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EDIÇÃO ESPECIAL

75 ANOS

Caros Leitores:
É com muito orgulho e alegria que apresentamos nossa edição especial
do Jubileu de Diamantes do Recreio dos Anciãos, recheada de fotos
e informações sobre as comemorações que marcaram os nossos
75 anos de atividades.
Por meio delas, vocês terão a oportunidade de ver ou rever momentos
emocionantes do aniversário da instituição, como a missa solene
celebrada na capela do Recreio e as homenagens prestadas àqueles
que tiveram, ou ainda têm, um importante papel na nossa história.
Além disso, ainda há imagens dos shows que integraram o evento
comemorativo.
Mas, como não se vive só de festa, trazemos também nesta revista
uma matéria sobre as melhorias realizadas na entidade nos últimos
meses. Entre elas, as obras nos halls dos andares, a inauguração do
museu e o novíssimo consultório dentário. Um outro destaque da
edição são as conversas com residentes do Recreio, que mostram a
satisfação daqueles que vivem num local aconchegante e tranquilo.
Tudo isso, e um pouco mais, vocês encontram ao longo destas páginas,
Boa leitura!
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PENSO. LOGO, RESIDO

75 ANOS

A ALEGRIA DE cOMPARTILHAR
Com seu inseparável chapéu, que lhe confere estilo e elegância, Celso
Camargo Ferreira de Mesquita é um dos mais populares residentes do
Recreio dos Anciãos. Aos 86 anos, esbanja simpatia e muita disposição
para participar ativamente dos eventos e do dia a dia da instituição.
Conversamos com ele no recém-inaugurado museu do Recreio, logo
descobrindo a razão pela qual foi o escolhido para sempre saudar os
aniversariantes da casa. É que, além de sua contagiante alegria, costuma
tocar pandeiro nos momentos festivos e arrancar sorrisos.

Viúvo desde 1989, com três sobrinhos que o tratam
como pai e o visitam regularmente, Celso vive no Recreio
dos Anciãos há três anos. Antes, morou em outras duas
instituições para idosos, mas nelas não se sentiu tão à
vontade nem teve o mesmo acolhimento. Ele considera
a atual moradia um verdadeiro apart-hotel e afirma que
todas as suas expectativas com relação ao lugar são
plenamente atendidas. “Desde instalações e serviços
até o atendimento e atividades, aqui tudo funciona
corretamente”, diz.

Hoje, apesar de se manter fiel ao seu time do coração,
o Flamengo, Celso lamenta que o esporte preferido dos
brasileiros esteja gerando tanta violência dentro e fora dos
estádios. “Sou do tempo em que a competição não se
limitava à técnica. Era arte. Nós tínhamos a ‘Charanga
do Jaime de Carvalho’, uma bandinha que ia para o meio
do campo tocar e homenagear os jogadores. Era algo
tão sadio e tão bom que o grande compositor Lamartine
Babo até compôs os hinos de todos os clubes de futebol
do Rio de Janeiro”, conta o morador do Recreio.

Fã de música em geral e da MPB em particular, o que
Celso adora mesmo é um chorinho. Tem prática como
instrumentista de percussão e já participou até de um
conjunto regional. Por essa razão, eventualmente é
convidado a fazer parte de apresentações de pianistas
profissionais no Recreio, além de tocar e cantar velhos
sucessos nas festas, juntamente com outros residentes.

Com seu amor à música e sua natural desenvoltura,
Celso procura compartilhar seu som, suas experiências
e sua generosidade com todos aqueles com quem divide
o mesmo espaço. Mas, quando não está envolvido
com atividades internas no Recreio ou simplesmente
descansando, também faz uns poucos passeios externos.
Ele diz que os residentes têm ampla liberdade de ir e vir,
a menos quando se trata de morador com dificuldades
de locomoção, deficiências físicas ou problemas mentais.

