
Conversando com o Senhor da Casa de Repouso 

 
Fernando Conceição (Fernandinho) 

Servidor da UDESC 

Sou Servidor Técnico Universitário da UDESC há 28 anos e até a operação Vanderlei 

Alves em Mafra, nunca tinha conseguido encaixar trabalho e Rondon, e, graças a Deus, 

consegui desta vez: 

A Conversa na Casa de Repouso No dia 19/02/14, o grupo Rondon/Mafra, visitou uma 

casa de repouso para idosos. Conhecemos pessoas maravilhosas como a Dona Edith, 

que tinha uma história de vida maravilhosa. 

Entre conversas e danças, me sentei ao lado de um 

Senhor, chamado Rubens, que me questionou o por 

que da nossa visita. Coloquei a ele que a nossa 

intenção, era levar um pouco de alegria e 

humanização a eles. Ele, me chamou de amigo e 

começou a me relatar da história de vida dele. Contou 

que havia sido prefeito e vereador do município de 

Rio Negrinho, vizinho à Mafra. Relatou que tem dois 

filhos, um morando em São Paulo e outro morando 

nos Estados Unidos e que a mais ou menos 10 anos 

ficou viúvo e começou a se considerar um estorvo na 

vida dos filhos. Contou que foi morar com o filho em 

São Paulo, mas devido a correria da vida moderna, acabou sendo deixado de lado pelo 

filho e netos e preferiu, voltar a Mafra e ficar na casa de repouso, com outras pessoas da 

mesma idade. 

Quando estava conversando com seu Rubens, me passou um filme na cabeça e me veio 

a lembrança de minhas intermináveis e gostosas conversas com meu velho e falecido 

pai, que foi e sempre será minha referência de vida. De repente nos demos eu e seu 

Rubens, chorando no meio da Conversa. Nisso se aproximaram, o Jorge, o Guilherme e 

a Chayanne, Rondonistas do grupo, que quando perceberam a gente chorando, vieram e 

me abraçaram apertado, se solidarizando e me consolando…… em seguida, voltamos a 

conversar e dançar com outros idosos. Foi simplesmente uma experiência inigualável. 

 


