 60.000,00 estava muito abaixo, quase 1/3 do VALOR DE 
MERCADO. Por meio de outras consultas a pessoas de EF, a corretores da região, e de ofertas recebidas, 
evidenciou-se que a proposta de R$ 60.000,00, não seria aprovada pelo Juiz, mesmo porque, em benefício 
do João, haviam propostas melhores e justas compatíveis com o Valor do Mercado. Neste contexto o Júnior, 
além de não comprar, passou a impedir a venda para terceiros. ( obviamente, ninguém se interessou em 
comprar os direitos de João, 1/6 na fazenda indivisa, tendo como sócios os condôminos remanescentes) 
Veja que este é apenas um de tantos outros tumultos e dificuldades criados por Junior neste processo de 
venda. 
 
Recentemente Eli, estando nós, Você, João, Eliseu e eu, na pousada do Eliseu no Prata, onde 
compartilhamos de ótimos dias juntos! Em um dado momento, no quarto, comecei a falar com você sobre o 
andamento atual da venda de EF, você desconversou, mudou de assunto e eu não insisti... Hoje, com o dedo 
em riste, sobre este mesmo assunto, você nos escreve esta carta com acusações descabidas a mim. 
 

1.3.3 Episódios na relação com você Wanda: 

- Em data passada, provavelmente eu retornava de Vargem Alegre, Wanda veio de carona comigo, e optou 
por pernoitar em um Hotel em Santa Luzia ?, perto do Aeroporto de Confins - BH. Durante a viagem iniciei 
conversa para avaliar questões sobre a venda da parte de João em EF para o Junior ou terceiros. Wanda 
expressou-me então, que ela não trataria deste assunto. Me calei. 
No entanto, Wanda, Hoje você escreve "Eli faço minhas as suas palavras" mas, veja Wanda que a Eli trata, 
nesta carta, sobre a venda de Entre Folhas. Neste devo assumir que esta sua nova posição seja a válida? 
 
- Estando eu e Wanda acompanhando João no hospital Life Center, convidei Wanda para conversar sobre as 
condições do João. Wanda expressou seu entendimento de que João estaria em sofrimento se, em casa, 
ficasse acamado, com escaras ou vivendo em cadeira de rodas e que ela não participaria de assuntos e não 
patrocinaria as despesas de João caso ele viesse a ficar nessas condições.  Surpreendeu-me que neste 
momento Wanda comentou comigo, ali no hospital, como ela havia utilizado uma injeção letal de Cloreto de 
Potássio para matar dois cães, sem sofrimento. (Prática usual na veterinária dos cachorros.) Isso me 
impressionou muito! Posteriormente, eu ainda no Hospital, por telefone, você e eu Wanda voltamos a este 
assunto da injeção letal e do patrocínio futuro ao João.  Já preocupado com recursos futuros para os 
cuidados com o João, ainda no hospital, falei alí, com o Eliseu, sobre a eventual retirada das contribuições, 
manifesta pela Wanda para o João. 
Registro aqui que, de fato e felizmente, você Wanda continuou fazendo contribuições financeiras para o João 
e dialogando sobre as condições clínicas dele. 
De qualquer forma, hoje, nas palavras da Carta da Eli, assumidas por Wanda, está colocado um limite nas 
contribuições financeiras. 
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1.3.4 Episódios na relação com você Eliseu: 

- Em 3 de outubro 2018 a Eli nos escreveu esta carta, ela nos informa que conversou por telefone com você 
Eliseu e com Wanda e ao final ela diz  "solicito que todos façam as suas reflexões e considerações.". Eu 
fiquei na expectativa de receber a sua manifestação, para mim o seu silêncio permanece até esta data.  
 
- Em algumas oportunidades, tenho comentado com você Eliseu, sobre o andamento e as dificuldades 
quanto à venda de EF, em resposta e por várias vezes, você menciona que "alertou aos irmãos para não 
deixarem o João sozinho, na venda da parte dele em EF". Uma estratégia ou cuidado não assumido por 
quem correu e primeiro vendeu a sua parte. Mas, a realidade a se assumir é: O João continua nosso 
dependente, e nossas ajudas tem sido feitas de forma voluntárias e generosas. 
 
- Quando estive com você Eliseu, no Prata, eu voltava de Vitória ES, em 25 de Março de 2017, antes de ir 
contatar advogados em Caratinga, comentei com você sobre a situação da venda em EF e que eu iria a 
Caratinga conversar com advogados, e que João não tinha recursos para pagar honorários advocatícios.  
Depois de relembrar o seu alerta aos irmãos, acima referido, você sugeriu que eu alugasse a sua pousada no 
Prata para terceiros, para dali eu obter recursos para pagar o advogado. Você veio para BH e na 2a feira 27 
de março eu fui para Caratinga negociar com advogados e insistir na tentativa de venda de EF. 
 
 

1.3.5 COMENTÁRIO FINAL SOBRE OS EPISÓDIOS INTERPESSOAIS 

Ao relatar estes Episódios pode parecer que estou de tempo sobrando ou de mimimi, e cheio de murmúrios 
se assim preferirem. Pode ser que sim. Pode ser que não.  
Para mim estas são iniciativas e situações práticas que envolvem as soluções no exercício dos cuidados 
pessoais, administrativos e financeiros; pelas quais, hoje, estou sendo cobrado nesta Carta da Eli. 
 

2 REALIDADES ATUAIS - OUTUBRO DE 2018 

Situação atual do João quanto à  
• SAÚDE,  
• FINANÇAS 
• CUIDADOS PESSOAIS. 