Com uma memória de dar inveja, Celso vive se
lembrando de acontecimentos históricos marcantes,
como, por exemplo, a deposição de Getúlio Vargas em
1945 e sua reeleição a presidente em 1950; a chegada do
homem à Lua; as diversas vitórias do Brasil no futebol e,
infelizmente, o sinistro ano em que perdemos a Copa no
Maracanã contra o Uruguai: 1950. “Estávamos preparados
na final para uma grande comemoração, com escolas de
samba e tudo, mas foi uma choradeira...”, recorda-se ele.

Para Celso, porém, apesar de suas boas condições de
saúde, o essencial é a tranquilidade. Ele não precisa da
agitação das ruas. A rotina dele corre tão serena no
Recreio que ali ele encontra tudo o que precisa para se
manter de bem com a vida.
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A ESCOLHA QUE
DEU CERTO
Eles ainda têm uma boa dose de vigor, mas se
mudaram para o Recreio dos Anciãos já faz
mais de um ano, quando decidiram simplificar
a vida, ter mais tempo para cuidar de si mesmos
e desfrutar de tranquilidade. O casal Horácio
Ferreira de Azevedo e Maria da Conceição
Fernandes de Azevedo, uma dupla relativamente
jovem em relação à média de idade dos outros
residentes, diz que optou por mais segurança e
comodidade, mas sem abdicar da independência.
Pelo contrário. Para ambos, parece que a
liberdade aumentou e um mundo bom e novo
está se abrindo.

COMO FOI A DECISÃO DE MUDAR PARA O
RECREIO? HOUVE CONSENSO?
CONCEIÇÃO: Eu já estava pensando nisso há um bom
tempo, porque morávamos em Rio das Ostras, no estado
do Rio de Janeiro, mas meus médicos são todos da
cidade do Rio. Só que o Horácio, a princípio, não queria.
Por outro lado, já tínhamos uma certa preocupação com
a questão da saúde e ficávamos pensando no futuro.
O que apressou tudo foi a morte da minha mãe.
HORÁCIO: O fato é que estou chegando aos 74 anos e
Conceição tem 68. Ninguém é mais criança...

E A ADAPTAÇÃO AO LUGAR? ACHAM QUE A
ESTRUTURA AJUDOU?
CONCEIÇÃO: Aqui é uma tranquilidade. Temos apoio
e segurança e não precisamos ficar tão dependente dos
filhos. Eu conheci o Recreio por intermédio de uma
amiga, que até hoje permanece na casa. No começo,
optamos por um apartamento menor, mas trocamos
depois por outro maior e reformado. Não podemos nos
queixar. Há muitas coisas boas, incluindo as atividades
que me ajudam nos tratamentos de saúde.

COMO É O DIA A DIA DE VOCÊS?
CONCEIÇÃO: Temos uma certa rotina. Eu, por exemplo,
levanto, vou à missa e depois participo das atividades do
dia, como fisioterapia, academia, exercício da memória
etc. Às vezes, vamos ao cinema daqui, mas evito os
filmes que não são dublados para não forçar a vista.
HORÁCIO: Quando não vou pescar, gosto de ficar no
quarto vendo os programas da Globonews. Mas, se tem
uma brincadeira, uma atividade interessante, participo.
Gosto muito também das festas e dos shows em geral.
Só não sou muito chegado a sair à noite.
CONCEIÇÃO: Nunca fomos de sair à noite, somos mais
caseiros. Até quando viajamos, preferimos programas
diurnos.
HORÁCIO: Como a Conceição já falou, eu tinha receio de
vir para cá e me sentir preso. Mas a coisa se transformou
completamente! Estar aqui me proporcionou uma
liberdade da qual eu gosto e também preciso. Antes, por
causa dos problemas de saúde dela, eu não tinha tanta
liberdade de sair e deixá-la sozinha, embora morássemos
num condomínio. Às vezes, eu até queria pescar em alto
mar, mas não podia porque isso me obrigava a não ter
hora certa para voltar. Aqui, no entanto, eu vou para
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o mar tranquilo, porque tem a assistência médica, os
primeiros socorros se precisar... Então, agora eu posso
ir sem medo para a minha pescaria, fazer um peixinho
na brasa, passar o dia inteiro na boa. Na verdade, a
liberdade que eu tinha medo de perder, acabei ganhando
por um certo aspecto. Além disso, aqui me sinto bem e
participo de quase todas as atividades. Quem diria que
uma pessoa tímida como eu acabaria ator, cantor de
coro... (risos). Sim, a vida foi me levando.
CONCEIÇÃO: Eu costumava dividir meu tempo entre
o Rio e Rio das Ostras e não conseguia engrenar numa
fisioterapia ou numa atividade de lazer, o que era
muito ruim.
HORÁCIO: Em contrapartida, a casa trouxe alguns
problemas. Um deles é que está me fazendo engordar
direto! (risos). A comida é boa e você come o quanto
quer. Estou até fazendo um pouquinho de regime.
CONCEIÇÃO: Tem que fechar a boca mesmo. E ainda
tem a cervejinha, não é?
HORÁCIO: É... Quem vai pescar e não toma cerveja,
não tem graça. Mas voltando à questão da liberdade,
o Recreio nos permite ir e vir, sair e voltar à hora que
quisermos. E também não precisamos ter empregados,
não precisamos dar satisfações. A vida fica mais fácil e,
às vezes, até fácil demais! (risos)
CONCEIÇÃO: Sim, podemos fazer uma visita, ir a um
cinema, um teatro, passar dias fora, tirar férias, viajar.

