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No mês de Junho comemoram-se as chamadas 
“Festas Juninas”, que possuem esse nome por es-
tarem associadas ao referido mês de junho.
As Festas Juninas são atualmente a segunda 
maior comemoração realizada pela maioria dos 
brasileiros, perdendo apenas para o “ Carnaval ”. 
Em virtude de sua popularidade é difícil encontrar 
alguém que não tenha se divertido em alguma 
Festa Junina, seja na Escola, na Família, na Igreja 
e nas Comunidades / Bairros.
Para quem não conhece as Festas Juninas, são 
tradicionalmente realizadas para comemorar o 
nascimento de João Batista, que nasceu histori-
camente em vinte e quatro de junho, seis meses 
antes de Jesus Cristo.
No mês de junho existem várias superstições, por 
exemplo, a prática do “BATISMO”, que cria laços 
de apadrinhamento, na ação de saltar as brasas 
de uma fogueira que se tenha acendido.
Quando eu morava no interior de São Paulo, 
presenciei varias pessoas de muita Fé chegarem à 
fogueira em brasa, passar pisando brasa por bra-
sa e não se queimar, tamanha era a Fé. As brasas 
tinham que estar sem nenhum vestígio de cinzas.
O povo se colocava em volta da fogueira para as-
sistir o acontecimento, mas nem todos se arrisca-
vam a passar nessa fogueira em brasa.

Neste mês também se comemora os dias de Santo 
Antonio e São Pedro, e muitas pessoas, como diz a 
tradição, costumam levantar o mastro com os três 
santos, comemorando o dia sagrado.
Como no mês de Junho é a época da colheita de 
milho, as fazendeiras fazem os bolos de milho, 
a pamonha, o curau, milho cozido, canjica e pipocas, 
esses são apenas alguns exemplos. Na festa não 
pode faltar as fazendeiras com seus trajes coloridos 
acompanhadas pelos seus parceiros , dançando em 
volta de uma fogueira.
Para tudo acontecer, não podem faltar os san-

foneiros tocando varie-
dades de músicas de forró. 
Os balões também com-
põem esse lindo cenário, 
embora cada vez mais raros, 
devido ao grande perigo de 
incêndios que apresentam 
para a população.Também 
não pode faltar na festa 
o famoso quentão, feito 

com pinga, canela e gengibre, assim como o vinho 
quente. E para animar ainda mais esse dia, é colo-
cado numa praça o Pau de Sebo, que é um mastro 
de cinco metros de altura, e para ficar mais diverti-
do ainda, é colocada uma textura de gordura para 
dificultar a subida até o fim, onde costuma ter uma 
prenda.
E para finalizar a festa, não poderia faltar no céu a 
grande e tradicional queima de fogos, todos muito 
coloridos, um mais lindo do que o outro. Neste quesi-
to é importante ressaltar que há toda uma orientação 
quanto aos riscos de acidentes aos presentes, ao 
manusearem os produtos, além de nem todos os fo-
gos serem permitidos.

Espero que todos curtam o mês de junho e suas 
festanças, com alegria e responsabilidade, porque 
a vida é bela.

Olinda Castinho Escobal
Comissão JGS
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Importância do Pilates na 3ª Idade
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Passeio ao Ar Livre – Festa das Cerejeiras

Todos os anos a comunidade japonesa organiza entre Julho e Agosto, a Festa das Cerejeiras no Parque 
do Carmo, localizado na Zona Leste de São Paulo, à Av. Afonso de Sampaio e Souza, 951- Itaquera. 
Telefones: 11 2748-0010 / 2746-5001. Se programe para fazer um passeio inesquecível e gratuito junto a 
um pedaço deslumbrante da natureza, com sua família e amigos.