2.1 SAÚDE ATUAL DO JOÃO 

Como tem sido relatado e é do conhecimento de familiares de João, sabemos que 
- A saúde do João se encontra fragilizada e se tornou mais dependente de cuidados. 
- Depende de profissionais cuidadores para higiene pessoal, alimentação, troca de decúbitos de 3/3hs no 
leito, trocar fralda, mudar, alimentar. 
- Depende de exercícios fisioterápicos diários. 
- Realização diária de curativos até a cicatrização das escaras. (atualmente 03) 
- Rotina de exames médicos de controle e laboratoriais (RNI de 7/7dias, sangue e urina mensal e trimestral 
para avaliação de medicamentos) 
- Alimentação - consulta a nutricionista, compra de alimentos, preparo e fornecimento para paciente Renal 
- João está acamado e em cadeira de rodas. 
 

2.2 FINANÇAS ATUAIS DO JOÃO 

x 

2.2.1 INSS CONTRIBUIÇÃO MENSAL 

INSS - 1 salário mínimo mensal, atual (R$ 954,00) 
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2.2.2 PATRIMÔNIO ATUAL DE JOÃO  

IMÓVEL: Fazenda Paraopeba - Entre Folhas. 
 Venda da cota parte - 1/6 do imóvel. 
 Parcerias Agrícolas - Colheitas no imóvel.  
 Aluguel da Terra, cobrar prestação de conta de Junior. 
 

2.2.3 RECURSOS ATUAIS - ORIUNDOS DE CONTRIBUIÇÕES FAMILIARES 

Os contribuintes financeiros hoje são, apenas, os seguintes familiares: 
- Eli 
- Wanda 
- Eliseu 
 
Conforme informa a Carta da Eli, a capacidade destes participantes, de contribuir financeiramente, se 
encontra hoje reduzida e limitada. 
 
SALDO ATUAL NA CONTA CORRENTE-  
Banco Bradesco AG 2404, CC 21447-7 
R$ 9.771,97 em 21 de outubro de 2018 
 
EM CAIXA (COM ELIAS)  
Até as despesas preliminares de outubro 2018 
Saldo em Caixinha. (R$ 428,28)  NEGATIVO 
 

2.2.4 CONDIÇÕES ATUAIS DO CUIDADOR E CURADOR 

Nas condições pactuadas em 1988 entre nós irmãos e nossa Mãe Ana, eu, Elias e com a participação da 
minha família, de profissionais acompanhantes e cuidadores contratados, venho desde 1988 oferecendo e 
prestando os cuidados pessoais ao João, além de representá-lo em ações administrativas e jurídicas na 
condição formal de Curador. Conforme pactuado entre nós, para realizar esses cuidados, eu dependo de 
contribuições financeiras para o custeio das despesas do João e estas contribuições, desde 1988, têm sido 
feitas voluntariamente por alguns dos membros familiares. 
Infelizmente, hoje, frente às dificuldades financeiras dos atuais participantes, conforme relatadas por Eli, a 
continuidade do nosso pacto de cuidados ao João está se tornando inviável. Carecemos de novas soluções... 
 
Sobre as minhas condições pessoais e atuais como cuidador e curador do João: 
As condições atuais do João exigem que pelo menos Eu ou Beth esteja sempre em casa acompanhando o 
João, além da profissional cuidadora, para tomar decisões, para fazer curativos diários, para movimentar o 
João na cama, para mudar de decúbito, dia e noite, de 3 em 3 horas. para conduzi-lo em cadeira de rodas, 
etc. 
- Essas condições atuais do João reduziram ainda mais o nosso tempo (de Elias e Beth) para realizarmos os 
nossos trabalhos profissionais em BH ou em viagens em projetos culturais. Isso implica também na redução 
da nossa receita financeira para o nosso sustento. 
- Atualmente eu não possuo recursos para eu assumir também as despesas financeiras de João. 
- Idosos, nossas condições de saúde se agravam e nossa capacidade de trabalho se reduz com o tempo. 
 
Assim sendo, penso que novas soluções devem ser encontradas e assumidas para garantir a continuidade 
dos cuidados ao João. A seguir pretendo sugerir "Propostas para Solução dos Problemas Identificados" para 
serem avaliadas por nós e também por outros familiares do João. 
 
 

3 PROPOSTAS PARA SOLUÇÃO DOS PROBLEMAS IDENTIFICADOS 

Com base nas realidades expostas acima, no Item 3 e/ou outras realidades consideradas pertinentes. 
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Na condição de Propostas, o texto abaixo é apenas sugestivo. 
Espero que os demais Participantes façam também as suas Propostas. 

3.1 PROPOSTAS FINANCEIRAS 

Avaliar e sugerir propostas:  

3.1.1 PROPOSTA - VENDA DE BENS 

IMÓVEL - cota parte - 1/6 do imóvel em Entre Folhas.  
- Providência em curso, conforme esclarecido e informado acima. Podemos tentar acelerar as negociações e 
decorrentes processos jurídicos objetivando a conclusão da venda da cota parte. 
 

3.1.2 PROPOSTA -  RECEITAS DO USO DO IMÓVEL EM EF 

- Receitas decorrentes de Parcerias Agrícolas no imóvel em Entre Folhas. - Avaliar a situação atual, 
lembrando-se das dificuldades nas relações com Júnior, já detalhadamente expostas nos Relatórios 
Administrativos anteriores. 
 
