A

abertura da grandiosa
51ª Semana foi realizada
no Espaço Cultural
Seecovi, com o tema ”momentos felizes
pedem hora extra”, na cor amarela,
inclusive a deslumbrante decoração,
simbolizando, assim a alegria e a
prosperidade. Tudo preparado com muito
capricho pelas prestadoras Luzinete e
Saiane.
Estavam presentes na abertura,

compondo a mesa da presidência, a
Diretora Social Regina Lebre, o Diretor de
Patrimônio Carlos Adalberto, o Diretor de
Esportes Adilson Ricco, representando a
AFACEESP, o Sr. Antônio Giangiacomo, o
conselheiro Otavino Mar tins,
representando os Associados, Sra. Maria
Regina Iglezias e o nosso Presidente Sr.
Benedito Celso de Oliveira Moreira. A
apresentação dos mesmos ficou por conta
do Coordenador de Eventos, Sr. Ariel

Barbosa da silva.
O baile de abertura foi conduzido pela
“Banda Marcus Fran".
Na segunda-feira os associados
aproveitaram o sol da cidade de Itanhaém
para se divertirem na praia com muita
dança, caminhadas e alongamentos. A
Animação ficou por conta dos Monitores
Taz e Cabelo, da empresa Fábrica da
Diversão.

Na parte da tarde foi realizado o
desafio da esfera com os associados, onde o
intuito era descobrir quantos palitos de
dente haviam espetados em uma laranja,
desafio este valendo um brinde.
Também tivemos uma apresentação do
nosso seresteiro Sr. Nilton, que encantou
os associados com musicas da época. Logo
após tivemos um maravilhoso Chá daTarde,
desta vez sob o comando da nova
terceirizada “Sabores da Praia”.
À noite tivemos o tema “Brega
Chique”, tema aderido por nossos

associados que se divertiram ao usarem
roupas e acessórios bregas. Logo depois os
mesmos fizeram um lindo desfile para
completar a noite, que foi encerrada com
muita alegria ao som de uma boa música, ao
comando da “Banda Baila Brasil”.
Dando continuidade às atividades
da 51ª Semana, na terça-feira, dia de Sol na
Cidade de Itanhaém, novamente os
associados deram prioridade para as
brincadeiras na praia com os gostosos
desafios, caminhadas e Alongamentos.
Na parte da tarde tivemos o nosso

Grupo da Seresta ao comando do
Seresteiro Sr. Nilton e, logo depois, o nosso
tradicional Chá Bingo, acompanhado por
lanchinhos deliciosos feitos pela nossa
terceirizada.
À noite, tivemos o nosso
tradicionalíssimo “Show de Talentos”, onde
os nossos associados se apresentaram com
danças, dublagens, histórias e muita
música. Foram 23 apresentações, sendo
que a nossa associada Irani é que esteve na
linha de frente apresentando os shows.

Na quarta-feira pela manhã, chuva
na cidade de Itanhaém, mas não conseguiu
espantar os nossos associados que
participaram dos desafios que foram
realizados em nossa varanda pelos
monitoresTaz e Cabelo.
Na parte da tarde tivemos Seresta
e Oficina de Jardinagem com a nossa
associada Odília. Logo após, tivemos o
nosso Chá da Tarde e como já é de costume,

o nosso Bingo naVaranda.
À noite tivemos o nosso Desfile de
Modas, o “ Suarão Fashion Week”, um
desfile que até a 50ª Semana acontecia em
nossa varanda na parte tarde, mas
queríamos dar um toque especial e um
pouco mais de glamour às modelos, e
passou então a ser a “Noite das Estrelas”.
Foram apresentados aproximadamente 23
modelos cada um (a), com duas trocas de

roupas. , as roupas ficaram por conta das
nossas prestadorasTeresa e Sueli.
Na Quinta, mais uma manhã
chuvosa em Suarão, foram realizadas
várias atividades com os associados em
nossa varanda, como alongamento, dança,
dinâmica e relaxamento, tudo sob o
comando do Coordenador de Eventos Sr.
Ariel Barbosa e dos monitores Taz e
Cabelo.

Momentos inesquecíveis da 51ª Semana dos Aposentados... Só alegria!

Na parte da tarde tivemos Seresta,
aula de artesanato com a Diretora Social
Regina Lebre e muita diversão com os
recreadores no pagode de rimas e, claro, o
nosso tradicional Bingo diário.
À noite tivemos a “Noite de
Filmes”, onde os nossos associados foram
fantasiados como os personagens dos
filmes que os marcaram. Tivemos o mago
Gandalf de “Senhor dos Anéis”, a princesa
Elza, de “Frozen”, a pequena índia de
“Pocahontas”, dentre muitos outros.
Tivemos o tradicional desfile e, logo após,
a animação da noite ficou por conta da
Banda Homens de Preto da cidade de
Araras, a qual se apresentou pela primeira
vez na USCEESP e foi muito bem recebida
por nossos associados.

Na sexta-feira, último dia de
atividades, manhã sem chuva. Os nossos
associados aproveitaram para um
alongamento diferenciado em nossa
varanda e logo após foram fazer uma
caminhada com os monitores. Na parte da
tarde tivemos Seresta, Bingo e Chá da
Tarde.
À noite, tivemos a Noite Gaúcha,
onde nossas associadas se vestiram com
trajes gaúchos para recepcionar os
associados no jantar. Em seguida foi
realizada, no espaço cultural, uma
apresentação Gaúcha que ficou por conta
do Sr. Edilson Bittencourt e a Sra. Renata
de Paula Bittencourt. A espetacular noite
de encerramento foi fechada com chave de
ouro ao magnifico som da “Banda

Starligth”. Para encerrar a semana, um
almoço delicioso de encerramento ao som
de Bruna Azevedo, tocando muito forró e
sertanejo, animando os participantes.
Mais uma semana de vida e
amizade, de intensa atividade e recreação
para os nossos queridos associados que,
com muito amor pela USCEESP e espírito
participativo, engajados pela saúde e bemestar, fizeram a diferença em suas vidas,
neste curto espaço de tempo. Os nossos
sinceros agradecimentos à equipe de
recreação, Fábrica da Diversão, aos
dedicados monitores Taz e Cabelo e à
vibrante equipe de eventos Ariel, Saiane e
Luzinete, os quais, não mediram esforços
para o sucesso deste lindo evento. Até a
próxima...
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