Abaixo algumas fotos inspirativas do Festival das Cerejeiras:

Adilia de Oliveira Malta
Francisca Francineide.dos Reis

 Comissão JGS

Lazer e Cultura

É divino e além de toda natureza à disposição

O evento traz culinária variada e shows gratuitos

Com o crescimento do indivíduo 
da Terceira Idade no Brasil diver-
sas áreas profissionais vêm se 
aperfeiçoando e buscando mé- 
todos de atividades físicas como 
tratamento e modalidade alterna-
tivos, para que possam ser apli-
cados a essa população de forma 
diferenciada e que lhes permita 
manter a independência e quali-
dade de vida, assim como diminuir 
as dores.
Entre essas atividades temos uma 
ênfase no Método Pilates, que a 
princípio parecia não ser para 
idosos, mas que na realidade 
veio para resgatar e mesmo pre-
venir algumas perdas inerentes 
ao processo de envelhecimento. 

E o destaque desse Método é 
para: as perdas musculares, défi-
cit de equilíbrio, flexibilidade, cir-
culação sanguínea, coordenação 
motora, assim como a consciên-
cia corporal e capacidade cardio-
respiratória, entre outras.
Mas nenhum candidato ao apren-
dizado será admitido de pronto, 
terá antes que passar por ava- 
liação Médica, inclusive Cardio- 
logista, para que o profissional 
do Método Pilates possa aplicar 
exercícios compatíveis com a 

condição e necessidade do aluno.
Resolvida esta atenção funda-
mental, o profissional terá como 
oferecer ótimas atividades de Pi-
lates para minimizar as perdas 

naturais do fluxo de envelheci-
mento corporal.
Procure uma instituição que tra-
balhe com esse método, se permi-
ta experimentar caso esteja apto, 
e tire suas próprias considerações 
do antes e depois.

“Se aos 30 anos você está sem 
flexibilidade e fora de forma, 
você é um velho. Se aos 60 anos 
você é flexível e forte, você é 
um jovem”, conforme descrito 
por Joseph Pilates

(Fonte: https://blogpilates.com.br/tu-
do-sobre-pilates-na-terceira-idade)

Também há vendas de artesanatos, mudas de
flores, etc. Tudo a preços acessiveis.
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SAÚDE

Os pulmões são a maior super-
fície de contato do nosso corpo 
com o meio externo. Se fosse 
possível desdobrar e estender 
toda a sua área de contato com 
o ambiente, ele ocuparia uma 
área equivalente a uma quadra 
de tênis.
Por ter contato direto com o meio 
exterior, é necessário ter um me-
canismo de defesa bem desen-
volvido e especializado para 
mantê-lo livre das impurezas e 
micro-organismos indesejáveis, 
incluindo barreiras mecânicas, 
presença de muco e células ci- 
liadas e, por fim, células especia- 
lizadas na defesa do corpo (gló- 
bulos brancos), que prendem as 
partículas (bactérias), restos de 
poluição, fumo, sujeira) e as eli- 
minam.
Os alvéolos (estrutura pulmonar 
especializada em troca gasosa) 
devem estar sempre muito lim-
pos, livre de substâncias que pos-
sam impedir o contato do ar com 
o sangue.
Se o mecanismo de defesa falha, 
por algum motivo, os micro-orga- 
nismos (bactérias, vírus ou fun-
gos) penetram nos alvéolos e se 
proliferam de maneira desordena-
da, dando origem a um processo 
inflamatório e infeccioso, chama-
do de pneumonia.

A pneumonia afeta cerca de dois 
milhões de brasileiros todos os 
anos, sendo a principal causa de 
internação hospitalar e a quinta 
causa de morte no Brasil. Não é 
uma doença exclusiva de idosos, 
mas a partir de 60 anos há uma 
maior incidência e maior risco de 
complicações, incluindo hospi-
talizações e até mesmo risco de 
morte.
Alguns dias após a infecção ini-
ciam-se os sinais e sintomas que 
caracterizam a doença, incluindo 
febre alta, falta de ar, tosse produ-
tiva, com expectoração de catarro 
de cor amarelada ou esverdeada, 
dor torácica, calafrios, perda de 
apetite, mal estar generalizado 
e até mesmo dor de cabeça e 
prostração. Ao exame médico é 
possível identificar na ausculta 
pulmonar alterações típicas, mas 
é necessária uma radiografia de 
tórax para definir o diagnóstico.
É importante lembrar que a pneu-
monia pode ter evolução muito 
rápida e grave e é preciso procu-
rar atendimento médico sem de-
mora.
Entretanto, em pessoas de ter-
ceira idade nem sempre o quadro 
clínico é característico e pode se 
manifestar apenas com queda do 
estado geral e prostração, o que 
dificulta o diagnóstico e, conse-
quentemente, retarda o tratamen-
to, podendo trazer uma série de 
complicações ao paciente, inclu-
indo agravamento de doenças 
previamente existentes, como in-
suficiência cardíaca e hipertensão 
arterial, além de maior risco de 
doença fatal. Assim, a família pre-
cisa ficar atenta a qualquer alte- 