- Aluguel do uso da terra, a ser cobrado de Junior em Entre Folhas, por meio de uma Prestação de Conta - 
(ver orçamento do Advogado Samuel).  Avaliar a situação atual, esta prestação de conta poderá ser tentada 
de forma amigável ou por meio de Processo jurídico implicando em custos advocatícios. 
 

3.1.3 PROPOSTA - TOMAR EMPRÉSTIMO NO SISTEMA FINANCEIRO 

Não tenho conhecimentos suficientes e nem experiência sobre Empréstimos Financeiros. 
A se informar e avaliar ???   
 
Linhas de crédito Bancários - Avaliar as condições de juros. Obs. Pelos idos de 2002, Paula Ribeiro 
informou-me que o João, incapaz curatelado, não pode contrair dívidas ou fazer empréstimos.  
Talvez Crédito para o aposentado João (Crédito consignado) ? montante ? tempo? forma de pagamento etc 
  
Linhas de crédito Bancários - crédito pessoal (feito por um dos irmãos) com oferta de bens como garantia 
para baixar taxa de juro do empréstimo (veículo e/ou imóvel ) 
- 
- 

3.1.4 PROPOSTA CONVOCAR OUTROS FAMILIARES COMO CONTRIBUINTES  

Obs. Pelos idos de 2003, a Advogada Paula Ribeiro informou-nos sobre a possibilidade legal de se convocar, 
amistosamente ou juridicamente, outros membros da família de João, para contribuir financeiramente no 
custeio das despesas dele (João). 
 
Oportuno lembrar que eu já abordei este assunto em 23 de dezembro de 2014, no documento 
RELATÓRIO ADMINISTRATIVO DE CURATELA - N.3.pdf,  
enviado por email e disponíbilizado no site do João, acessível aos familiares, com o seguinte texto: 
 

" ... os recursos financeiros já estavam por acabar, o que poderia, inclusive, levar-me a solicitar 
amigavelmente ou requerer judicialmente, ajuda financeira aos demais familiares de João, nos termos 
do Estatuto do Idoso, instituído pela Lei nº 10.741, de 1º de outubro de 2003 . (...) 
É também do conhecimento e do direito que, quando o João falecer, seus bens, como no caso de 
Entre Folhas, serão herdados pelos seus familiares: todos os irmãos ou em caso de óbito, pelos 
herdeiros destes. Também é do conhecimento e do direito que: são exatamente estes familiares que, 
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espontaneamente ou judicialmente convocados, os que, de acordo com o Código Civil e o Estatuto do 
Idoso, têm a obrigação de amparar o incapaz João Modesto. 

 
AVALIAR SOBRE: 
- Amigavelmente convidar outros familiares (irmãos e sobrinhos do João)  a participarem financeiramente 
ajudando no custeio das despesas do João. 
 
- Convocar outros familiares (irmãos e sobrinhos do João), por meio de ação judicial na Defensoria Pública 
de BH. para participarem financeiramente ajudando no custeio das despesas do João. 
 
 

3.2 PROPOSTAS REFERENTES A CUIDADORES E CURADOR DO JOÃO 

-Questionar, sugerir e avaliar a viabilidade e pertinência de se adotar novas condutas de cuidados e gestões.  
- Destituir Elias da condição atual de Cuidador e Curador,  
- Sugerir novo cuidador e Curador a ser apontado e qualificado.  
- Outros 
 

4 CONCLUSÕES,  DECISÕES E PROVIDÊNCIAS 

 

4.1 CONCLUSÕES 

Naturalmente, não apresento aqui nenhuma conclusão, pois pretendo que tais conclusões surjam a partir da 
leitura deste relatório e da manifestação dos Participantes. 
 
- Aguardo, com a brevidade que nossas dificuldades impõem, as conclusões que apontem as soluções 
viáveis. 
- 

4.2 DECISÕES E PROVIDÊNCIAS 

 
As propostas e decorrentes conclusões seriam apresentadas, discutidas e assumidas pelos familiares de 
João como um novo pacto compatível com a realidade atual. 
 
As providências apontam as ações a serem imediatamente implementadas como soluções dos problemas 
identificados. 
 
 
ANEXOS 

• Orçamento - Serviços advocatícios para venda de cota-parte em Entre Folhas -  Advogado Samuel 
• Orçamento Empresas fornecedoras de Cuidadores. 
• Despesas de João em Setembro de 2018 (preliminar)  
• Despesas de João em Outubro de 2018 (em aberto,)  

 
  

 
Belo Horizonte, 20 de outubro de 2018 

 
______________________________ 

Elias Rodrigues de Oliveira 



MÊS/ANO: SET 2018
ITEN DESCRIÇÃO: Recibo, NF, CF, Depósito Data Doc Valor Doc % João  DÉBITO  CRÉDITO 

                          (3.016,56)

1 SAQUE EM R$ DA CC JOÃO- CC 021447-7 03/09/18 1.000,00       1.000,00                           

2 TRANSF DA CC JOÃO- 021447-7 para CC Elias 03/09/18 1.200,00       1.200,00                           

3 SAQUE EM R$ DA CC JOÃO- CC 021447-7 05/09/18 1.000,00       1.000,00                           

4 TRANSF DA CC JOÃO- 021447-7 para CC Elias 05/09/18 1.200,00       1.200,00                           

5 TRANSF DA CC JOÃO- 021447-7 para CC Elias 23/09/18   

4.400,00                           

1 Agua - COPASA 02/09/18 148,06          20% 29,61             

2 Luz - CEMIG 09/09/18 285,35          20% 57,07             

3 Lucimar de Paula - salario mensal 30/09/18 1.718,00       70% 1.202,60        

4 Lucimar de Paula - vale transp  mensal 30/09/18 190,00          70% 133,00           

5 Lucimar de Paula - eSOCIAL FGTS ref mês anterior 06/09/18 498,21          70% 348,75           

6 Lucimar de Paula - Despeza com alimentação 30/09/18 500,00          70% 350,00           

7 Fabriele Augusta S Neto - Cuidadora - SAL Ref 23 a 31 agosto 03/09/18 699 60 100% 699 60

DESPEZAS - DÉBITO  ( RECIBOS DISPONÍVEIS PARA CONFERÊNCIA)

