
NOVA CASA DOS APOSENTADOS/AS 
RETOMA AS ATIVIDADES EM SETEMBRO

O prédio da Casa dos Aposentados/as passa por uma 
reforma para ficar ainda mais aconchegante e também 
adequado para evitar o contágio do novo coronavírus. 

Estamos deixando tudo bem bonito para voltar a 
receber vocês com carinho. A expectativa é retomar os 
atendimentos presenciais no final de setembro. Até lá, já 
estará tudo pronto.

E s t a m o s  c o m  m u i t a  s a u d a d e  d o s  n o s s o s 
atendimentos, encontros e atividades. Logo estaremos 
juntos de novo e com todo o cuidado exigido para 
prevenção da Covid.

 LIVRETO ‘’QUE OS BONS VENTOS 
TRAGAM...’’ FOI UM SUCESSO! 

Nosso livreto de Agosto “Que os Bons Ventos 
Tragam.. . ”  fez mui to sucesso com nossos 
aposentados/as e pensionistas. A publicação tem 
jogos, receitas, versos, conhecimento e diversão. 

Recebemos dezenas de pedidos para que o livreto 
chegasse em casa. O Tangram, que é um quebra-
cabeça chinês, foi a atividade que todos mais 
gostaram de fazer. Mas também tem palavras-
cruzadas, caça-palavras e as receitas. 

Em Setembro, chega a Primavera. Nosso livreto fala 
de coragem, do arcanjo Micael e da estação das 
flores. A coragem é fundamental para enfrentarmos 
todos os desafios e o arcanjo Micael é um exemplo 
dessa virtude. E também falamos da Primavera.
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Prédio passa por reforma para ficar mais aconchegante e seguro contra Covid.

Publicação com jogos, receitas e versos traz entretenimento para associados. 

Joaquim Novaes, 21 Setembro de 2020



ENCONTROS VIRTUAIS REFORÇAM NOSSA 
CONEXÃO COM VOCÊS

Em Agosto, fizemos dois encontros virtuais em 
que  matamos  as  saudades  dos  nossos 
aposentados/as e pensionistas. As conversas 
foram animadas e também cheias de histórias 
sobre esses meses em que estamos longe por 
conta da pandemia. 

Mensagem especial pra voce!

A  nossa terapeuta Gleyce Boré fez uma roda de 
conversa com muitas histórias e exercícios para 
cuidar do corpo e da mente. As nossas diretoras 
Deise Alves e Rosana Medina realizaram dois 
gostosos cafés da tarde virtual no WhatsApp Os 
participantes receberam em casa uma bandeja de 
café cheia de delícias. 

‘’O mês de agosto tem muito a ensinar.
Porque agosto é mês jardineiro, é dentro dele, berço do inverno, que as sementes 

dormem. 
Aguardam seu tempo de brotar.
Agosto é guardador de boa-nova, preparador de flores.
Agosto é quando Deus deixa a natureza traduzir visivelmente o tempo das mutações.
Vamos apreciar agosto, recebê-lo com espanto feliz de quem não desafia ventos.
Que ele desarrume e espalhe suas folhas e levante suas poeiras.
Aceite as esperas, mas coloque floreiras na janela.
Só quem vive bem os agostos é merecedor da primavera.’’    - Miryan Lucy Rezende

Roda de conversa e café da tarde virtual foram atividades animadas e com bate-papo.
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