E OS FILHOS, HEIN? COMO REAGIRAM À DECISÃO
DE VOCÊS VIREM PARA CÁ?
CONCEIÇÃO: Temos um casal de filhos, seis netos e
vamos ter um bisneto. Eles gostam de estarmos aqui, não
tem que ficar naquela preocupação.
HORÁCIO: A reação foi ótima. Meus filhos até têm
inveja! E quanto aos churrascos que eu gostava de fazer
em minha antiga casa para reunir a família, agora vou
fazer na casa deles (risos).

O RECREIO DOS ANCIÃOS FEZ 75 ANOS E A FESTA
FOI MUITA BONITA. VOCÊS PARTICIPARAM?
HORÁCIO: A Conceição estava nos Estados Unidos,
mas eu participei e gostei bastante. Na verdade, aqui é
ótimo, podemos nos movimentar à vontade. E mesmo
para os que têm limitações, o lugar oferece cuidados,
bons serviços e, sobretudo, dignidade.
CONCEIÇÃO: As pessoas com limitações podem receber
a família a qualquer dia e hora, ficar com acompanhante,
ter enfermagem 24 horas à disposição.
Horácio: Não é fácil gerenciar um lugar como o Recreio,
com mais de 200 residentes. Quem trabalha aqui tem
que gostar do que faz, tem que ter amor. É um trabalho
de benemerência mesmo. Mas o pessoal consegue dar
conta.

HORÁRIO: Agora, por exemplo, eu vou para a ‘Santa
Terrinha’: Portugal. Sou luso-brasileiro do Porto. Tenho
as duas nacionalidades. Vou com meus cunhados e
pretendo ficar em Lisboa a maior parte do tempo. Já
Conceição ficará por aqui, mas sei que será bem cuidada.
Eu jamais teria condição de fazer isso se não estivesse
no Recreio. A minha preocupação agora é só arrumar os
euros e ir à luta! (risos).

VOCÊS GOSTARIAM DE DEIXAR UMA MENSAGEM
PARA OS LEITORES DA REVISTA?

CONCEIÇÃO: Eu também viajei por oito dias para os
Estados Unidos e ele ficou! E também tenho dupla
nacionalidade. Vim criança para o Brasil.

CONCEIÇÃO: Da mesma forma, posso dizer que me sinto
agora mais calma e segura, até porque estou cercada de
atenção e só fico sozinha se quiser. Além disso, fico feliz
em ver o Horácio fazer coisas que lhe dão prazer. Outro
dia, ele foi pescar e eu dormi a tarde inteira. Poderia
também ter ficado na companhia de outros residentes,
mas preferi o sossego.