CONTABILIDADE DE JOÃO MODESTO RODRIGUES DE OLIVEIRA

SALDO TRANSPORTADO DO MÊS ANTERIOR >
RECEITAS - CRÉDITO

TOTAL DE RECEITA NESTE MES

7 Fabriele Augusta S. Neto - Cuidadora - SAL. Ref 23 a 31 agosto 03/09/18 699,60        100% 699,60         

8 Fabriele Augusta S. Neto - Cuidadora - VALE TR 23 a 31 agost 03/09/18 162,00          100% 162,00           

9 Fabriele Augusta S. Neto - Cuidad.- ADIANTAM VALE T SET- 1 01/09/18 421,20          100% 421,20           

10 SACOLÃO ABC CASTELO 13/09/18 42,80            100% 42,80             

11 REY MEDICAL LTDA EPP  00737695/0001-99 (GERVÁZIO) 03/09/18 84,70            100% 84,70             

12 ESTACIONAMENTO -  BROTE - PARK 13/09/18 15,00            100% 15,00             

13 ESTACIONAMENTO -  SÃO LUCAS LTDA 19/09/18 17,50            100% 17,50             

14 HERMES PARDINI - ATENDIM DOMICILIAR 10/09/18 48,00            100% 48,00             

15 CARMO SILVA CIRÚRGICA LTDA - materiais curativo 03/09/18 188,20          100% 188,20           

16 CARMO SILVA CIRÚRGICA LTDA - materiais curativo 19/09/18 506,50          100% 506,50           

17 DMA DISTRIBUIDORA S/A - SUPERMERCADO 05/09/18 39,18 100% 39,18             

18 UBER - CAROLINA - CURATIVO ESCARAS JOÃO 04/09/18 100,00          100% 100,00           

19 UBER - CAROLINA - CURATIVO ESCARAS JOÃO 19/09/19 50,00            100% 50,00             

20 COMPRA CARMO - CIRÚRGICA EM 11 SET 18 11/09/18 268,50          100% 268,50           

21 SUPERMERCADOS BH COM ALIM LTDA 11/09/18 106,10          100% 106,10           

22 DROGARIA ARAUJO  S/A 12/09/18 40,22            100% 40,22             

S
E

T 
20

18



23 DROGARIA ARAUJO  S/A 03/09/18 48,35            100% 48,35             

24 SACOLÃO ELDORADO LTDA 08/09/18 71,35            100% 71,35             

25 SACOLÃO ABC CASTELO 17/09/18 104,39          100% 104,39           

26 DROGARIA DOIS MIL LTDA 02/09/18 87,80            100% 87,80             

27 SACOLÃO ELDORADO LTDA 25/09/18 93,14            100% 93,14             

28 SUPERMERCADOS BH  toalha p - mater limp - mocilon-bisc 25/09/18 129,50          100% 129,50           

29 MULTI FORMATO DISTRIB S/A - sucos - pão 25/09/18 29,26            100% 29,26             

30 SAUDE VIDA PROD MEDICOS LT - curat alginato calcio - soro 26/09/18 24,10            100% 24,10             

31 DISTRIBUIDORA TRIANG - LUVA latex - sabão liquido 27/09/18 67,71            100% 67,71             

100% -                 

LOCAL, DATA:                     Belo Horizonte, __________ SET 2018 5.566,13        
Assina: Elias Rodrigues de Oliveira - Curador (4.182,69)                         

TOTAL DÉBITO >

SALDO MENSAL A TRANSPORTAR



MÊS/ANO: OUT 2018
ITEN DESCRIÇÃO: Recibo, NF, CF, Depósito Data Doc Valor Doc % João  DÉBITO  CRÉDITO 

                          (4.182,69)

1 SAQUE EM R$ DA CC JOÃO- CC 021447-7 01/10/18 1.000,00       1.000,00                           

2 TRANSF DA CC JOÃO- 021447-7 para CC Elias 01/10/18 1.200,00       1.200,00                           

SAQUE EM R$ DA CC JOÃO- CC 021447-7 02/10/18 500,00          500,00                              

TRANSF DA CC JOÃO- 021447-7 para CC Elias 02/10/18 2.000,00       2.000,00                           

SAQUE EM R$ DA CC JOÃO- CC 021447-7 02/10/18 300,00          300,00                              

TRANSF DA CC JOÃO- 021447-7 para CC Elias 18/10/18 2.000,00       2.000,00                           

TRANSF DA CC JOÃO- 021447-7 para CC Elias 21/10/18 2.000,00       2.000,00                           

9.000,00                           

1 Agua - COPASA 01/10/18 167,46          20% 33,49             

3 Luz - CEMIG 09/10/18 289,75          20% 57,95             

4 Lucimar de Paula - salario mensal 1.718,00       70% 1.202,60        

5 Lucimar de Paula - vale transp  mensal 190,00          70% 133,00           

6 Lucimar de Paula - eSOCIAL FGTS ref mês Setembro 18 * 05/10/18 498 21 70% 348 75 parte do recibo de 1 088 7320
18

DESPEZAS - DÉBITO  ( RECIBOS DISPONÍVEIS PARA CONFERÊNCIA)

