
MUNDO ANDRÉ LUIZ
Olá amigos e colaboradores, nesta edição teremos dicas, 

culinária, diversão e muito mais. Boa leitura!

Entretenimento 

Guarulhos, dezembro 2015.

Rosângela- Por ser defi ciente as pessoas não 
acreditavam que ele conseguiria formar uma família e 
isso o magoava.
Élcio- Ele tinha como caráter, pensar sempre no 
próximo.
Fátima Rodrigues- Ele usava seus pensamentos para 
conquistar e não pensava no seu corpo.
Louback-  Muitas pessoas há alguns anos achavam que 
os defi cientes não tinham capacidade  de pensar.
Bueno- Ele pensava como médico, seu ponto de vista 
era científi co.
Kátia- As pessoas tinham vergonha de se aproximarem 
dele e fi cavam supresoas com a forma que ele levava a 
vida.
Fátima II- Em toda sua vida ele buscou superar suas 
difi culdades, supreendendo à todos.
Wellington- Quando fi cou doente sofreu preconceito.
Ricardo- Se sentia feliz por ajudar a humanidade.
Gisele- Ele estava próximo de encontrar as respostas 
para seu estudo.
Janderson- Será que Deus permitiu o avanço da 
doença dele, mas lhe preservou a vida, por ser 
inteligente mas imaturo?                                                                                           

Refl exão elaborada pela equipe do Jornal

Cinema 

Olá, amigos e colaboradores, nesta edição de dezembro teremos diversão,  
culinária, entretenimento e muito mais. Boa leitura!

Equipe do Jornal

NOVEMBRO AZUL

“Cuidar da Saúde também é coisa de Homem”

História do movimento
Surgiu na Austrália,em 2003, por causa do Dia Mundial 
de Combate ao Câncer de Próstata. No Brasil, instituido 
pelo Instituto Lado a Lado pela Vida, tem intuito de 
quebrar as barreiras do preconceito masculino ao fazer 
o exame de toque. Atualmente, a campanha é realizada 
por diversas entidades, e nós das Casas André Luiz não 
poderíamos fi car de fora!!
Preconceito, falta de informação, ideias equivocadas.
Estas são algumas das caracteristicas do comportamento 
masculino quando o assunto é saúde , sobretudo quando 
envolve a próstata.

Conscientize-se: Câncer de próstata não é brincadeira! 
A cada dia surgem novos casos de câncer de próstata, 
não se assuste, a chance de cura após um diagnóstico 
precoce é muito grande.

                           PREVINA-SE JÁ!!!   
                                                                     
Em minha família passamos também com a infelicidade 
de meu pai ter câncer de próstata. (Bueno)
Muitos homens ainda se envergonham em ir ao médico 
para realizar o exame. (Ricardo)
Os homens deveriam ver,ouvir o que os meios de 
comunicação falam sobre a prevenção do câncer 
de próstata,para que consigam ter uma vida mais 
saudável. (Élcio)
Os homens deveriam pensar mais em sua saúde,para 
não adquirirem o câncer de próstata. (Wellington)
Os homens devem se amar mais , por isso devem fazer 
um exame de prevenção. (Josená)

 Refl exão elaborada pelos pacientes do grupo 
“Cravos”.
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Mensagem Final

Realização

Mensagem de Natal

Equipe do Jornal

Cantinho da Gastronomia
Receitas
Cassata Napolitana

INGREDIENTES:
- 1 litro de sorvete de creme
- 1 litro de sorvete de chocolate
- 1 litro de sorvete de morango
- 100g de frutas cristalizadas
- 2 xícaras (chá) de chantilly
- 50g de nozes picados

MODO DE PREPARO:
1- Retire os sorvetes do freezer com 15 minutos de 
antecedência. Forre uma forma tipo bolo inglês com fi lme 
plástico ou papel alumínio. 2- Faça camadas com o 
sorvete de creme, chocolate e morangos intercalando com 
as frutas cristalizadas. 3-Cubra e leve ao freezer por 
4 horas, desenforme e decore com chantilly e a nozes.

Participação da paciente Lurdes e da Colaboradora 
Regiane Ap. Martins      
                                                                     Bom Apetite! 

Curiosidade

Se não fosse pela tecnologia, o professor Stephen Hawking, 
uma das maiores mentes da nossa época, não teria uma 
voz. Hoje sua voz é sintetizada através de um equipamento 
de comunicação alternativa.Sua capacidade de 
comunicação vem se deteriorando muito, às vezes ele não 
conseguia digitar mais do que uma palavra por minuto 
usando o seu computador.
Segundo Stephen: “Era muito difícil continuar a me 
comunicar de forma efi caz e fazer as coisas que gosto 
todos os dias, agora com um novo sistema criado pela 
INTEL de comunicação assistiva, mudou minha vida, sou 
capaz de dar palestras, escrever artigos e livros muito mais 
rápido”. Stephen Hawking só controla o computador 
usando um sensor na bochecha, detectado por um 
interruptor infravermelho instalado em seus óculos, o 
sensor é conectado a um notebook.

Paciente Janderson e o Colaborador Victor Aniceto 
(Gerente T.I)
    

“ Inteligência é a capacidade de se adaptar à mudança”
                         Stephen Hawking


