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113 anos de Casa do Sol
val Soares e terminando com um
dos vereadores da cidade, Manoel Constantino.
Além disso, os convidados e
residentes puderam prestigiar
a apresentação da Banda Regimental de Música do 6º Batalhão
da Polícia Militar (6º BPMI), que
tocou, além dos clássicos antigos,
músicas recentes e que tocam na
rádio atualmente.
E, para finalizar a festa na parte da manhã, foi servido coffee
break, preparado pela equipe

da cozinha da Casa do Sol. Teve
ainda uma exposição das obras
preparadas pelo nosso morador,
Luiz Vicente Gorgulho.
Na parte da tarde, como em
todos os aniversários da Entidade, houve uma missa especial
e, como encerramento desse dia
especial, um bolo comemorativo
foi servido para todos.
O Residencial Casa do Sol
agradece verdadeiramente a
todos que puderam comparecer. Obrigado!
MICHELY ARASHIRO

MICHELY ARASHIRO

Solenidade contou com atrações especiais para todos

Wagner de Paula Balthazar Pimenta e o vice-prefeito, Sandoval Soares

N

o último dia 02 de junho, uma sexta-feira,
o Residencial Casa do
Sol celebrou seu 113º aniversário.
Como de costume, a comemoração teve início às 8h, contando
com o presidente e o vice-presidente da Instituição, Luis
Tadeu Sampel Borges e Sérgio
Covello Aranha respectivamente, o vice-prefeito de Santos, Sandoval Soares e o representante

dos moradores, Luiz Vicente
Gorgulho, para o hasteamento
das bandeiras.
Logo após a tradição de abertura, os diretores e autoridades
apresentaram um discurso cada
um. Começando pelo 2º secretário da Entidade, Wagner
de Paula Balthazar Pimenta,
seguido pelo vice-presidente, Sérgio Covello Aranha, o
vice-prefeito de Santos, Sando-

Luis Tadeu Borges, Sérgio Covello Aranha, Sandoval Soares e Luiz Vicente

DIA DAS MÃES

FESTA JUNINA

VOLUNTARIADO

VISITAS

O segundo domingo de maio
não poderia passar em branco!
Veja a comemoração feita em
homenagem ao Dia das Mães
no Residencial Casa do Sol!

O Residencial Casa do Sol sempre
prepara um grande arraiá, mas
nesse ano teve algo especial!
Para quem não pôde comparecer, não deixe de conferir!

A psicóloga do Residencial Casa
do Sol, Renata Mariano, foi convidada pela TV Tribuna para falar sobre o trabalho voluntário realizado
na nossa instituição!

Os colégios Jean Piaget e Pequeno Príncipe fizeram uma visita muito especial para nossos
moradores e cada escola preparou algo diferente!

PÁGINA 5

PÁGINA 3

PÁGINA 4

PÁGINA 6

Palavra da Diretoria
por Luis Tadeu Sampel Borges

Em todos veículos de comunicação em nosso País as notícias
são desanimadoras e tristes. Só
escutamos, lemos e assistimos
sobre “corrupção” e “crise”.
Nos escancararam um cenário horrível e descobrimos que a
corrupção afeta todos os níveis
da administração pública, e, devido à essa corrupção, a máquina governamental entrou em crise financeira.
As “maracutaias” praticadas nos Governos: Federal, Estaduais e Municipais afetaram
financeiramente não só os próprios Governos, mas também
causaram reflexos importantes
na iniciativa privada, devido à
paralização da grande maioria
das obras da Petrobras e grande
parte das obras financiadas pelos
três níveis de Governo e, ainda,
muitas obras da iniciativa privada que aguardam a recuperação

da economia do País.
Neste cenário, que afeta as empresas da iniciativa privada, estamos nós, do Asilo de Inválidos
de Santos, Casa do Sol.
Infelizmente não somos imunes à crise, todavia, com uma
grande diferença das empresas particulares que, para minimizar os seus prejuízos, cortam
gastos, reduzindo até seu quadro
de colaboradores.
Nós do AIS Casa do Sol, não
temos como “cortar custos”,
haja vista, trabalharmos sempre com o mínimo possível de
colaboradores e com grande parte de voluntários, os quais inclui-se a diretoria.
Ademais, temos que manter o
nível de excelência no atendimento
aos nossos internos, não podendo
deixar de depender de nenhum
dos colaboradores e voluntários
que nos ajudam atualmente.

