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Os pacientes acolhidos na Unidade de Longa
Permanência da Casas André Luiz praticam
bastante atividades físicas.

Julho foi o mês da inclusão, e o pessoal da equipe de Comunicação e Marketing da
CAL promoveu uma campanha para que todos os colaboradores da Unidade de
Longa Permanência participassem. No decorrer do período, bastava tirar uma foto
na Sala de Memórias e postar a imagem nas redes sociais com a hashtag:
#inclusãonacasasandreluiz. Os assistidos também quiseram participar. Por isso,
todos os integrantes do jornal tiraram uma foto para prestigiar a inclusão e entrar
na brincadeira.

Em Agosto tivemos os Jogos Paraolímpicos de
Tóquio. A Bocha é uma das atividades favoritas dos
pacientes, e uma das modalidades dos Jogos
Paraolímpicos.
Na imagem, Wellington Lima Santos, de 34 anos, se
concentra antes de arremessar a bola.

A Equipe do Jornal Mundo André Luiz debateu entre nossos repórteres sobre as
vivencias que tiveram no mundo a fora sobre se sentir incluído, o resultado vocês
conferem abaixo;

"Quando estava em casa e
meu pai levou minha irmã
para o hospital, pois ela
iria ter neném e pude ir
visitar no outro dia, fiquei
muito feliz em participar
de tudo isso "
"Quando fui visitar
a casa da minha
madrinha pela 1°
vez"

"Quando saia para
cantar com o
"Quando tinha
pessoal no
festas na casa da
Hospital, me
minha mãe, e
emocionava"
participar das
festas da familia"

"Quando realizei
meu sonho de se
vestir de noiva"

"Lembrança de
quando passeava
com a minha mãe
lá fora na
adolescência"

"Viagem para Joinville com a
Companhia de Dança, há alguns
anos vi como é a vida lá fora,
mostramos o que podemos fazer
aqui dentro, foi no dia do meu
aniversário e ganhei parabéns
no palco, fiquei muito
emocionada "

"Lembro da Tia que cuidou de mim,
quando tinha 4 anos, eu já morava aqui e
me senti cuidada, amada e incluída "

"Realizar o sonho
de ter a minha
cadeira de Rodas
Motorizada"
"Quando vim com a
minha família para morar
aqui, me senti acolhida,
fiz muitos amigos"

REFLEXÃO
Edna Maria
Repórter
Pensamento sobre Amor:

"Estar longe do amor da
nossa família nos machuca,
mas quando revemos eles,
tudo fica bem novamente.
Isso é o Amor".
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