HORÁCIO: Minha mensagem é no sentido de que as
pessoas não devem temer mudanças. Digo isto porque
eu mesmo, ao vir para o Recreio, imaginava estar abrindo
as portas de uma prisão. Mas nada aconteceu de ruim.
Meus medos não se concretizaram.
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JUBILEU DE DIAMANTES

75 ANOS

75 ANOS DO RECREIO DOS ANCIÃOS
Há 75 anos, mais especificamente em março de 1940,
um emigrante de Covelo, na Província de Pontevedra,
teve una iniciativa na qual todos nós que estamos
aqui, de uma maneira ou de outra, nos encontramos
felizmente envolvidos.
Manuel Barreiro Cavanelas veio para o Brasil com
apenas 16 anos, os bolsos vazios e o sonho de todo
emigrante: prosperar em uma terra distante.
Com determinação, muito trabalho e habilidade nos
negócios, acabou conseguindo, mas nunca esqueceu
sua origem humilde nem deu as costas aos compatriotas
que não tiveram tanta sorte na aventura da emigração.
Tendo se tornado um rico empresário, Cavanelas deu
início a um importante trabalho filantrópico em ambos
os lados do Atlântico: fundou um colégio em Covelo,
modernizou o Hospital da Província de Pontevedra e
contribuiu com diversas obras sociais na Galícia.

Pouco antes de morrer, o filantropo declarou em uma
entrevista:
– Conheci nesta vida a felicidade de voltar a ser pobre.
Sem dúvida, ao longo dos últimos 75 anos, houve
momentos bons e ruins, altos e baixos, luzes e sombras,
mas esta instituição, com suas sucessivas diretorias,
sempre se manteve fiel ao espírito de seu fundador.
É essa mesma vocação de serviço que vem nos
impulsionando nesses últimos cinco anos, durante os
quais a diretoria que tenho a honra de presidir tem
empreendido, com muito empenho, toda uma série de
reformas com o objetivo de melhorar a qualidade de
vida de nossos residentes, os quais queremos, antes de
tudo, ver felizes.
Creio que podemos nos sentir orgulhosos de fazer parte
desta história iniciada por Manuel Barreiro Cavanelas
há 75 anos.

No Rio de Janeiro, idealizou e realizou a maior de
suas obras: o lugar onde estamos hoje, a Associação
Recreio dos Anciãos, construída em um terreno de sua
propriedade.

E há cinco anos assumi a presidência desta casa com
enorme entusiasmo e o desejo de fazer algo útil por
nossos idosos.

E assim se fez. Cavanelas liderou o grupo de emigrantes
que criou a Associação Recreio dos Anciãos e construiu
esta Residência, fundada em 20 de março de 1940.

Hoje, me alegro infinitamente de ter tomado aquela
difícil decisão e considero que esses anos foram
particularmente bons, felizes e proveitosos por ter
estado rodeada por todos vocês.

O próprio Cavanelas passaria os últimos anos de sua
vida nesta Residência, a qual quis continuar apoiando
depois de sua morte, deixando-lhe todos os seus bens.

Muito obrigada a todos.

REGINA JALLAS SUÁREZ FIGUEIRA
PRESIDENTE
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75 AÑOS DEL RECREO DE LOS ANCIANOS
Hace ahora 75 años, más específicamente en marzo de
1940, un pontevedrés, un emigrante de Covelo, tuvo
una iniciativa en la que todos los que estamos aquí,
de una manera u otra, nos hemos visto felizmente
involucrados.
Se llamaba Manuel Barreiro Cavanelas, había venido
a Brasil con apenas 16 años, los bolsillos vacíos y el
sueño de todo emigrante de prosperar en una tierra
lejana.
Él, con tesón, mucho trabajo y visión de los negocios,
acabó consiguiéndolo, pero nunca olvidó sus orígenes
humildes ni dio la espalda a los compatriotas que no
tuvieron tanta suerte en la aventura de la emigración.
Una vez convertido en un rico hombre de negocios,
Cavanelas dio inicio a una importante labor filantrópica
a ambos lados del Atlántico, fundando un colegio
en Covelo, modernizando el Hospital Provincial de
Pontevedra y contribuyendo a diversas obras sociales
en Galicia.
En Río de Janeiro, ideó y llevó a cabo la más grande
de sus obras: el lugar en el que estamos hoy, la
Asociación Recreo de los Ancianos, sobre un terreno
que era de su propiedad.
Y así se hizo. Cavanelas lideró el grupo de emigrantes
que conformó la Asociación del Recreo de los
Ancianos y levantó esta residencia, que fue fundada el
20 de marzo de 1940.
El propio Cavanelas pasaría los últimos anos de su
vida en esta residencia, a la que quiso seguir apoyando