ração de comportamento do ido-
so, que pode ser pneumonia ou 
outras doenças.
O tratamento depende da gravi-
dade do quadro, além da suspeita 
da etiologia da doença, podendo 
incluir antivirais, antibióticos e até 
mesmo antifúngicos e corticoste-
roides. Além disso, é necessária 
a definição do local de tratamen-
to, devendo ou não o paciente 
permanecer internado ou realizar 
o tratamento domiciliar, a depen- 
der da gravidade inicial do quadro 
clínico. A melhora clínica costu-
ma ocorrer após cerca de três 
dias de tratamento, mas o remé-
dio só pode ser suspenso com 
orientação médica, mantendo o 
uso pelo tempo determinado pre-
viamente, mesmo se resolução 
completa dos sintomas, a fim de 
evitar o surgimento de resistência 
bacteriana ou mesmo recidiva da 
infecção.
Entretanto há prevenção para 
a pneumonia ! E a melhor pre-
venção é vacinar o idoso contra 
as pneumonias causadas por 
vírus e alguns tipos de bactérias 
a partir dos 60 anos. As pessoas 
idosas também precisam evitar o 
contato com quem estiver gripa-
do e ter uma alimentação e hi-
dratação adequadas.
A vacina para pneumococo (prin-
cipal agente causador da pneu-
monia bacteriana) está disponível 
na rede pública de saúde e faz 
parte do Calendário Nacional de 
Vacinação, e deve ser realizada 
em idosos, maiores de 60 anos, 
com necessidade de reforço após 
05 anos da primeira dose, a de-
pender da situação vacinal do 

Dr. Philippe Colares
Pneumologista

Formado em Medicina e com Residência em Clínica
Médica pela Universidade Estadual de Montes Claros e
em Pneumologia pelo HC-FMUSP. Médico Preceptor da

Divisão de Pneumologia do InCor, HC-FMUSP.

Pneumonia no Idoso
Precisamos reconhecer e prevenir!
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paciente. A vacinação ajuda a 
diminuir as taxas de internação 
e as mortes em decorrência da 
doença, além de reduzir o risco de 
outras infecções graves causadas 
pelo Streptococcuspneumoniae, 
como meningite e sepse.
Além disso, a vacina contra gripe 
previne pneumonia e outros pro-

blemas causados pelo vírus influ-
enza e deve ser aplicada anual-
mente para grupos específicos, 
incluindo os idosos.
É importante lembrar que o taba- 
gismo é um dos principais fatores 
de risco para a aquisição de pneu-
monia, além de outras doenças do 
pulmão, e deve ser desestimulado 

e cessado o quanto antes.
Nunca é tarde para parar de fumar.
Os seus pulmões e a sua saúde 
agradecem.

Captação da Matéria
Auristela Batista Lopes

 Comissão  JGS

O Ser e o Fazer da Terapia Ocupacional em Gerontologia

Quando ingressei no Curso de 
Terapia Ocupacional da Facul-
dade de Medicina da Pontifícia 
Universidade Católica de Campi-
nas, há trinta anos, não tinha 
ideia que trabalharia com idosos. 
Na época, com uma visão limita-
da do potencial da prática do te- 
rapeuta ocupacional, imaginava 
que trabalharia com pessoas com 
sequelas neurológicas, como por 
exemplo, advindas de um AVC 
(Acidente Vascular Cerebral), 
que resultassem em uma per-
da de uma determinada função. 
Ou seja, o indivíduo teria dificul-
dade de realizar suas atividades 
de forma independente, como a 
de se alimentar sozinho. O obje-
tivo do terapeuta ocupacional se-
ria o uso terapêutico da atividade 
para reabilitar uma função perdi-
da, com a intenção de melhorar o 
desempenho da pessoa.
Como disse, era uma visão limi- 
tada. Logo de inicio fui desenvol-
vendo o olhar para enxergar as 
necessidades ocupacionais da 
pessoa que tinha uma lesão neu-
rológica. Sob este olhar, o tra-

