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Indicação de Filme

Amizade
Reflexões de Amigo para Amigo :

No dia 20 de julho é comemorado o dia do Amigo e por isso foi pensado em filme que
aborda o tema, mostrando os desafios, superações e conquistas, que envolve uma
verdadeira amizade entre duas pessoas que conseguiram quebrar preconceitos.

"Amizade é algo muito bom, a
gente conversa e se ajuda, um
cuida do outro"

Sinopse:
Um milionário tetraplégico contrata um
homem da periferia para ser o seu
acompanhante, apesar de sua aparente
falta de preparo. No entanto, a relação que
antes era profissional cresce e vira uma
amizade que mudará a vida dos dois.

"São duas pessoas livres que
dizem a verdade um para o outro"
"Amizade é ter alguém que te
ajuda, dá conselho, ajuda a
entender as coisas e a gente
acaba mudando"

Pensamento dos
Repórteres sobre o
filme :

"ele precisava de
um amigo, não
só de cuidador. Dar
comida qualquer um
pode dar, mas é
preciso ter uma
Amizade"

"Amizade é algo muito bonito,
meu melhor amigo me ensinou
muita coisa, se não fosse ele eu
não estaria aqui "
"Mostrou como a
gente gosta de
ser tratado, como
pessoa. Ninguém gosta
de ser tratado
como coitadinho"

REFLEXÃO
Wladimir Cerqueira
Repórter

"A felicidade não
está no
dinheiro,
está no Amor
que
vem do Coração"

"Foi Humano,
tratou ele como
uma pessoa
normal, como
tem que ser"

Coisas que Me fazem bem

" É bom ajudar, ter visitas, passear, ir no parque
Ibirapuera, fazer caderno, jogar basquete,
trabalhar, falar com a minha madrinha, com a
minha amiga e com o meu tio".

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

O setor que iremos conhecer é o Serviço Social:
Composição da
O que é feito no Setor:
Equipe:
R: O Serviço Social atua desde o
R: Daniela, Simone,
atendimento de vaga, a
Sara e Vanessa (
internação e desligamento do
Assistente Social)
paciente ( desinternação ou
Ana Kalina ( Jovem
óbito).
Aprendiz)
Trabalha na construção, resgate,
preservação e fortalecimento de
vínculos familiares e
comunitários. Exerce um papel
de mediação entre a Instituição,
paciente e a família.

Quais os maiores desafios
do setor de Serviço Social
na Instituição:
R: É um setor dinâmico que
demanda desenvoltura e
agilidade no ritmo de
trabalho. É um grande
aprendizado que pode ser
adquirido para vida e que
contribui para os desafios do
dia a dia.
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