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“A solidariedade é o sentimento que melhor expressa o respeito pela dignidade 
humana.” Franz Kafka. 
 
Em tempos tão difíceis, onde somos expostos diariamente a tantas notícias tristes, não 
poderíamos deixar de enaltecer a realização de boas ações, principalmente quando a 
recompensa é pura e simplesmente o bem-estar do próximo. 
 
O Grupo Rian é uma empresa que trabalha com a higienização de ambientes e está fazendo uma 
campanha para a realizar seus serviços gratuitamente em lares de acolhimento de idosos. 
 
Soubemos da campanha dessa empresa através de nossa rena Renata, entramos em contato e 
sugerimos a Casa Geriátrica São Mateus por saber da necessidade premente de auxílio, mas 
cientes de que a dificuldade de acesso ao local poderia inviabilizar o atendimento. Porém, a 
seriedade e empenho dessa empresa de fazer acontecer o atendimento, superou a adversidade.   
 
No dia 17 de abril passado, o Grupo Rian enviou funcionários ao local, que realizaram esse 
importantíssimo serviço, deixando o ambiente mais seguro para os idosos que lá residem e para 
os funcionários. 
 
Acompanhamos a rotina de dificuldades enfrentadas pela Casa Geriátrica São Mateus e sabemos 
o quanto a ida da empresa até lá, significou para residentes e funcionários. Pesou positivamente 
também, o fato de se verem notados e lembrados, aumentando a autoestima dos residentes e 
funcionários, fortalecendo a saúde física e mental de todos. 
 
São atitudes como essa que reforçam a esperança em um futuro mais digno, igualitário, solidário 
e voltado ao bem-estar da maioria. Parabéns ao Grupo Rian e a todos que não se omitem diante 
das dificuldades do próximo e doam o melhor de si para minimizá-las. 
 
É importante lembrar que mesmos isolados socialmente, não devemos nos esquecer de celebrar 
a vida das pessoas que nos são queridas. Por isso, não poderia esquecer dos queridos 
aniversariantes do mês. Lembrem-se, estamos distantes fisicamente agora para podermos 
seguir juntos por muito tempo. Que jamais falte saúde, felicidade, esperança e amor em suas 
vidas e que consigam olhar além do momento atual e vislumbrar um futuro incrível. 
 
 

“Nenhum de nós é tão bom quanto 
todos nós juntos!” Acreditem, 

juntos somos mais fortes. 
 

Abraços saudosos e esperançosos, 
Papai Noel. 

Aniversariantes 
01 - Bárbara Avólio 
07 - Leila (Paulão)  
11 - Maitê  
12 - Marli Daflon e Daniela (Caudia/Jayme)  
13 - Alberto Chaia  
18 - Sérgio (Papai Noel RO) e Arthur Santos 
22 - Aline Guimarães 
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