balho do terapeuta ocupacional 
vai além da restauração das ha-
bilidades e funções perdidas, e 
passa a se concentrar no desen-
volvimento de atividades signi- 
ficativas, favorecendo a partici- 
pação do indivíduo na socie-
dade. Aprendi que o ser humano 
necessita de ocupação, e que o 
foco do trabalho da terapia ocu-
pacional é a Ocupação Humana.
Um pouco antes de me formar na 
faculdade descobri o Curso de 
Aprimoramento em Terapia Ocu-
pacional em Geriatria e Geronto-
logia na Faculdade de Medicina 
da USP. Prestei o concurso e 
passei. Foi a minha porta de en-
trada para o Serviço de Geriatria 
do Hospital das Clínicas.
E foi assim que iniciei as minhas 
atividades no GAMIA (Grupo de 
Assistência Multidisciplinar ao 
Idoso Ambulatorial).
Com o GAMIA aprendi o que é 
Promoção da Saúde do Idoso e 
a trabalhar em equipe. Apaixo- 
nei-me pela área. No ano se-
guinte me preparei para prestar o 
Título de Especialista em Geron-
tologia e em seguida assumi a 
coordenação das atividades de 
terapia ocupacional dentro do 
GAMIA.

Sem dúvida nenhuma o Serviço 
de Geriatria foi minha escola. 
Mas o maior ganho que eu tive foi 
o privilégio de começar a pensar 
no meu processo de envelheci-
mento aos vinte e cinco anos de 
idade. A partir do convívio com os 
idosos, as trocas com os profis-
sionais de oito áreas distintas e 
a imersão no estudo da geronto-
logia descobri que chegaria um 
dia a ser idosa. E a receita para 
o envelhecimento saudável es-
tava ali, no GAMIA. Mudança de 
Hábitos. Cuidados com a saúde, 
alimentação saudável, prática de 
exercícios, sociabilidade, par-
ticipação social, aceitação do 
processo de envelhecimento e o 
engajamento em atividades sig-
nificativas. 
E foi natural o meu interesse em 
estudar o impacto das atividades 
do GAMIA na qualidade de vida 
dos idosos, que acabou sendo o 
tema do meu doutorado.
A terapia ocupacional pode auxili- 
ar o idoso no desenvolvimento de 
novas habilidades e interesses, 
na reestruturação do seu tempo 
livre, mantendo o indivíduo inseri-
do no seu ambiente, estimulando 
a participação social. O estudo 
da Ocupação Humana mostra 

Dra. Silvia Affini Borsoi Tamai
Terapeuta Ocupacional

• Especialista em Gerontologia pela SBGG, Doutora
em Ciências pela Faculdade de Medicina da USP.

• Ministra as Oficinas de Memória do Programa
GeroSaúde do Serviço de Geriatria do HCFMUSP
e trabalha na Unidade de Referência da Saúde do

Idoso da Região da Sé
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A foto ao lado nos mostra 
amigos e amigas que compu- 
seram e compõem a comissão 
deste Jornal, pessoas que até 
poucos anos atrás não se co- 
nheciam, nem mesmo sabíamos 
que existiam, de onde vieram, de 
que pedaço desse Brasil vieram, 
terra abençoada por Deus.
Vivem de maneira simples percor-
rendo o ciclo da vida. conhece-
ram seu parceira(o), casaram e 
formaram sua família e nessa 
missão podemos nos considerar 
felizes por ter chegado até aqui, 
graças a Deus. 
Nas reuniões da comissão, olha-
mos uns para os outros e nos en-
chemos de alegria, de paz, ener-
gia gostosa que nos trás gratidão 
por estar neste convívio, entre 
amigos tão queridos e amados.
Não podemos nos enganar, es-
tamos no curso de um ciclo de 
vida, tudo chega ao fim, dos que 
estão nessa foto, dois já não está 
entre nós: O Miguel Nunes dos 
Reis, em maio de 2014, 86 anos, 
13 anos na comissão e o Cyro 
Miyazaki, em dezembro de 2014, 
80 anos, 7 anos na comissão, 
Nossas lembranças e saudades 