SERVIÇOS

Tudo, em nossa Querida Instituição é controlado por todos
minuciosamente e, corrupção,
jamais perdoaremos.
Tratamos com imparcialidade
e banimos de nossa convivência qualquer pessoa que tenta
se aproveitar de Nossa Casa,
mas, mesmo com todos esses
cuidados, nossos aportes financeiros nunca são suficientes para
cobrir todas nossas despesas e,
continuamos sempre na dependência da caridade de nossos
doadores fixos e esporádicos,
que nos ajudam a manter a
Casa do Sol, iluminando a vida
de nossos moradores.
A esses doadores, nosso eterno muito obrigado.
E quem desejar fazer parte
desse grupo de pessoas abençoadas, entre em contato conosco.
Seja você também um doador.
Obrigado.
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Quadrilha dos moradores, funcionários e, nesse ano, também dos familiares

O evento durou das 15 até
as 17h e teve seu encerramento com muita diversão, satisfação e fotos... Muitas fotos!
MICHELY ARASHIRO

pareceram também puderam
aproveitar as barraquinhas
de algodão-doce e pipoca,
de voluntários.

MICHELY ARASHIRO

MICHELY ARASHIRO

Para complementar a diversão, o evento contou com
barraquinhas de brincadeiras
como “pe s c a r i a ” , “ b o c a d o
palhaço” e “argolas”, ess a s q u e , p o r s u a v e z, ficaram lotadas!
Já na parte da alimentação,
que foi servida no auditório
da Casa do Sol, teve comidas típicas preparadas pela
equipe da cozinha do Residencial e ainda pratos trazidos pelos convidados.
Além disso, os que com-

Moradores, funcionários e voluntários durante a tradicional quadrilha

MICHELY ARASHIRO

N

o dia 24 de junho o
Residencial Casa do
Sol realizou a Festa
Junina de 2017 e, dessa vez,
teve novidade na quadrilha!
Antigamente, funcionários
e moradores se reuniam para
dançarem juntos. Entretanto,
neste ano, a entidade quis diferenciar e colocar os convidados e parentes dos nossos
idosos para acompanharem a
tradicional dança, o que gerou nada mais que sorrisos de
alegria por parte de todos.

Festa Junina

Moradores e familiares aproveitando o arraiá 2017 da Casa do Sol

CPF: _________________________
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profissão contou sobre o funcionamento do Residencial de uma
maneira geral, utilizando slides
com fotos das atividades, da Entidade, dos moradores e textos
como ajuda.
Quando entrou no assunto do
voluntariado, levou dois exemplos: Laureci Figueira e Julio
Henrique Florencio de Melo, o
“Falcão”. Ambos são voluntários
na Casa do Sol e sempre comparecem nas atividades semanais
para ficarem e entreterem os idosos. Julio sempre vem acompanhado de outros integrantes do
MICHELY ARASHIRO

o dia 10 de maio a psicóloga do Residencial
Casa do Sol há seis
anos, Renata Mariano Marques,
foi convidada pela TV Tribuna
para realizar uma palestra sobre
o trabalho voluntário exercido
na instituição.
O evento contou com a presença dos funcionários da TV
Tribuna e teve como objetivo
levar o conhecimento e, quem
sabe, despertar o interesse sobre
o assunto, que muitas vezes passa despercebido pela maioria.
A palestrante de 20 anos de