CONTABILIDADE DE JOÃO MODESTO RODRIGUES DE OLIVEIRA

RECEITAS - CRÉDITO

TOTAL DE RECEITA NESTE MES

SALDO TRANSPORTADO DO MÊS ANTERIOR >

6 Lucimar de Paula - eSOCIAL FGTS ref mês Setembro 18 * 05/10/18 498,21        70% 348,75         parte do recibo de 1.088,73

7 Lucimar de Paula - Despeza com alimentação - mensal 500,00          70% 350,00           

8 Fabriele ASN - Adianta Val.T- Líquido - SAL Setembro 18 02/10/18 2.169,29       100% 2.169,29        

9 Fabriele ASN - eSOCIAL FGTS ref mês  Setembro 18 * 05/10/18 590,52          100% 590,52           parte do recibo de 1.088,73

10 SUPERMERC BH COM ALIM LTDA - toalha p - lenço um-suco-etc 07/10/18 80,49            100% 80,49             

11 SAUDE VIDA PROD MEDICOS LT - curat alginato - soro 04/10/18 42,00            100% 42,00             

12 COMERCIAL IRMÃOS LAS CASAS LTDA - frutas verduras 10/10/18 24,72            100% 24,72             

13 DROGARIA DOIS MIL LTDA  sigmatriol 07/10/18 69,00            100% 69,00             

14 MULTI FORMATO DISTRIB S/A - MERC biscoito - toalha umida 22/10/18 29,55            100% 29,55             

15 DROGARIA DOIS MIL LTDA antibiot clor de ciprofloxac 14/10/18 80,00            100% 80,00             

16 DROGARIA DOIS MIL LTDA  soro 14/10/18 8,00              100% 8,00               

17 COMERCIAL IRMÃOS LAS CASAS LTDA - frutas gilo biscoito 10/10/18 26,23            100% 26,23             

100% -                 

MÊS EM ABERTO - LANÇANDO 100% -                 

100% -                 

100% -                 
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LOCAL, DATA:                     Belo Horizonte, __________ OUT 2018 5.245,59        
Assina: Elias Rodrigues de Oliveira - Curador (428,28)                            SALDO MENSAL A TRANSPORTAR

TOTAL DÉBITO >



 
A EMPRESA 

 
A Padrão Enfermagem é uma empresa prestadora de serviços de Recursos 

Humanos, especializada na seleção e agenciamento de profissionais da enfermagem e 
cuidadores de pessoas, sendo a maior rede de franquias do Brasil em seu segmento, 
levando soluções em serviços de cuidados e acompanhamento a pacientes de 
qualquer faixa etária e nível de complexidade, em ambiente domiciliar, hospitalar e 
empresarial, tanto para clientes Pessoas Físicas quanto para clientes Pessoas Jurídicas, 
desde o ano de 2006, oferecendo o melhor custo-benefício do mercado. 

 
Contamos com um banco de currículos privilegiado de Enfermeiros, Técnicos e 

Auxiliares de Enfermagem com registro no COREN, além de Cuidadores de Idosos, 
Adultos e Crianças, devidamente certificados. 

 
 
 

SOLUÇÕES EM RECURSOS HUMANOS 
 

Entendendo a dificuldade que familiares e empresas têm de encontrar e 
manter profissionais capacitados a desempenharem suas atividades, a Padrão 
Enfermagem busca constantemente as melhores práticas para suprir as necessidades 
dos clientes.  

 
Centralizamos as soluções necessárias para que você ou sua empresa 

continuem trabalhando com foco total em suas atividades, sem desperdiçar tempo e 
energia em problemas que temos experiência em resolver.   

 
Neste sentido, nossas ações são pautadas na ética e baseadas em aspectos 

importantes, visando sempre o retorno dos valores investidos.  
 
Nosso objetivo é agregar valor humano aos nossos clientes, gerando resultados 

financeiros positivos e reduzindo a perda de tempo nos processos de seleção. 
 
Buscamos estabelecer uma proximidade com todos os clientes, com o objetivo 

de implementar os ajustes necessários para o real atendimento das suas necessidades, 
mediante feedbacks e contatos frequentes durante todo o período de vigência do 
contrato de prestação de serviços.  

 
Oferecemos atendimento 24 horas por dia através de nossa Central de 

Atendimento, a fim de suprir urgências e/ou intercorrências decorrentes de problemas 
de falta de profissional e mão de obra qualificada, diferencial este que só a Padrão 
Enfermagem possui. 

 
 
 

 
 
 
 
 



 
SERVIÇOS 

 
 

• Recrutamento e Seleção de Efetivos/Prestadores de Serviços 
 

Nosso processo de recrutamento e seleção compreende as seguintes etapas: 
 
 Consultoria para alinhamento de perfil de vagas 
 Divulgação de vagas 
 Triagem e análise de currículos 
 Entrevistas individuais e coletivas 
 Seleção por competências 
 Teste de conhecimentos específicos 
 Checagem de referências 
 Avaliação psicológica 
 Juntada de documentos para apresentação 

 
• Eventos 

 
Trabalhamos também com fornecimento de profissionais para eventos, tais como: 

 
 Campanha de vacinação 
 Feiras 
 Congressos 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



 
Orçamento 

 
Encaminhamos abaixo orçamento referente à prestação de serviços de 

Cuidadores de Pessoas.  
 

