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Retomada das Atividades

ACONTECEU NA CAL

Muito tempo se passou desde que a
pandemia se alastrou por todo o mundo
atingindo a todos, e aos poucos com a
conscientização
da
população
e
principalmente com o trabalho da ciência
pode se encontrar formas de se combater
esse vírus e encontrar a tão esperada
Vacina.
E com o avanço da vacinação de todos,
algumas atividades foram retomadas.

Neste mês de Setembro duas
atividades importantes voltaram a
acontecer aqui na CAL: Participação dos
voluntários e Saídas Externas seguindo todos os protocolos de
segurança. Motivo de alegria para
moradores e colaboradores, pois é um
sinal de que
melhorando.
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Com a retomada das saídas algumas emoções reapareceram:

"Emoção em poder
retornar para Casa da
Família. Foi duro
esperar"

Com a ajuda de patrocinadores conseguimos
reformar e modernizar a nossa quadra
poliesportiva, oferecendo mais qualidade ao
serviço prestado aos moradores.

"No período sem saídas, a gente
se apoiava um no outro, as
chamadas de vídeo ajudaram
muito"

"No período sem saídas, a
gente se apoiava um no
outro, as chamadas de vídeo
ajudaram muito"
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Repercussão da
Paralimpíada aqui
na CAL

Nossos moradores se emocionaram e se
sentiram representados nos jogos paralímpicos
desse ano.
De acordo com relatos, o momento de maior
emoção foi a cerimonia de abertura, pois
refletiram que
o deficiente pode fazer as
mesmas coisas que outras pessoas, cada um do
seu jeito.
Recordaram do JAG (Jogos adaptados de
Guarulhos), onde a nossa equipe de atletas
participam de variados eventos e atividades
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físicas esportivas.

O desabrochar das flores pela lente dos nossos repórteres:

REFLEXÃO
Irineu da Costa
Repórter

Pensamento sobre a Vida:
" O momento que estamos passando me
ensinou a ver a vida alegre de um jeito
especial".
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