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Mãos à obra

Muito já feito, muito por fazer

Aos 74 anos, a Residencia Santiago Apóstol é uma
instituição que comprova que não só o ser humano,
mas também o que ele constrói, pode envelhecer
com beleza e dignidade. Presidida há quatro anos
por Regina Jallas Suárez Figueira, a instituição não
só cuida exemplarmente de idosos, como preserva e
valoriza o seu patrimônio físico e cultural, investindo
continuamente em reformas e inovações. Mas essas
melhorias têm exigido grandes esforços, sacrifícios de
todas as partes e, sobretudo, uma alta dose de criatividade para conciliar os recursos financeiros disponíveis
com as melhores soluções em favor dos residentes.
Quem nos traz em detalhes a maratona de mudanças
pelas quais a Residencia vem passando nos últimos
anos é a própria presidente, que iniciou sua gestão
em março de 2010 e agora está em seu terceiro mandato (de dois anos) consecutivo. Regina lembra que,
mesmo na condição de simples frequentadora do
lugar e depois associada, já sentia vontade de dotar a
Residencia Santiago Apóstol de uma recepção à altura
da casa. Por isso, tão logo assumiu seu cargo, quis
transformar o velho sonho em realidade.

manhã, almoço e jantar? A resposta partiu do atual
presidente de honra da instituição, Antonino Alvarez
Castro, que certo dia teve um estalo. “Nunca esqueci
esse momento. Ele estava caminhando comigo no
mirante da Residencia e, de repente, apontou para o
nosso teatro”, relata Regina.
As poltronas desse espaço foram então retiradas para
dar lugar ao refeitório provisório, mas a saga de dificuldades estava apenas começando. No meio do troca-troca, surgiu outra questão ainda mais perturbadora:
e o que fazer com a enorme cozinha do local, que também precisava de uma total remodelação? “Decidimos
transferi-la para a área”, fala Regina, acrescentando
que a diretoria da Residencia teve que contar com o
apoio de engenheiros e arquitetos e consumir cerca de
três meses para processar toda essa estrutura temporária, “o que foi uma loucura”.

|

Só na cozinha, com a copa inclusa no pacote, havia
500m² a reformar. Assim, diante das altas despesas, a
corrida por doações também se intensificou. “Andamos
aqui e ali”, explica Regina, “mas ao final obtivemos o

“Minha primeira proposta aos diretores foi justamente
embelezar a parte de entrada da entidade, ideia com
que todos concordaram”, diz Regina, salientando que
não faltaram transtornos durante os seis a sete meses
da obra. O mais interessante, porém, é que o belo
resultado acabou inspirando a diretoria da Residencia
a mexer em seguida no conjunto de refeitórios —
o dos residentes, o dos funcionários e o das freiras.
Com uma nova empreitada a caminho, os responsáveis pela Residencia saíram a campo para viabilizar
mais esse desafio. Só que, dessa vez, o problema
parecia um quebra-cabeças e exigia uma verdadeira operação de guerra: onde colocar, durante a
reforma dos refeitórios, 200 pessoas para o café da
Residencia Santiago Apóstol |
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retorno esperado. Planejávamos e corríamos atrás,
sempre como um time unido”.

a cafeteria foi beneficiada, ganhando um espaço mais
amplo e se tornando um ponto de festas e encontros.

Ela deu “graças aos deuses” pelo término dos quase
oito meses em que os moradores da Residencia viveram numa espécie de canteiro de obras, mas garante
que valeu a pena. “Ficou tudo lindo! Copa, cozinha e
refeitório, este último reinaugurado com uma bela
Festa da Feijoada. E ainda aproveitamos para renovar
praticamente todo o material de uso, como panelas,
copos e utensílios, e para mudar até o logotipo dos
pratos”, conta Regina com entusiasmo.

Com grande senso de oportunidade, o presidente de
honra da Residencia Santiago Apóstol entrou em cena
novamente para sugerir mais uma mudança: concentrar
todos os serviços no andar de baixo, onde fica, entre
outras coisas, a sala de TV. “Um trabalhão”, comenta
Regina, “pois lá fomos nós executar as reformas
das salas de ginástica, fisioterapia, salão de beleza,
biblioteca e consultório médico, aumentando também
a carga elétrica de algumas delas. Aproveitamos uma
parte do espaço do mirante, mas as salas são todas
cobertas. E saiu tudo como planejado. Ganhamos em
praticidade e comodidade”.