desses amigos, homens de fibra 
e caráter firme, que tanto ajudou 
ao próximo com suas manifes-
tações de qualquer forma: materi-
al e espiritual e muitos conselhos 
de um amigo verdadeiro, sendo 
queridos e amados por todos que 
estiverem à sua volta.
Não lembramos em que ano 
fizemos esta foto, mas uma coi-
sa é certa, já se passaram mais 
de 10 anos. No longo desses 18 
anos, as 68 edições realizadas a 
partir de 2002, teve a a coorde-
nação da assistente social - Érica 

MS Gonçalves e da Psicóloga 
- Valmari Cristina Aranha, às 
quais os idosos  comissão tem 
agradecer pela brilhante con-
dução que deram aos idosos da 
comissão, com muito carinho 
e paciência, seriedade, trans-
mitindo ensinamentos que nos 
propicia a melhor qualidade de 
vida em todos os sentidos, que 
tem imensa gratidão.

 Recordando
Comissão do Jornal

que envelhecimento é mais uma 
fase da vida, e que pode ser uma 
experiência positiva e uma fase 
de renascimento social.
Hoje, na Gerontologia, trabalha-
mos com o conceito de Envelhe- 
cimento Ativo, que vai além da 
capacidade de estar fisicamente 
ativo ou de fazer parte da força 
de trabalho. Refere-se à parti- 
cipação contínua nas questões 

sociais, econômicas, culturais, 
espirituais e civis.
O objetivo do Envelhecimento 
Ativo é aumentar a expectativa 
de uma vida saudável e a quali-
dade de vida para todas as pes-
soas que estão envelhecendo, 
inclusive as que são frágeis, fisi-
camente incapacitadas e que re-
querem cuidados.
Ao trabalhar na manutenção da 

capacidade funcional do idoso, o 
terapeuta ocupacional trabalhará 
no sentido de manter este ido-
so contribuindo ativamente para 
com seus familiares, amigos e 
comunidade.

Captação do Texto
Olinda Castilho Escobal

Comissão JGS

Nelson Pedro Bertaglia
Comissão JGS

“Algumas vezes a força do hábito é maior que a nossa 
força de vontade. Não tenha vergonha de aceitar ajuda 
de fora para superar aquilo que sozinho não consegue’’.

Maria Salete e Wilma Ruggeri
Fonte:
Para que minha vida se transforme Imagem: Internet
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Das dores, dos ais.
Que chegam de alguém,

Não zombes boneca,
Boneca travessa

Que a vida começa 
E termina …sei lá!

Não zombes boneca,
Daquela velhinha,
Que frágil caminha 

Cansada de si
Não zombes boneca ,
Porque em verdade 

A tua mocidade 
Também terá fim 
E aquela velhinha 
Que frágil caminha
Que vai tropeçando

Da vida o revés
Foi moça como és

Mas o tempo ingrato 
Manchou-lhe o retrato 

E de um golpe fez 
Da moça orgulhosa 
A velha andrajosa 
Que agora tu vês 

Não zombes boneca 
Ai, não zombes não 

Boneca de louça 
A louça também se espedaça 

Deixando das graças
Os cacos no chão ..

Nestas três letras “MÃE”, ex-
iste muita paz, amor, ternura e 
carinho. O dia das mães começa 
quando a gente nasce e só termi-
na quando ela vai embora.
Todas as pessoas têm ou tiveram 
mãe. Na mãe você encontra a flor 
que dá perfume, a mão que lhe 
ampara e o abraço que é único, 
é a brisa de um clima perfeito. 