• Valor base de mercado dos plantões referentes aos serviços de Cuidadores 
de Idosos, e da remuneração devida à CONTRATADA: 
 

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO 
Valor total do 

Plantão 

Plantão de 8h – dia/noite esporádico 
 

R$124,00 

Plantão de 10h – dia/noite esporádico 
 

R$136,00 

Plantão de 12h – dia/noite esporádico 
 

R$148,00 

Plantão de 15h – dia/noite esporádico R$185,00 

 

 

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO 
Valor total do 

Plantão 

Plantão de 8h – dia/noite pacote 
 

R$102,00 

Plantão de 10h – dia/noite pacote 
 

R$114,00 

Plantão de 12h – dia/noite pacote 
 

R$123,00 

Plantão de 15h – dia/noite pacote 
 

R$154,00 

 
Neste valor do plantão está incluso o transporte do profissional dentro da cidade 

de Belo Horizonte. A alimentação poderá ser fornecida pelo cliente. Caso exista um 
dificuldador, podemos solicitar ao profissional que leve sua alimentação para todo o 
período do seu plantão, acrescentando uma ajuda de custo de R$10,00 a cada plantão 
do profissional. 

 
Colocamo-nos à disposição para todo e qualquer esclarecimento que se fizer 

necessário.   
 
 

Cordialmente, 
 
 

Enilmar da Cunha de Carvalho 
Diretor Geral Padrão Enfermagem  



 

 

L’Cure – Cuidado Integral de Pessoas 

Vila Pampulha – Av. Otacílio Negrão de Lima, 3850, Belo Horizonte – MG 

lcure@lcure.com.br 

Telefones: 4141-50669441-5066   98667-5066 

 

 

 
Proposta de Prestação de Serviços 

 

Olá Sr. Elias Rodrigues, 

Gostaríamos de agradecer o contato com a L’Cure!  

Na L’Cure você encontra soluções ideais para você e sua família. Temos 

como filosofia o ambiente cooperativo e responsável, a transparência, a 

gentileza e o respeito em todas as ações. 

Nossa equipe atua em toda a Belo Horizonte, Região Metropolitana e 

trabalhamos com preços e planos diferenciados. Além disso, estamos 

abertos a esclarecer suas dúvidas sobre o plano, negociar preço e formas 

de pagamento.  

Pensamos em todas as suas necessidades, para que você e sua família se 

sintam confortáveis com os nossos serviços. 

Estamos à disposição para quaisquer dúvidas sobre nossos serviços.  

Será um prazer tê-lo como nosso cliente! 

Segue o descritivo e condições dos serviços de cuidadores profissionais. 

 

  

mailto:lcure@lcure.com.br


 

 

L’Cure – Cuidado Integral de Pessoas 

Vila Pampulha – Av. Otacílio Negrão de Lima, 3850, Belo Horizonte – MG 

lcure@lcure.com.br 

Telefones: 4141-50669441-5066   98667-5066 

 

 

 

Temos imenso prazer em apresentar a nossa proposta de prestação de serviços de 

Cuidadores profissionais 

 

Cliente: Elias Rodrigues 

Telefone: 34766022 

E-mail: eliasro@aviva.org.br 

Endereço: Bairro Castelo 

Serviço solicitado: Cuidadores profissionais 

Perfil do cliente: Idoso, 75 anos, acamado 

Horário pretendido: segunda a sábado/ diurno/noturno/feriados 

Permanente (   )       Intermitente ( X  )        Eventual (   ) 

 

Plano L’Cure 

 

O plano L’Cure inclui os seguintes benefícios  

 

1 - Visitas diagnósticas e periódicas da equipe de coordenação e supervisão para 

avaliar: 

- A satisfação do cliente e familiares; 

- A autonomia e redefinição das necessidades do cliente; 

- Integração entre cliente, família e cuidador profissional; 

- Construção do plano de cuidados e monitoramento das boas práticas estimuladas 

pela L’Cure. 

2 - Disponibilidade semanal para a orientação dos cuidadores, auxiliares e técnicos de 

enfermagem. 

3 - Construção e monitoramento das ações, assiduidade e escalas de trabalho. 

 

Nossos planos incluem 

- Salário dos profissionais, impostos e encargos 

- Transporte dos profissionais 

- Substituição do profissional em caso de ausência, férias e licenças 

- Substituição do profissional a pedido da família 
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L’Cure – Cuidado Integral de Pessoas 

Vila Pampulha – Av. Otacílio Negrão de Lima, 3850, Belo Horizonte – MG 

lcure@lcure.com.br 

Telefones: 4141-50669441-5066   98667-5066 

 

 

 

Os cuidadores profissionais são responsáveis pelas seguintes atividades 

 

- Cuidados de banho e conforto 

- Cuidados de higiene pessoal e imagem 

- Higiene do espaço/ambiente do cliente assistido 

- Preparo de refeições para o cliente assistido 

- Lembretes de medicação 

- Administração de medicamentos orais e tópicos prescritos 

- Tratamento de roupa do cliente assistido 

- Estimulação cognitiva e motora prescrita 

- Transferência e posicionamentos 

- Supervisão noturna 

- Apoio para a ingesta hídrica e de alimentos 

- Assistência às necessidades básicas dos clientes 

 

Descrição dos serviços e valores 

 

Serviços ofertados  N° de cuidadores 

profissionais envolvidos 

Frequência Investimento 

15 horas por dia de 

segunda a sábado  

diurno/noturno/feriado 

 2 profissionais  26 dias 5.572,00 

*Orçamento baseado em 30 dias, podendo ser alterado de acordo com a 

complexidade do quadro do cliente.  