después de su muerte, dejándole todos sus bienes.
Poco antes de morir, el filántropo declaró en una
entrevista:
– He conocido en esta vida la felicidad de volver a ser
pobre.
Sin duda, a lo largo de los últimos 75 años ha habido
momentos mejores y peores, altos y bajos, luces y
sombras, pero esta institución, con sus sucesivas
directivas, se ha mantenido siempre fiel al espíritu de
su fundador.
Esta misma vocación de servicio es la que nos ha
impulsado en estos últimos cinco años, en los que la
directiva que tengo el honor de presidir ha emprendido,
con mucha ilusión, toda una serie de reformas con
el objetivo de mejorar la calidad de vida de nuestros
residentes, a los que hemos querido, ante todo, ver
felices.
Creo que podemos sentirnos orgullosos de haber
formado parte de esta historia, iniciada por Manuel
Barreiro Cavanelas hace 75 años.
Y hace cinco años, asumía la presidencia de esta casa
con enorme ilusión y con el deseo de hacer algo útil por
nuestros mayores.
Hoy, me alegro infinitamente de haber tomado aquella
difícil decisión y considero que estos años han sido
particularmente buenos, felices y provechosos por haber
estado rodeada por todos vosotros.
Muchas gracias a todos.

REGINA JALLAS SUÁREZ FIGUEIRA
PRESIDENTE
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MEMORÁVEL

O convite em comemoração dos 75 anos e o bolo
da Associação Recreio dos Anciãos

O lindo chaveiro
oferecido como
recordação da festa

MISSA SOLENE

Sr. Avelino Fernandez Rivera, Sr. Antonio Casas Diaz
(Jefe de la Sección de Empleo y Seguridad Social
en Rio de Janeiro) e esposa

Padre Ricardo Calvo e Padre Jesus Hortal, na celebração

Diretora Sra. Lucia Maria Otero Suarez e
seu esposo Sr. Manuel Suarez,
ao fundo a Diretora Sra. Maria Tomé Romero e esposo

Ato da comunhão
9
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Sra. Regina Jallas, diretoria e personalidades espanholas

Convidados na celebração

MOMENTO DO HINO

Banda da Polícia Militar

Gaiteiros

HOMENAGEM FLORAL AO FUNDADOR

Presidente de honra Sr. Antonino Alvarez Castro e o Sr. José Fernandez Varela no momento da homenagem floral ao
fundador da Residencia Santiago Apóstol, Sr. Manuel Barreiro Cavanelas
10
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HOMENAGENS NO TEATRO

PRESIDENTES E VICE-PRESIDENTE DA
RESIDENCIA SANTIAGO APÓSTOL
Sr. Antonio Fernandez Dominguez
Presidente (1988–1994)
Sr. Antonino Alvarez Castro
Presidente (1994–2000)
Sr. Manuel Taboada Quintas
Presidente (2000–2003)
Sra. Raquel Angeles Vasquez Pose
Presidente (2003–2004)
Sr. Daniel Loureiro Velay
Presidente (2004–2010)
Sr. José Baña Lois
Vice-Presidente (2004–2010)
Sra. Regina Jallas Suarez Figueira
Presidente (2010–2016)