Na sequência dos melhoramentos, por ser um ponto de
atração local, tinha chegado a vez do mirante. Era preciso retirar umas colunas com lajes, que eram baixas e
atrapalhavam a circulação das pessoas na entrada do
teatro e na saída do salão nobre. Depois de se verificar
com os engenheiros que a ação não causaria qualquer
dano estrutural, o procedimento foi feito com britadeiras, o que gerou muitas reclamações por causa do
barulho, segundo Regina.
Entre uma olhada aqui e outra ali, e sempre atentos
às lacunas, os dirigentes da Residencia perceberam o
quanto o piso do teatro também pedia um tratamento,
sobretudo após ter sediado o refeitório por algum
tempo. As mesmas poltronas foram depois reaproveitadas, porque tinham boa qualidade, mas não sem
antes sofrerem uma renovação e ficarem como novas.
De acordo com Regina, esta etapa de obras ocorreu
aos poucos em razão dos investimentos anteriores e
não causou prejuízos ao dia a dia da instituição. Até
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Aqueles que pensam que a história termina por aqui
estão redondamente enganados. É que, em paralelo às
obras mencionadas, os diretores da Residencia iniciaram reformas nos andares dos seus três prédios para
oferecer mais conforto aos usuários. Pouco a pouco,
para se igualarem às unidades mais novas, as antigas habitações foram ganhando banheiro privativo e
virando suíte, além de se ter implementado a construção de apartamentos com uma pequena sala, a maioria
ocupada hoje por casais.
No atual estágio de modernização dos ambientes, conforme Regina nos informa, as obras estão concentradas
no Bloco 2 (ao lado da igreja), cujo sexto andar está
pronto e decorado. A expectativa é chegar em breve ao
Bloco 1 para construir novas suítes em uma das alas,
uma vez que a capacidade do restante dos terrenos

já está praticamente tomada. Com essas suítes, que
serão um pouco maiores, a Residencia espera atender à demanda de casais, que ainda são uma pequena
minoria na entidade.
Na avaliação de Regina, mesmo os casais não tão idosos acabam reconhecendo que é menos oneroso e mais
vantajoso morar na Residencia do que ter seu próprio
apartamento, até pelo fato de desfrutarem de uma convivência amigável, com bem-estar e autonomia. “Aqui
eles entram e saem quando querem ou, no caso dos
que têm idade avançada, desde que autorizados pela
família. Temos nossos horários de refeições predeterminados, mas, se qualquer residente quiser comer fora,
nada o impede. São os próprios idosos que programam os filmes que querem ver e em quais datas e que
decidem, ainda, de quais atividades diárias participar.
Afinal, se sentem livres e como se estivessem em casa,
porque não somos um asilo que aglutina gente, mas
um residencial especializado; daí o nome, em espanhol,
Residencia Santiago Apóstol. Respeitamos cada um dos
nossos residentes, oferecemos a eles uma série de
opções e por isso eles ficam encantados. Não querem
mais sair daqui”, enfatiza a presidente da Residencia.
Arcar com uma estrutura de tamanha eficiência voltada para a terceira idade, em que as benfeitorias são
constantes, as instalações são ótimas e o tratamento é
100% vip — desde o cuidado médico e nutricional até
as atividades de lazer oferecidas —, parece requerer
pulso firme. São 97 funcionários, fora os terceirizados,
e enfermagem 24 horas por dia. Regina concorda que
não é simples.

