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Aconteceu na CAL

Reflexão sobre
os dias Atuais
As notícias atuais sobre a pandemia, nos enchem de
esperança e alegria, porque estamos caminhando para
o controle. Porém, as noticias da guerra nos deixam
apreensivos:

Neste mês recebemos a visita ilustre
do cantor Rafael Torres que nos
agraciou com uma apresentação
musical incrível, fazendo a alegria de
todos aqui:

Pensamento dos Repórteres :

"Preocupação de ver as
pessoas querendo fugir"
"As pessoas sofrem,
destroem as coisas, elas
precisam ir para outros
lugares para se protegerem"

Tivemos também o 1°
campeonato
de
arremesso e chute ao Gol
que foi realizada pelo
setor de Ed. Física:

"Triste ver as pessoas
morrendo"

E o retorno das Saídas:

E nossos dias continuam recheados de atividades recreativas:

REFLEXÃO
Wellington Lima
Repórter

Abraçar o Mundo:

" Quero pedir desculpas a Deus por esta
humanidade tão ruim que está promovendo
está Guerra, eles estão ferindo e machucando
seus próprios irmãos, não entendem a lei do
Amor e da Caridade.

Quem somos

Vamos vibrar para que anjos de Luz falem aos
corações dos dirigentes desses paises, para
deixarem de se apegarem ao poder e
acabarem com a Guerra".

A partir desta ediçao apresentaremos os setores que fazem
parte desta grande familia que somos.

O primeiro setor a ser conhecido é a Oficina de Cadeiras de Rodas:
Composição da
Equipe:
R: Cleber
(Fisioterapeuta)
Carlos / Gabriel / Luan
(Auxiliares de
Manutenção da Oficina,
realizam consertos e
reformas das cadeiras
de rodas)
Edson (Higienização das
Cadeiras)

O que é feito no
Setor:
R: O setor realiza o
acompanhamento de
todos os assistidos
que utilizam cadeiras
de rodas. o setor
também é responsável
pela manutenção e
reforma dessas
cadeiras.

Como é feita a Avaliação /
Acompanhamento:
R: Todos os pacientes são avaliados em
suas cadeiras de rodas, é observado a
postura, se a cadeira está adequada à
postura do pacientes, caso não esteja, a
oficina realiza alterações que podem
ser feitas no apoio de cabeça, no
encosto, no assento, no apoio de pés,
no apoio de braços e etc.
Durante as avaliações é verificado a
integridade das espumas, tecidos e
cintos, e caso tenha algum dano, é
realizado a reforma.
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