AUTORIDADES PRESENTES
Sr. Manuel De La Cámara Hermoso
Embajador de España en Brasil
Sra. Celsa Nuño
Cónsul General de da España
en Río de Janeiro
Sr. Antonio Rodríguez Miranda
Secretario General de Emigración
de la Xunta de Galicia
Sr. Pablo Figueroa Dorrego
Consejero de Empleo y Seguridad Social
de la Embajada de España en Brasília
Sr. Òscar Pújol Riembau
Director del Instituto Cervantes
en Río de Janeiro
Sr. José Luiz Garcia Mira
Canciller del Consulado General de
España en Río de Janeiro
Sr. Antonio Casas Diaz
Jefe de la Sección de Empleo y Seguridad
Social en Río de Janeiro
Sra. Debora Mathias
Administradora da Residencia
Santiago Apóstol
Madre Superiora Francisca Thereza
Instituto das Pequenas Missionárias
Maria Imaculada
Irmã Berenice
Comissão Feminina da Residencia
Santiago Apóstol

Sr. Manuel Barreiro Cavanelas
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Presidente de honra Sr. Antonino Alvarez Castro entregando
à Sra. Maria Ignes Domingues a homenagem póstuma ao
seu pai, o ex-Presidente Sr. Antonio Fernandez Dominguez

Diretora Sra. Rosa Maria Dapoza Álvarez
homenageando o Sr. Antonino Alvarez Castro.

Diretora Sra. Lucia Maria Suárez entregando ao
ex-Presidente Sr. Daniel Loureiro Velay a homenagem
póstuma ao ex-Presidente, Sr. Manuel Taboada Quintas

Diretora Sra. Maria da Luz Casal homenageando a
ex-Presidente, Sra. Raquel Angeles Vasquez Pose

Sra. Regina Jallas Suárez Figueira homenageando o
ex-Presidente Sr. Daniel Loureiro Velay

Diretora Sra. Maria Laura Fernandes Trians entregando
à Sra. Teresa Baña a homenagem póstuma ao seu esposo,
o ex-Vice-Presidente Sr. José Baña Lois

Sra. Regina Jallas e Sr. Antonino Castro
homenageando o Sr. Manuel De La
Cámara Hermoso,
Embajador de España en Brasil

Sra. Regina Jallas homenageando a
Sra. Celsa Nuño, Cónsul General
de España en Río de Janeiro

Sra. Regina Jallas homenageando o
Sr. Antonio Rodríguez Miranda,
Secretario General de Emigración
de la Xunta de Galicia
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Vice-Presidente Sra. Esther Perez Duran homenageando o
Sr. Pablo Figueroa Dorrego, Consejero de Empleo y
Seguridad Social de la Embajada de España en Brasília

Diretora Sra. Mercedes de Fátima Diz Martinez
homenageando o Sr. Òscar Pújol Riembau,
Director del Instituto Cervantes en Río de Janeiro

Diretor Sr. José Sanmatin Anido homenageando o
Sr. José Luiz Garcia Mira, Canciller del
Consulado General de España en Río de Janeiro

Diretora Sra. Maria da Luz Rodrigues Casal homenageando
o Sr. Antonio Casas Diaz, Jefe de la Sección de Empleo y
Seguridad Social en Río de Janeiro

Sra. Regina Jallas e Sr. Antonino Castro
homenageando a Sra. Débora Mathias,
Administradora da Residencia Santiago Apóstol

Diretora Sra. Maria Tomé Romero homenageando
a Madre Superiora Francisca Thereza do Instituto das
Pequenas Missionárias de Maria Imaculada

Sra. Regina Jallas, a Diretora Sra. Esther Perez Duran e a família Cavanelas, na homenagem ao fundador da
Residencia Santiago Apóstol, Sr. Manuel Barreiro Cavanelas
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COQUETEL E ALMOÇO

Destaque para a belíssima decoração dos ambientes

Destaque também para os Gaiteiros e sua música alegre

Residentes aproveitando a festa

Sr. Francisco Antonio Guede Rivas e esposa

Convidados confraternizando na festa da Residencia

Diretora Sra. Laura Trians, Sra. Regina Jallas,
Mordomo Sra. Sonia Lois e esposo,
Diretora Mercedes Martinez e esposo

Sra. Regina Jallas com autoridades espanholas
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APRESENTAÇÃO DA CANTORA ESPANHOLA LUCÍA PÉREZ

Cantora Lucía Pérez abrilhantando a festa

ENCERRAMENTO

Encerramento

Residentes e convidados se divertindo

Show à parte da bateria

Convidadas com as mulatas

Diretoria e amigos caindo no samba
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MÃOS A OBRA

