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Guarulhos (SP), 26 de outubro de 2020. 
 
 
Prezados,  
 
As Casas André Luiz, é uma entidade filantrópica sem fins lucrativos que há mais de 70 
anos atende gratuitamente cerca de 1.700 pessoas com deficiências, em duas unidades. 
É oferecido atendimento médico e terapêutico especializado e gratuito para cada 
particularidade, são realizados aproximadamente 167 mil atendimentos por ano.   
 
Na Unidade de Longa Permanência atendemos aproximadamente 544 pacientes com 
deficiências, que recebem atendimento médico-hospitalar e terapias, além de 
medicação, alimentação e vestimenta. Já no ambulatório, são atendidos 
aproximadamente 1.200 pacientes com o objetivo de mantê-los integrados à família e à 
sociedade, recebendo o mesmo tratamento. 
 
Para manter todas essas atividades, Casas André Luiz mantém convênio com o Sistema 

Único de Saúde que supre 30% dos recursos financeiros necessários; capta recursos junto 

à população através de doações financeiras pelo sistema de Telemarketing, dos 

Mercatudos que são bazares permanentes onde são comercializadas as doações em 

materiais que não atendem a demanda da Instituição, e através do investimento social 

privado que se realiza por meio do Programa Empresa Iluminada, que propõe a adesão 

de projetos e ou programas de manutenção. Devido a pandemia, muitos de nossos 

recursos diminuíram e insumos aumentaram de preço, dificultando nosso trabalho no 

tratamento das pessoas com deficiências e suas famílias. 

 
Pelo presente, destacamos algumas necessidades que ajudaria muito nesse momento. 
 
Item  Quantidade 

(consumo) 
Valor aproximado 

Equipamento para a Cozinha - GEIGER 
TURBO MIXER GTM-750 

1 R$ 52.800,00 

Van Adaptada para 3 cadeirantes 1 R$ 176.000,00 
Faltam R$ 71.000,00, pois 
R$ 105 mil recebemos de 
um parceiro  

Alimentação – Dieta enteral 
 
Dieta com fibras 1.0 e 1.5 kcal (e outros) 
Módulo proteína 
Módulo lipídios 
Suplemento calórico 

164 pacientes 
utilizam a dieta 
6.900 litros mês 
120 latas mês 

210 frascos mês 
13.620 mês 

R$ 150.000,00 
(alguns fornecedores 
Fresenius Kabi e Danone) 
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Desde já agradecemos a atenção, salientando a fundamental importância dessa parceria 
para as Casas André Luiz. Colocando-nos a disposição para quaisquer esclarecimentos 
necessários sobre a Instituição. 
 
  
Cordialmente, 
 

 
Luzia Margareth Pummer Carvalho 

Presidente do Conselho Diretor          

 