 

Formas de pagamento 

 

O pagamento será 20% (vinte por cento) do valor mensal na assinatura do contrato. 

Demais vencimentos serão após a prestação do serviço até o quinto dia útil de cada 

mês, via boleto bancário, transferência bancária ou cartão de crédito. O boleto será 

enviado por e-mail com antecedência.  

 

Estamos abertos a negociações e adequações para atender as suas necessidades! 
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L’Cure – Cuidado Integral de Pessoas 

Vila Pampulha – Av. Otacílio Negrão de Lima, 3850, Belo Horizonte – MG 

lcure@lcure.com.br 

Telefones: 4141-50669441-5066   98667-5066 

 

 

 

Observações importantes 

 

 

- Este plano não inclui luvas, máscara, álcool, fraldas e medicamentos ou qualquer 

outro tipo de material/equipamento a ser utilizado no cuidado prestado. Estes 

materiais devem ser providenciados pelo contratante/família. 

 

- O contratante/família deverá oferecer as refeições ao profissional referentes ao 

horário de atendimento e permanência do cuidado. 

 

 
Este orçamento é valido por 15 (quinze) dias e poderá sofrer alteração conforme 

quadro clínico do paciente. 

 

 

 

Para maiores esclarecimentos estamos à disposição.  

 

 

Atenciosamente, 

 

 

Belo Horizonte, 04 de outubro de 2018. 

 

 
 
 
 
 

Mariana Moreira Rodrigues 

Coordenadora do Cuidado 
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Mangabeiras 1 
(31) 2528-0991/ (31) 97401-0439 
bh-mangabeiras1@homeangels-mg.com.br 
CNPJ 21.764.757/0001-21 
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PROPOSTA TÉCNICA COMERCIAL 0110-2018                            Belo Horizonte, 04 de outubro de 2018 

 

Att: Sr. Elias Rodrigues de Oliveira 

 
APRESENTAÇÃO 

A Home Angels é a primeira franquia de cuidadores de pessoas do Brasil. Atendemos um novo 
segmento dentro do universo de saúde e cuidados de pessoas, sejam crianças, adultos e idosos. Nosso 
serviço vem ao encontro das necessidades das famílias atuais.  Nesse contexto é importante ressaltar 
que se trata de um serviço diferenciado, que busca desenvolver um trabalho de qualidade e com 
profissionais capacitados no atendimento de pessoas que necessitam de cuidados.  

 Filosofia 
Tornar a vida mais fácil para nossos clientes e seus familiares, por meio de um atendimento 
domiciliar focado em uma atitude ética, profissional e acolhedora.  

 Missão 
A Home Angels oferece cuidado humanizado com respeito as necessidades físicas, emocionais e 
culturais de nossos clientes. Preservamos a rotina familiar e estimulamos a independência de 
nossos assistidos. 

 Valores 

Respeito, segurança, dignidade, parceria com familiares e médicos, informação e flexibilidade. 

 

NÓS PODEMOS AJUDAR! 

NOSSO PÚBLICO 

A Home Angels cuida de pessoas que por limitações temporárias ou permanentes, necessitem de 
acompanhamento ou auxílio durante a realização de suas atividades cotidianas.  Resume-se a nossa 
função gerar condições para que o(a) assistido(a) e familiares retomem o desempenho satisfatório 
de suas ocupações, além de criar ou manter a estrutura para que o(a) cliente permaneça em sua 
residência, local que reconhece, está adaptado e totalmente vontade.  
 
 

QUADRO RESUMO 

 

Proposta de Atendimento de Cuidador 
Descrição Formação da equipe Investimento Mensal 

Prestação de serviços de cuidados, 
jornada de 15 horas noturnas                         
(2ª à Sábado) 

Equipe formada por 02 (dois) 
cuidadores, 01 (uma) 

supervisora administrativa 
R$ 5.980,00 
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No valor do investimento contemplam-se todas as provisões advindas da contratação de 
profissionais CLT, com possibilidade de reajuste após um ano de vigência do contrato, ou quando 
houver alterações consideráveis na política econômica do país. Não estão inclusos no investimento 
a alimentação do cuidador e equipamentos de proteção individual, como luvas, máscaras e alcool 
em geral, que devem ser providenciados pela família.  
 

METODOLOGIA DE TRABALHO 

Tornar a vida mais fácil é a premissa da Home Angels , que se propõe a assumir:  

 Responsabilidade legal 
Todo o cuidador alocado na residência é de responsabilidade da Home Angels. Todos os 
impostos advindos dessa contratação, bem como as responsabilidades. Sendo assim, a 
negociação de salário e benefícios, o recolhimento tributário e pagamento mensal é nossa 
responsabilidade.  
 

 Responsabilidade gerencial 
Somos responsáveis pela gestão das pessoas e equipes, montar e implementar escalas de 
trabalho, confererir a carga horária trabalhada, resolução de conflitos e impasses, além de 
substituição do cuidador em casos de faltas, dentre outras tarefas de rotina. 
 

 Responsabilidade técnica 
Todos procedimentos técnicos empregados estarão sob a análise da Supervisora, que 
orientará os profissionais na melhor forma de realizá-los de acordo com cada quadro. 
 

Os cuidadores da Home Angels são profissionais treinados para prestar o melhor atendimento,  e 
preencher os relatórios diários e de controle do atendimento prestado, a fim de manter a familia 
informada e contribuir para o acompanhamento da condição do(a) assistido(a). Tais relatórios são 
muito úteis para avaliação dos profissionais médicos envolvidos com o(a) cuidador(a).   
 