Não há nada que possa se 
comparar com nossa mãe, é 
inigualável a qualquer compara-
ção. As mães são sábias e inteli-
gentes, seus olhos dizem tudo.
Mãe, pela sua nobreza e pela sua 
graça de gerar um filho, tem que 
ter muito mais respeito e digni-
dade. Mãe é aquele ser huma-
no que passa dias e noites sem 
dormir quando alguém enfermo 
depende dela.
Saibamos dar valor a elas em 
vida, só temos uma mãe, perce-
ba a riqueza que tem ao seu lado, 
abra seus olhos enquanto é tem-
po.
Mãe sinto falta do teu colo, do teu 

calor, dos teus braços, das bati-
das do teu coração e do teu leite 
materno, que me fez crescer.
Como posso esquecer de tudo 
isso?
Nunca me esqueço, como era 
bom.Qual o valor ou a riqueza 
que tem esta palavra “mãe”? 
Hoje sou um idoso, mas nunca 
esqueci os carinhos da mãe de 
quem nasci. 
Abençoe-nos, oh mãe querida!
Oh! meu Deus, abençoe 

nossas mães.

Uma Boneca de Louça

Mãe, uma riqueza eterna

Imagem: Internet

Marques Junior
Club de Poesias de Reine

Comissão JGS

José Cascione (Zico)
Comissão JGS

NÃO, não zombes boneca
Não zombes jamais 

No dia que se comemora o Dia 
das Mães, eu também comemoro 
o Dia da Mãedrasta (Madrasta). 
Porque melhor do que ter tido 
uma Mãe que me gerou, foi ter tido 
uma segunda Mãe, a Madrasta. 
Órfão de Mãe aos dezessete 
meses de vida, fui criado até 
os quatro anos de idade pelas 
minhas tias, pois meu pai era via-
jante. Foi nessa época que ele 

veio a se casar com a minha se-
gunda Mãe, a Mãedrasta, aquela 
que me criou e deu carinho,conse- 
lhos e me defendeu de todos 
problemas que se apresentavam 
no dia a dia.
Me recordo bem quando ainda 
menino, nos dias em que meu pai 
estava viajando, ela ia no meu 
quarto que era um pouco distante 
ao dela e me levava para dormir 

no mesmo quarto com ela. Porém 
nem tudo era alegria, quando 
eu fazia alguma coisa errada e 
que ela viesse a não gostar, me 
repreendia sem ba-ter mas dizia 
uma palavra que doía mais que 
chicotadas: ``Você faz isso comi-
go porque eu não sou tua Mãe´´   
.....   E eu chorava !!!
Mas tenho também lembranças 
de muitas coisas belas vividas 

Mãedrasta
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O Homem Habitará Outros Mundos - Parte II

ESPAÇO LIVRE

Antero Lourenço Teixeira
Comissão JGS

Dando continuidade a este tema 
(abordado na edição anterior 
deste jornal), queremos falar de 
proezas que estudantes brasile-
iros têm revelado , voltadas à con-
quista de outros mundos. Não tem 
se mostrado fácil e as vezes até 
mais demorado que o esperado, 
pois sair da terra para o espaço 
não é como foi no passado, ba-
stando pegar um barco navegar 
até uma terra distante, travar 
uma guerra e aí conquistar o que 
se desejasse. A saída da terra 
para o espaço a algum tempo 
atrás era quase impossível, visto 

como morte certa, devido a falta 
de proteção total para o homem. 
Mas hoje já se vislumbram possi-
bilidades reais e concretas. Hoje, 
aos poucos e a passos lentos es-
tamos conseguindo domar o meio 
hostil que é o espaço.
Vários estudantes tem demon-
strado inovações tecnológicas 
visando a construção de abrigos 
com o fim 
de habitação em Marte, como é 
o caso do Estudante Luiz Paulo 
Pegorar do curso de Arquitetura 
e Urbanismo do Centro Universi-
tário de Belas Artes de São Paulo. 
Com orientação e apoio da NASA, 
desenvolveu um projeto que pode 
ser aplicado em ambientes inóspi-
to como a Antártida, desertos, 
Marte, etc. ... para proteção con-
tra altas temperaturas.
Para nós não é surpresa, mas 
você sabia que a Lua é vista pe-
los cientistas da NASA como um 
posto avançado para a futura 