“Nossas verbas são um somatório de pagamento dos
residentes, contribuições espontâneas de associados,
receita de aluguéis de imóveis que revertem para
a casa, ajuda da Espanha (tanto do governo central
quanto o da Xunta de Galicia), patrocínio da Repsol
(empresa espanhola atuante no Brasil) e doações de
empresários espanhóis. Entretanto, por sermos entidade beneficente, ou seja, sem fins lucrativos, também
mantemos idosos que nada pagam, sem fazer qualquer
distinção entre pagantes e não pagantes e tratando a
todos com o mesmo carinho. Quando autoridades
espanholas vêm nos visitar, fazemos questão de mostrar como o dinheiro arrecadado está sendo aplicado.
Cada centavo é revertido em melhoria da qualidade de
vida dos moradores”, enfatiza a presidente.
Regina não mora na Residencia Santiago Apóstol, mas
gosta tanto do estilo bucólico do lugar que às vezes
prefere tomar seu café da manhã ali, em companhia dos
residentes. É uma maneira, como ela mesma define,
“de estar mais próxima da natureza, admirar a beleza e
oxigenar a mente”. De fato, para onde se olha, há algo
a apreciar — como a bonita construção que abriga
a igreja, por exemplo, reformada ainda na gestão de
Daniel Velay, o mesmo que insistiu para que Regina
assumisse a presidência da casa em 2010. Como se vê,
todos os gestores da entidade sempre apoiaram uns
aos outros e apostaram em mudanças. Está no DNA.
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Empreender para melhor atender
O processo de transformação da Residencia Santiago
Apóstol ao longo dos anos conta com várias testemunhas importantes, sendo uma delas a administradora
Débora Mathias. Ela é funcionária da instituição há
23 anos e afirma que houve uma completa renovação,
um salto qualitativo muito grande. “As mudanças foram
tantas que muita gente não reconheceria o lugar”,
garante.
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Débora atribui o montante das inovações não só à
visão empreendedora dos gestores da entidade, mas
também aos novos tempos. Os residentes de ontem,
segundo ela, nada têm a ver com os de hoje, que são
mais bem informados e exigentes, assim como seus
familiares. “Todos querem manter o nível de vida que
tinham em casa e ter acesso aos benefícios do mundo
moderno. Cobram de nós a disponibilidade de determinado serviço, a presença de tal especialista e a oferta
cada vez maior de opções no cotidiano”, explica a
administradora.
Para fazer frente a essas crescentes exigências e à
própria dinâmica dos dias atuais, a Residencia está
sempre renovando e reinventando suas práticas,
inclusive no setor de eventos. Embora estes sejam
quase todos gratuitos e voltados apenas para o
público interno, pelo menos dois são abertos aos
interessados e destinados a angariar fundos: a
Festa Junina e a Feijoada, que ocorre em agosto e
já se repetiu 10 vezes. Débora observa que até na
hora de promover festas e iniciativas de maior porte
a Residencia é privilegiada, porque dispõe de um
grande espaço e muitas áreas comuns, e que “só
faltava mesmo à entidade uma administração mais
dinâmica e arrojada” — o que, segundo ela, teve
início nas últimas gestões, com a reorganização da
casa e o começo da modernização.
“A renovação das instalações não só rejuvenesceu a
Residencia Santiago Apóstol, como melhorou a qualidade do nosso atendimento ao seu público”, reconhece
Débora. Agora, há mais e melhores espaços para os
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residentes se movimentarem, se exercitarem, aprenderem, conviverem, se divertirem e relaxarem, além de
ter crescido o leque de aulas e atividades dos idosos.
“Eles se mantêm ativos física e mentalmente, por meio
de novas aprendizagens e de um constante contato
com manifestações artísticas e culturais. Recebemos
corais, músicos, visita de estudantes... Os moradores
estão sempre interagindo entre si e com outras pessoas”, salienta a funcionária.
Em termos de futuro, Débora prevê que continuará
zelando por tudo aquilo que construiu e que receberá
novos casais por conta da maior procura. “Eles são
bem poucos no momento, considerando-se os 184
residentes, mas um dado interessante é a faixa etária.
O penúltimo casal que entrou, por exemplo, Conceição
e Horácio, tem só 68-69 anos, enquanto nossa moradora mais velha, Maria Guerra, já fez 102. Ou seja: deve
haver boas razões e conveniências para esse casal
preferir estar aqui. E eles não são os únicos”, comenta
a administradora.
Independentemente da idade e do estado civil, os
motivos que levam idosos a querer permanecer na
Residencia talvez possam ser identificados numa avaliação da própria Débora. “O impacto inicial de uma pessoa recém-chegada é enorme em função do estigma
que é viver em asilo. Mas, com o tempo, ela
percebe que está num outro tipo
de lugar, rodeada de atenção,
carinho, amizade e propostas para uma vida melhor.
Claro que não podemos
substituir a família e
nem preencher todos os
espaços, mas fazemos
com amor e dedicação a
parte que nos compete.”