Toda a equipe é supervisionada periodicamente a fim de atender a demandas do(a) assistido(a), da 
família ou de nossos profissionais, oportunidade em que são verificados cumprimento das normas e 
procedimentos padrão da Home Angels.  
 
FUNÇÕES DO CUIDADOR 

Cuidar abrange auxiliar nas atividades do cotidiano, tais como:  

Higiene 

Acompanhar, auxiliar e supervisionar atividades de higiene corporal, intima e bucal.  

 Medicação 
Acompanhará a ingesta das medicações, controlando a quantidade semanal e comunicando 
a família, com 05 dias úteis, o término dos remédios. Será responsável por manter a 
prescrição, conforme orientado pelo médico responsável (apenas uso tópico e oral) 

 
 Alimentação 

Preparar e oferecer refeições para o cliente assistido. A prepação deverá seguir as 
orientçaões do responsável familiar ou profissional da saúde, quanto a quantidade e 
variedade do que é oferecido. Em casos de dificuldade em realizar a alimentação de 
maneira independente, o cuidador irá prestar todo suporte.  
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 Vestimenta 

Certificar que as roupas estejam limpas, lavadas e passadas. Ou mesmo auxiliar na escolha 
de vestuário adequado para o clima e ocasião, para cada situação.  
 

 Posicionamento (quando necessário for) 
Realizar mudanças de decúbito a cada 2 horas a fim de prevenir a formação de úlceras de 
pressão. Estar sempre atento ao posicionamento correto de membros para não gerar 
contraturas e lesões.  

 
O cuidador é responsável por acompanhar todos os momentos inseridos na rotina do(a) 
assistido(a). Isso inclui acompanhamento a médicos e profissionais de saúde, atividades de lazer, 
terapias dentre outros (deslocamentos não inclusos para casos em que sejam necessários).  
 
ACOMPANHAMENTO 

Visando a qualidade do atendimento prestado e para garantir que o acordado esteja sendo 
cumprido, temos instrumentos que facilitam o desempenho das atribuições de cuidador. Todos 
esses instrumentos serão avaliados e analisados periodicamente. 
 Diario do cuidador 
 Plano de cuidados 
 Planilha de medicação 

 
PAGAMENTO 

Pagamento de 30% (trinta por cento) do valor mensal na assinatura do contrato, e demais 
pagamentos no 1º (primeiro) dia útil, após cada período de 30 (trinta) da data base do contrato. 
 
 

VALIDADE DA PROPOSTA 
Esta proposta é valida pelo período de 30 (trinta) dias, após a data de envio da mesma. 

 

Agradecemos a oportunidade de apresentar nossa proposta de prestação de serviços, colocando-
nos desde já a inteira disposição para quaisquer esclarecimentos que venham a se fazer 
necessários. 

 

Atenciosamente, 
 

Christiano Cheib - Diretor Administrativo 

Flávia Segall Mucci Daniel - Diretora Comercial 
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Dr. José Samuel Pereira 
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Dr. Henrique Miranda Marques  

                                                                                                                                                                                     

PROPOSTA DE HONORÁRIOS 
(Válido até 31/12/2017)  

Interessado: João Modesto Rodrigues de Oliveira, pelo Curador Elias 
Imóvel: Fazenda Paraopeba, Entre Folhas -MG. 
Origem: Transcrição 49.228 do Serviço de Registro de Imóveis de Caratinga-MG. 
 

OBJETIVOS: 
 

Primeiro 
Divisão: Proceder com a divisão do imóvel pelas vias judiciais, haja vista a existência de 
incapaz, de modo a individualizar junto ao Serviço de Registro de Imóvel a Gleba do Sr. 
João Modesto, possibilitando assim a venda da mesma.  
Honorários:  
R$15.000,00, a serem pagos da seguinte forma: R$5.000,00, quando da contratação; 
        R$2.000,00, quando da decisão que  
        julgar Ação de Divisão, ou solução do  
         conflito. 
        R$8.000,00 quando da realização da   
        medição do imóvel e divisão em glebas,   
         ou solução do conflito.  
Segundo 
Exigir Contas: Exigir, através de ação judicial, que o condômino Luiz Homem de Faria 
Júnior preste contas de toda a produção da fazenda no período correspondente aos 
últimos 05 anos, mais o tempo de curso da ação judicial. 
Honorários: 
R$5.000,00, a serem pagos da seguinte forma: R$2.500,00, quando da contratação; 
        R$2.500,00, quando da decisão judicial  
         ou solução do conflito. 
Terceiro 
Interdito Proibitório: Proibir, através de ação judicial, que o condômino Luiz Homem 
de Faria Júnior realize benfeitorias e plantações no imóvel, assim como retire benfeitorias 
da bem comum. 
Honorários: 
R$5.000,00, a serem pagos da seguinte forma: R$2.500,00, quando da contratação; 
        R$2.500,00, quando da decisão judicial  
         ou solução do conflito. 

Observações: 

▪ Os honorários serão pagos na medida da realização dos trabalhos. 

▪ Os Interessados deverão realizar os pagamentos relativos a custas processuais iniciais e finais, perícias, 
emolumentos e demais despesas necessárias para solução da lide e registro da divisão.   

▪ Os interessados deverão fornecer todas as informações e documentos necessários. 
 

▪ Os interessados estão cientes da DEMORA da prestação jurisdicional.   
 
     Caratinga-MG, 24 de abril de 2017. 

 

Marques & Pereira 
Sociedade de Advogados 

OAB-MG 3740 
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