exploração do Planeta Marte? 
Alunos do curso de Engenharia da 
Computação de Sorocaba criaram 
habitações que no futuro poderão 
abrigar astronautas em missões 
espaciais. Essas habitações são 
capazes de suportar a convivên-
cia de até quatro indivíduos cada 
uma, foram projetadas em forma-
to circular para resistir a diferença 
de pressão, possuindo sistema de 
distribuição de oxigênio.
A NASA aprovou o projeto da 
equipe brasileira que recebeu a 
incumbência de desenvolver o 
módulo de habitação, onde os 
futuros astronautas poderão des-
cansar, com data certa para entrar 
em funcionamento: em 2025. Esta 
equipe concorreu com mais de 
30 países do mundo e é a única 
classificada no âmbito da América 
Latina.

Luiz Beatriz de Souza
Comissão JGS

Fonte: Jornal “O Est. de SP” - 2016

com ela na minha adolescência, 
até eu vir a casar aos vinte e qua-
tro anos, e mesmo após o casa-
mento, sempre me apoiou e acon-
selhou.

Pôr essa razão eu comemoro no 
dia das Mães o dia também da 
minha e muito querida Mãedras-
ta. Faço aqui minha homenagem 
a todas Mãedrastas e em especial 

a minha Mãedrasta, pedindo que 
DEUS tenha a todas que já se 
foram na Sua Paz.

Nos dias 11 e 14 de maio de 
2019, tivemos o primeiro torneio 
de truco – José Arnalle – promo- 
vido e patrocinado por parte dos 
moradores do Condomínio Nova 
Perdizes do Bairro do Limão, São 
Paulo e por convidados amigos 
de outros bairros, como Vila Gui-
lherme e Lausane Paulista.

Este evento contou com apoio do 
síndico Sr. Danilo, do subsíndico 
Sr. Rodrigo e do jovem Gabriel, 
um dos moradores.
No primeiro dia houve disputa 
entre todas as duplas, quatro du-
plas de melhores resultados e, 
no segundo dia a final, com pre-
miação de medalhas para três 
duplas finalistas. Na foto as du- 
plas campeãs: da direita para a 
esquerda Gabriel Arnalle/ Alexan-
dre – 3º lugar, Gabriel Rocha/ Ro-
drigo – 1º lugar e Diego/ Marcos 
2º lugar.
Parabéns a todos, contamos com 
iniciativas como esta que tem 

como escopo, confraternização e 
desenvolvimento do esporte.
Você imagina que essa ideia 
(esmo não sendo pioneira), pode 
ser utilizada por integrantes de 
outros condomínios e, que além 
de truco podem ser agregados 
outros tipos de jogos (xadrez, 
dominó, tênis por exemplo)e, que 
no futuro poderemos ter campe-
onatos entre condomínios, bair-
ros, comunidades, bastando para 
isso somente a nossa partici-
pação?
Dê sua contribuição, ela será im-
portante e poderá ser um meio 
para manter as famílias juntas 

Torneio de Truco – José Arnalle
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Atividades GEROSAÚDE

Como se formam as pedras preciosas?

Quer saber tudo sobre as atividades e eventos pa-
trocinados pelo Programa GEROSAUDE, como: Pal-
estras, Cursos e Oficinas, destinados às pessoas da 3ª 
Idade aqui no Hospital das Clínicas, inteiramente gra-
tuitos. Estas informações poderão ser obtidas através 
dos seguintes contatos: www.gerosaude.com.br;
E-mail: jornal.gerosaude@gmail.com; 
Telefone: 11 2661-8021; ou pessoalmente, no Espaço 

PROPES, que fica no Prédio (amarelo) dos Ambulatórios, 
subindo a rampa, entre o 5º e 6º andar.