Mudança dos tempos
Memória viva das mudanças e percalços da Residencia
Santiago Apóstol nas três últimas décadas, seu atual
presidente de honra, Antonino Alvarez Castro, de 82
anos, é presença obrigatória nas conversas e decisões
que afetam a vida da instituição. Ele já foi vice-presidente e também presidente entre 1994 e 2000, nunca
abrindo mão de participar ativamente da entidade
desde 1985. Não é à toa que, mesmo sofrendo de diabetes e enfrentando problemas de visão, permanece
ajudando a atual diretoria nos momentos bons e ruins
e dando conselhos que valem ouro. Ninguém melhor do
que Antonino, então, tão experiente e observador, para
falar da velha e da nova Residencia Santiago Apóstol.
“Nosso objetivo inicial era acolher idosos em situação de desamparo, porque tínhamos um perfil mais
de benemerência. Eu até me lembro do caso de um
senhor que chegou em casa e
encontrou suas malas do lado
de fora. As filhas não o
deixaram entrar e ele
acabou aqui, onde
viveu o resto de sua
vida com alegriae
disposição”, diz
ele.
Naqueles tempos,
segundo o presidente de honra,
os preços cobrados eram tão irrisórios que havia fila de
espera por um lugar, que
podia durar anos. E qualquer
aumento repercutia muito negativamente. “A gente precisava explicar às pessoas que o
aumento decorria de custos de manutenção, de obras
necessárias etc. Mas ficava cada vez mais difícil enfrentar a situação, porque os aumentos mal cobriam as
despesas. Hoje, no entanto, o aumento é ditado pelo
Ministério Público, juntamente com a Promotoria do

Idoso, que impõe um modelo de contrato adequado
para cada instituição contendo um índice de reajuste
anual para o residente. Já existe um parâmetro legal”,
esclarece Antonino.
Quando ele começou a frequentar a Residencia Santiago
Apóstol, tudo era bem diferente. “Às vezes, havia dois
residentes ocupando um mesmo quarto, o que gerava
desavenças, especialmente no caso dos homens. Com
a possibilidade de alojar uma pessoa ou um casal por
unidade e com a criação de banheiros privativos, as
coisas melhoraram, permitindo aos hóspedes desfrutar de mais conforto e privacidade, do jeito que era na
época da fundação”, relata o presidente de honra.
Para Antonino, as diversas fases pelas quais a
Residencia passou em sua história traduzem uma
história de luta, orgulho e esperança, mas também já
houve motivos de descrença e tristeza. “Infelizmente,
em determinados períodos, os diretores foram deixando a entidade cair mais e mais, até quase o caos.
Já não éramos uma casa de elite e bem organizada.
Quando assumi, não havia sequer dinheiro em caixa;
a diretoria teve que emprestar do próprio bolso para a
entidade se manter. Por outro lado, os imóveis estavam
tão abandonados que nada poderiam render”, lamenta.

|

Levou um bom tempo até tudo voltar ao seu lugar. Mas
isso, na opinião do presidente de honra da Residencia
Santiago Apóstol, são águas passadas. “Com esforço,
organização e diretoria atuante, as receitas foram
subindo e a parte financeira tornou-se bem mais confortável. Atualmente, as instalações estão excelentes e
ficarão ainda melhores, com certeza, depois que acabarem as obras nos andares”, sentencia.
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Vivendo com arte