75 ANOS

MODERNIZANDO CADA VEZ MAIS
Concluímos recentemente obras significativas para o conforto e bem estar dos nossos residentes e colaboradores, as
quais temos orgulho em apresentar a seguir:

MEMÓRIA

ÁREA DE CIRCULAÇÃO

Renovação também do Museu da
Residencia Santigo Apóstol

Renovação dos halls dos andares com decoração moderna

HIGIENE BUCAL

ACOMODAÇÕES ESPECIAIS

Adequadas para os residentes que necessitam de maiores cuidados

PRIMEIROS SOCORROS

Novíssimo consultório dentário,
doado pela residente
Sra. Joselita Queiróz Santiago

Novos postos de enfermagem para
melhor atender aos nossos residentes
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ÚLTIMAS NOTÍCIAS

75 ANOS

VISITA ILUSTRE NA
RESIDENCIA SANTIAGO APÓSTOL
A Associação Recreio dos Anciãos recebeu a visita do Sr. Aurelio Miras Portugal, Director General de Migraciones
del Ministério de Empleo y Seguridad Social, que veio ao Rio Janeiro não só para conhecer as novas instalações
mas também, entregar a Medalla de Honor de la Emigración, à Residencia Santiago Apóstol e à Sra. Regina Jallas
Suarez Figueira.

Troca de presentes entre o Sr. Aurelio Miras Portugal e
a Sra. Regina Jallas
Diretoria reunida prestigiando a visita do
Sr. Aurelio Miras Portugal

Sempre representada por sua diretoria, a Residencia Santiago Apóstol e a Sra. Regina Jallas receberam as homenagem na
Casa de Espanha, na noite do dia 10 de junho, onde outras instituições e cidadãos espanhóis foram também prestigiados
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OFICINA DE ARTE

A moda dos livros “anti-estresse” ou “para adulto
colorir”, como também são conhecidos, fisgou até
nossos residentes, que agora se reúnem para esta
atividade que, fora da casa, conquistou adeptos de
todas as idades.
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INVESTINDO EM SEGURANÇA
Cada vez mais atenta à questão da segurança de seus
residentes, colaboradores e de seu patrimônio físico, a
administração do Recreio dos Anciãos está investindo
num programa de capacitação de funcionários. Já neste
primeiro semestre de 2015, realizou um primeiro curso,
o de Formação de Brigada de Incêndio, que ocorreu na
própria sede da instituição.
Ministrado por um técnico da área de segurança do
trabalho formado pelo Corpo de Bombeiros Militar
do Estado do Rio de Janeiro, o curso reuniu alguns
funcionários indicados pela diretoria da casa e outros que
decidiram participar voluntariamente desse importante
aprendizado. Os alunos tiveram acesso a várias técnicas
de combate a incêndios (na foto abaixo, o manuseio de
extintores), práticas de primeiros socorros e também
maneiras corretas de evacuar um local, o que inclui ajuda
especializada a pessoas com dificuldade de locomoção.
Além de promover a reciclagem do treinamento a cada
seis meses, a diretoria do Recreio espera formar novas
turmas iniciantes e ampliar, assim, o seu contingente de
funcionários aptos a atuar no campo da segurança. Outra
meta é a organização de mais cursos de indiscutível
relevância, como, por exemplo, o NR-10, de serviços
elétricos, e o NR-35, que trata do trabalho em altura.

Antônio do Carmo, assim como os demais participantes,
recebeu seu certificado de conclusão do curso das mãos do
Técnico de Segurança do Trabalho, André de Paula.

Antônio Domingos
de Souza

Cicera Xavier
da Costa

Helio
Medina

Ivaldir Pereira
dos Santos

José Francisco
dos Santos Neto

Marcia
Vieira

Paulo Henrique
dos Santos

Ronaldo de
Moura

Valdeci Alves
de Brito
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RESIDENCIA SANTIAGO APÓSTOL

recreio_75-anos_21x28cm.indd 20

24/06/2015 11:47:26