Aviso Importante:
As datas para a inscrição para o GAMIA 

ano 2020 mudou para o mês de outubro de 
2019, nos dias 01, 02 e 03/10/2019,

das 08:00 às 12:00 hs.

Luiz Beatriz de Souza
Comissão JGS

Programa Produções Gráficas

Rua São leopoldo, 458

tel. 2692. 1696

graficaspadari@uol.com.br
spadariproducoesgraficas.com.br

Spadari

jornal.gerosaude@gmail.com

Colaboradores
Adília de Oliveira Malta

Antero Lourenço Teixeira
Auristela Batista Lopes

Eraldo José Lima Marques
Francisca Francineide dos Reis

José Cascione (Zico)
Luiz Beatriz de Souza

Nelson Pedro Bertaglia
Olinda Castilho Escobal
Silvino Barros de Souza

e unidas pelo esporte. A prática 
esportiva do jovem desde muito 
pequeno, abre possibilidades para 
convivência com os mais velhos 
em clima de muita camaradagem.

Vamos lá, somos navegantes, não 
deixemos nosso barco afundar!
Leve em consideração que o es-
tímulo mental poderá ser bem ton-
ificante e, constituir meios para 

ficar longe de certas doenças de-
generativas.

Tudo depende da combinação 
de elementos e da influência do 
ambiente. Os mesmos processos 
geológicos que criam, dão forma e 
remodelam a Terra também geram 
situações de temperatura e pressão 
que combinam elementos em pe-
dras preciosas. A exceção são as 
gemas orgânicas, como pérola e 
coral, que são feitas por seres vi-
vos, mas classificadas como mi-
nerais.
Existem três tipos de rocha na cro-
sta terrestre: ígnea, metamórfica e 
sedimentar, que podem ser com-
preendidas como diferentes fases 
de um ciclo, já que se transfor-
mam uma na outra com o tempo. 

As ígneas se formam do magma 
ou da lava. Já as metamórficas são 
formadas a partir de rochas que 
sofrem calor e pressão sem der-
reter novamente. As sedimentares 
surgem a partir de resíduos de ro-
cha ou matéria orgânica dissolvidos 
em água. 
É em meio a toda essa ciranda de 
magma, sedimentos e rochas que 
as pedras preciosas surgem.
Nem tudo que brilha é ouro. Onde 
e como se formam algumas das ge-
mas mais conhecidas e valiosas:
Diamante - Feito somente de car-
bono, o diamante é uma das pou-
cas pedras preciosas que não 
costumam se formar na crosta ter-
restre, e sim no manto, um oceano 
subterrâneo de magma. A pressão 
e a temperatura do manto, capaz-
es de liquefazer rochas, também 
comprimem e fundem o carbono na 
forma de diamantes, que são car-
regados à superfície pelo magma, 
misturados a rochas ígneas.
Em raros casos, a pressão que for-
ma rochas metamórficas na crosta 

terrestre também forma diamantes
Jade - O que chamamos de “jade” 
na verdade são dois minerais di- 
ferentes, jadeíta e nefrita. Eles se 
formam no mesmo processo que 
forma rochas metamórficas, quan-
do a temperatura e a pressão na 
profundeza da crosta recombinam 
os elementos das pedras, mas sem 
derretê-las (o que as transformaria 
em magma).
Esmeralda – Formada pela com-
binação dos elementos berílio, 
alumínio, silício e oxigênio em uma 
solução aquosa, a esmeralda cos-
tuma ocorrer em veios de água 
quente (hidrotermais) derivada do 
magma nas profundezas da cros-
ta terrestre. Quando essa solução 
aquosa com esses quatro elemen-
tos se resfria, a esmeralda se so-
lidifica.

Fonte: Revista Superinteressante 
Site: superinteressante.com.br 
Trechos extraídos da internet

Silvino Barros de Souza
Comissão JGS

O baile lá na roça foi até o 
sol raiar 

A casa estava cheia, mal se 
podia andar 

Estava tão gostoso aquele 
reboliço 

Mas é que o sanfoneiro, só 
tocava isso.

Sanfoneiro
Geraldo Medeiros