Filme com
final feliz
Ele largou uma casa cercada de verde no bairro do Grajaú, se mudou de mala
e cuia para a Residencia Santiago Apóstol e vai bem muito bem, obrigado. Seus
78 anos não são empecilhos para começar de novo, fazer novos amigos e
servir a sociedade. O ex-professor Hélio Medina, que lecionava Biologia e até já
dirigiu um colégio no Rio, sabe das coisas! Tanto que, mal chegou à entidade,
já se mobilizou para a exibição diária de filmes e foi solicitado pelos colegas a
tocar a atividade.
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Na conversa informal a seguir, Hélio conjuga o verbo viver e quase não fala de
passado. Prefere o tempo presente, a ação vencendo a divagação, os novos
desafios. É com essa receita que, segundo ele, tem preservado a autoestima
e a alegria.
Como o senhor, só há três meses na Residencia,
já chegou assumindo uma responsabilidade?
HÉLIO — Certo dia, quando houve problema na exibição de um filme, peguei
meu notebook para a sessão não deixar de acontecer e todos gostaram.
A partir daí, por causa dessa iniciativa, passaram a me “cobrar” e eu
aceitei de boa vontade. Além de amar cinema, tenho disponibilidade
de tempo e gosto de me sentir útil. Antes da minha chegada,
ficava-se na dependência de um funcionário. Mas eu me aventurei
a mexer também no equipamento de projeção e aprendi.
De onde vêm os filmes exibidos?
HÉLIO — Eu tenho vários DVDs, assim como alguns outros
residentes. O primeiro que passei foi o show do André Rieu.
Mas, outro dia, foi a Madre Superiora da igreja daqui que me
trouxe um filme e sete freiras assistiram. Levo o DVD para o
teatro, onde acontecem as sessões, e projeto no telão por
meio do notebook. O teatro é o melhor local porque suas
poltronas são muito confortáveis.
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E quanto ao gênero de filme
preferido pela maioria?
HÉLIO — Muitos gostam de temáticas religiosas e
também de romances e musicais. Um ou outro tem
gosto mais específico, que eu procuro atender na
medida do possível. Já os filmes de guerra, pelo
conteúdo violento, não são apreciados. Então, quando
quero ver, assisto no meu quarto.
Os residentes prestigiam
as sessões?
HÉLIO — Na Residencia, existe uma variedade muito
grande de moradores, que vai dos inativos aos mais
ativos. Logo que cheguei, há pouco mais de três
meses, fui à sala de TV e observei que as pessoas se
retiravam cedo, ainda antes das novelas. Uns devem
fazê-lo pelo hábito ou necessidade ou, no caso dos
que têm televisão no quarto, por preferir assistir
sozinhos. Agora existe também um outro aparelho de
TV na instituição, onde até se podem passar vídeos,
mas grande parte dos residentes não domina o uso do
controle remoto. O fato é que, pouco a pouco, estamos
criando uma nova opção de entretenimento diário com
o cinema noturno, que pode vir a roubar espaço da
TV. As pessoas até acham que apenas uma exibição
semanal, conforme era antes, já não satisfaz. Mas, no
momento, o público ainda está meio restrito. Eu e Dona
Leda, outra residente, somos os mais assíduos.

|

Como o senhor conheceu a
Residencia Santiago Apóstol?
HÉLIO — Por intermédio de uns colegas com quem
trabalhei. Logo me inscrevi e fiquei de conhecer o local
pessoalmente em 2013, mas tive que levar meus netos
a Gramado, no Rio Grande do Sul, para um festival.
Em fevereiro de 2014, quando surgiu uma nova vaga,
eles me contataram novamente. Eu me senti tão bem
na fase de adaptação (cinco dias) que já fiquei direto.
Encomendei só os móveis para o meu quarto e tomei
algumas providências.
O que faz uma pessoa tão ativa
desejar sair de seu próprio
espaço e conforto?
HÉLIO — De fato, eu tinha um ótimo apartamento de
três quartos, bem localizado, mas sou viúvo e meus
quatro filhos foram morar em outros lugares. Além de
ter ficado só, ainda tinha que cuidar da manutenção
Residencia Santiago Apóstol |
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do apartamento, tarefa que os homens não fazem tão
bem quanto as mulheres. Resolvi, então, vir para cá, e
estou me sentindo muito satisfeito com os serviços e
o tratamento. Dois dos meus filhos ficaram surpresos,
mas respeitaram a minha escolha. Eu não queria morar
com eles, pois já têm suas próprias famílias, e também
não desejava abrir mão da minha independência. Aqui
encontrei o ambiente perfeito, foi sopa no mel (risos).
Entre as inúmeras vantagens, estou próximo de
onde morava, doa amigos e das conduções. Sempre
costumo ir ao cinema a tarde, em Botafogo, para ver
‘filmes-cabeça’. À noite fico livre.
O que de melhor encontrou na
Residencia Santiago Apóstol?
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HÉLIO — Tudo, praticamente, porque as coisas são
bem cuidadas e têm qualidade. Ando sempre tranquilo,
pois, se aparecer qualquer problema no quarto, é só
ligar e avisar. Aqui é ótimo, principalmente para nós,
homens. Se o residente quiser estar com pessoas, é
só descer; se preferir se exercitar, tem a ginástica; se
procurar atividades diferentes, encontra a Oficina de
Memória, o teatro, a música...; se buscar privacidade,
pode permanecer no seu mundo particular. As
instalações são maravilhosas, o pátio é excelente! Eu
me dou ao luxo de escolher entre festas externas e
internas, que também me divertem bastante.
Apesar de tantas coisas boas,
o que acha que pode ser
melhorado?
HÉLIO — Já estão ocorrendo obras para aprimorar
as acomodações, mas os próprios residentes também
podem melhorar revendo suas atitudes e ficando
menos reativos. Eu, por exemplo, não gostava e nem
queria saber de computador, mas dou graças a Deus
que meu filho me obrigou a aprender. Desde então,
uma série de novidades se abriu para mim. Aqui temos
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uma ótima biblioteca à disposição de todos, mas cujo
potencial não é devidamente valorizado e utilizado. Não
só a instituição é que tem que oferecer atividades; os
residentes precisam criar e aproveitar oportunidades.
Outro dia, na brincadeira, foi sugerido um encontro
de queijos e vinhos e achei excelente, mesmo que
tenhamos nós mesmos que organizar e financiar, pois
será mais uma oportunidade de socialização. Quando
vem alguém de fora para uma apresentação artística,
até as pessoas menos ativas acabam adorando. Eu
mesmo já levei um ofício da Residencia convidando o
coral da minha associação para vir cantar. Isso mostra
que sempre se pode andar pra frente.
O que o ajuda a enfrentar
as dificuldades e se manter
otimista?
HÉLIO — Ninguém está imune. Conversando
recentemente com minha filha, falei da preocupação
com o “alemão” (Mal de Alzheimer), que às vezes
parece querer se aproximar. Mas, em vez de
lamentar, sei que tenho que contatar o geriatra e o
neurologista e saber o que pode ser feito, se for o
caso, para retardar o processo. Ando muito rápido,
porque é meu estilo, e não gosto de perder tempo.
Voltei à hidroginástica e ao Pilates numa academia de
fora e mantenho a consciência de que sou o único
responsável pela minha saúde, felicidade e qualidade
de vida. Sou adepto do princípio de que podemos ser
ajudados, mas não carregados. Nosso problema nos
pertence e temos de tentar resolvê-lo com os melhores
recursos à disposição. Em função desse modo de
pensar, fui ao Jardim Botânico há alguns dias e trouxe
de lá algumas mudas de orquídeas que já comecei a
plantar. Sempre gostei de plantas e quero enfeitar esta
casa, que agora é a minha casa. Daqui a algum tempo,
quando começarem a crescer, estaremos cercados de
mais paz e beleza.

