
 

Informação e aconselhamento sobre assuntos     
relevantes a idosos. 

 

Planejamento de serviços e cuidos. 
 

Atendimento domicilial – cuido e apoio pessoal no 
lar do idoso. 

 

Entrega de refeições ao domicílio/Nutrição –  
consulta e entrega de alimentos para indivíduos e 
grupos. 

 

Serviço de proteção - ajuda para idosos sofrendo 
negligência e maltrato. 

 

Apoio e conselho para pessoas que cuidam de   
idosos. 

 

Apoio para moradia independente e assitência de 
habitação. 

 

Planejamento financeiro – voluntários treinados  
ajudam pessoas idosas a planejar seu orçamento. 

 

Programa de assistência para residents em  lares 
de idosos – providenciamos assistência e vigilancia 
para assegurar o cuido adequado dos idosos. 

 

Avaliação para determinar necesidade de serviços 
fornecidos pela SeniorCare e para determinar si o 
idoso seria melhor servido em um lar para idosos. 

 

Programa de serviço voluntário para idosos e     
aposentados – pessoas com idade de 55 ou mais 
prestando diversos serviços a comunidade. 

 

Transportação – transporte fornecido por              
voluntarios para que a pessoa idosa receba ate   
ndimento médico. 

 

Programas de trabalho voluntário –  opportunidades 
para servir em programas importantes a qualidade 
de vida do idoso. 

 

Outros serviços de assistência – Ajuda para        
encontra de moradia, programas de saúde mental, 
assitência para assuntos legais e mais. 

 

Informação e assistência para o idoso a respeito de 
seu animal de estimação. 

Portuguese 

 

Ajudamos a população idônea em Beverly, 
 Essex, Gloucester, Hamilton, Ipswich, 

 Manchester by the Sea, Rockport, Topsfield e Wenham. 

Podemos ajudar si… 
 

 Você tem ao menos 60 anos e precisa 
de cuido em sua casa. 

 

 Você é parente de uma pessoa de idade 
avançada, ou você cuida de um idoso e 
precisa de apoio. 

 

 Você está preocupado sobre um amigo 
ou vizinho idoso. 

 

 Você precisa de informações ou    
conselhos para decidir sua situação     
future quanto a moradia e cuido básico. 

 

 Você deseja servir a população idosa 
com trabalho voluntário. 

49 Blackburn Center 
Gloucester, MA 01930 

 

978-281-1750 
1-866-927-1050 

 

FAX (978) 281-1753 
TDD (978) 282-1836 

 

www.seniorcareinc.org 

 Nossa Missão 
SeniorCare fornece e coordena 

assistência para idosos, com o propósito 
de possibilitar a moradia independente em 

seu lar e promover sua integração e  
participação efetiva na sociedade. 

SeniorCare, Inc. é uma organização sem fins lucrativos com designação 501 (c)(3). 
Seus programas são pagos em parte or por completo por contratos e subvenção do 
departamento de idosos do governo de Massachussetts e também por outros fundos. 

Doações são bemvindas e são insentas de imposto. 
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1-800-AGE-INFO 
www.800ageinfo.com 

Serviços de Tradução disponível 