Em um bate-papo agradável e sincero, Joselita nos
fala das motivações que a levaram a buscar uma
nova casa e também aborda os receios que todos
enfrentam diante de mudanças de impacto.
Quais fatores pesaram
na sua escolha por
um novo tipo de moradia?

A cada
dia, uma
melodia
Aonde quer que vá, para espantar qualquer possibilidade de tédio, ela sempre carrega música e alegria na
bagagem. E, ao se mudar para a Residencia Santiago
Apóstol, em companhia de seu piano elétrico, não foi
diferente. Tão logo chegou ali, Joselita Queirós de
Santiago se deslumbrou com os belos pianos de cauda
da casa e quis desaposentá-los. Logo convidou uma
pianista e organizou um sarau. Professora aposentada e genuinamente nordestina (apesar do sobrenome), considera que a vida é importante demais para
ser adiada.

JOSELITA — Vim para a Residencia recentemente, em
janeiro de 2014. Garanto que foi uma decisão muito
difícil, mas compensadora. Mesmo antes de ficar viúva,
o que ocorreu há pouco tempo, eu já considerava a
possibilidade de um dia procurar um lugar como este
para ficar. Tenho um sobrinho que morava comigo,
mas ele passa a maior parte do tempo viajando.
Aqui me sinto muito tranquila, segura e envolvida
num ambiente de fraternidade e respeito, o que é
fundamental em termos emocionais.

|

O quanto essa mudança é
desafiadora para pessoas
idosas, mas ainda tão
independentes?
JOSELITA — Bastante. Tanto que, para diminuir o
impacto da minha decisão, eu ainda não desmanchei
o meu apartamento em Copacabana. Fico por lá nos
finais de semana, até eu sentir que estou completamente adaptada. Mas sinto que já estou completamente à
vontade na nova moradia e entrosada com os outros
moradores.

Residencia Santiago Apóstol |
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Vivendo com arte

Por que sua opção foi pela
Residencia Santiago Apóstol?
JOSELITA — Eu pesquisei muito, tanto pessoalmente
quanto pela internet. Na verdade, eu tinha direito até a
um hotel geriátrico, mas escolhi a Residencia por ser o
local que me pareceu o mais conveniente, o mais ideal.
E não penso em mudar porque estou muito satisfeita
com os resultados.
A senhora costuma participar
das atividades oferecidas
pela casa?

12 |

JOSELITA — Apesar de não estar o tempo todo aqui,
tento participar de quase tudo. Só que me envolvo
particularmente com as atividades de música por
questão de preferência. Toco alguma coisa e trouxe
comigo o piano, que pus no próprio apartamento.
Quando cheguei, uma das primeiras coisas que vi foram
pianos de cauda maravilhosos, mas parados! Eles
devem ter sido doados por familiares de ex-residentes.
Então, diante de tamanho desperdício, senti que
precisava fazer alguma coisa. Chamei um afinador de
pianos muito bom, que colocou todos os instrumentos
em condições de uso. Além disso, convidei uma pianista
profissional para fazer um sarau e meus colegas
gostaram muito. Pretendo continuar promovendo
esses eventos, convidando outros artistas.
Qual o seu tipo predileto
de música?
JOSELITA — Bem, eu toco o estilo mais popular,
pois não sou uma exímia pianista, mas aprecio muito
os clássicos e sempre vou a shows do gênero. O
importante é tocar e alegrar o ambiente, mesmo
através de soluções mais fáceis, como o piano
elétrico. Afinal, por que não aproveitar as facilidades
da tecnologia, não é mesmo?
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A senhora está pensando
numa programação mais
constante de música na
Residencia?
JOSELITA — Seria ótimo manter programas mais regulares. Eu já participo de um clube de 12 senhoras que,
há 22 anos, se reúne mensalmente na casa de alguém
para tocar e ouvir boa música. Na minha juventude, toda
moça estudava piano e francês, o que também aconteceu comigo. Só que, depois de entrar na faculdade
e formar família, a dedicação ao piano foi se tornando cada vez menor. Depois de aposentada é que voltei
a tocar e fiz esse pequeno clube de senhoras, todas
moradoras da zona sul da cidade. Eu e minhas amigas
continuamos a promover festas e, sinceramente, estou
‘catequisando’ algumas delas a virem para cá também.
A maioria mora sozinha?
JOSELITA — Sim, porque hoje em dia, em função do
choque entre gerações, as pessoas preferem não morar com os filhos e netos. Mas essa solidão tem seu
lado negativo, sobretudo como o avançar da idade. Por
isso, apesar das resistências que venho encontrando,
tento explicar para minhas amigas que elas podem
partir para uma experiência diferente, prazerosa, mas
sem terem que arcar com o peso das obrigações domésticas. Quem quiser pode até trazer seus móveis.
Na condição de moradora
quase permanente de
Residencia, como avalia seu
atual estado de espírito?
JOSELITA — Eu me considero em um hotel cinco
estrelas em termos da organização do lugar, da
limpeza, da modernidade e do cuidado que a gente
recebe da diretoria e dos funcionários. Já viajei mundo
afora, mas nunca encontrei tamanha cordialidade e
dedicação. Quem acha que a Residencia é um asilo de
velhos, está fora da realidade! Respiramos liberdade
e não somos tratados como “velhos”. Não ficamos
isolados do mundo, mas integrados a ele. Não há,
portanto, o que temer.

Eventos

Atividades do
1º semestre
Muita diversidade e alegria

01/03

20/03

22/03

1o baile de carnaval da Residencia

|

Aniversário de 74 anos da Residencia Santiago Apóstol

Assembléia geral ordinária e reeleição de Regina Jallas Suárez Figueira e da nova diretoria

Residencia Santiago Apóstol |
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Eventos

25/03

31/03
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19/04

10/05

17/05

1o recital de piano oferecido pela residente Joselita Santiago e realizado pela pianista Eliane Gerbasi

Inauguração das novas instalações do mirante e 6º andar

Almoço de Páscoa

Comemoração do Dia das Mães

Dia das Letras Galegas — Homenageado 2014: Xosé María Díaz Castro
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17/05

25/05

12/06

13/06

18/07

Festa dos anos 60, 70 e 80

Festa do Ceuzinho, com música ao vivo para os idosos e a participação de dançarinos para dançarem com as
senhoras presentes

Pré Copa realizado pela profesora de ginástica Nalu Mathias
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Comemoração do Dia dos Namorados, com baile

Quadrilha São Judas Tadeu Show
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RESIDENCIA SANTIAGO APÓSTOL