Moto Clube do qual faz parte, o
Boinas Pretas.
Quando Renata os chamou,
agradecendo-os e pedindo que
as palmas, já iniciadas, fossem
direcionadas a eles, os dois resolveram se pronunciar.
“Eu já não consigo deixar de
ir, faz parte da minha rotina
e eu sinto muita falta quando
não posso comparecer, é um
lugar que me faz bem, com
pessoas que me fazem feliz”, disse Laureci.
Logo após, a psicóloga completou a frase:
“E eles sentem sua falta também. Quando você não vai porque está doente ou por qualquer
outro empecilho, eles perguntam

de você. Se está bem, por que
não foi. Você faz muita falta para
nossos moradores”, falou.
Julio, por sua vez, também
deu sua opinião sobre o assunto:
“Eu tive a ideia de ir quando
minha mulher ficou doente, decidi que queria ajudar as pessoas. Por isso, falei com meu grupo
sobre realizarmos trabalhos voluntários em lugares e todos toparam, desde então, ver o sorriso
no rosto das pessoas vem sendo
muito gratificante”, conta Julio,
com lágrimas nos olhos.
Ao final da palestra, todos se
emocionaram com a história dos
convidados e com o que foi falado. Muitas fotos foram tiradas e
muitas conversas trocadas.
MICHELY ARASHIRO

N

Trabalho Voluntário

Psicóloga Renata Mariano durante palestra sobre trabalho voluntário

ANUNCIE NESTE ESPAÇO

ANUNCIE NESTE ESPAÇO

Faça uma associação da imagem de
sua empresa. Quem é visto sempre
é lembrado!

Faça uma associação da imagem de
sua empresa. Quem é visto sempre
é lembrado!

Saiba como através do telefone:
(13) 3258-5100

Saiba como através do telefone:
(13) 3258-5100

Psicóloga do Residencial Casa do Sol, Renata Mariano, na TV Tribuna

ANUNCIE NESTE ESPAÇO
Faça uma associação da imagem de
sua empresa. Quem é visto sempre
é lembrado!
Saiba como através do telefone:
(13) 3258-5100
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Dia das Mães

MICHELY ARASHIRO

Moradoras Dinah de Barros Menezes, Rachel Alves do Carmo e Sônia Stringer

Moradores Leonor e José Fernandes esperando a próxima rodada de pizza

O

Dia das Mães é um
dia muito importante
e que merece uma comemoração a altura.
É claro que o Residencial Casa
do Sol sabe disso e, por essa razão, preparou uma festa linda e
emocionante para nossos moradores e suas famílias.
A data oficial é o segundo domingo do mês de maio, mas nossa
entidade não se contentou apenas
com o final de semana, então a
celebração mesmo foi um pouco
antes: no dia 11, na sexta-feira.
Para tornar esse dia ainda
mais especial, o coral Flor de
Lótus realizou uma belíssima
apresentação que deixou mui-

tas lágrimas nos olhos não só de
moradores e familiares, como de
funcionários também.
Além de tudo isso, em nenhuma festa da Casa do Sol pode
faltar um dos ingredientes principais: a comida.
E, para um dia tão marcante,
nada melhor que uma degustação igualmente notável. Por isso,
nossos residentes, suas famílias
e convidados aproveitaram um
delicioso rodízio de pizza preparado e servido pela equipe da
cozinha da instituição.
No final do dia, não pôde faltar abraços, beijos e lágrimas do
mais puro amor e carinho do jeito que só há entre mãe e filho.
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Moradora Maria Alice Costa posando para a foto depois de comer
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Faça uma associação da imagem de
sua empresa. Quem é visto sempre
é lembrado!

Faça uma associação da imagem de
sua empresa. Quem é visto sempre
é lembrado!

Saiba como através do telefone:
(13) 3258-5100

Saiba como através do telefone:
(13) 3258-5100
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Moradoras Izolete Marconi e Sonia Stringer cumprimentando o aluno

Aunos do colégio Pequeno Príncipe se preparando para a quadrilha
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MICHELY ARASHIRO

Os clássicos “olha a cobra!”
e “a ponte quebrou” foram
mais do que o suficiente para
arrancar explosões de fofuras
e muito sorrisos divertidos dos
nossos moradores.
Ao final da visita, ninguém
resistiu a dar um forte abraço
em cada pequenino e, é claro, nem
os pequeninos resistiram aos
abraços dos “vovôs de coração”.
MICHELY ARASHIRO

o dia 21 de maio,
a escola Pequeno
Príncipe fez uma visita um tanto quanto “junina”
ao Residencial Casa do Sol.
Os pequenininhos já vieram
outras vezes à instituição, mas
na época mais “eita, sô” do
ano, eles decidiram apresentar
algo bem tradicional aos nossos idosos: uma quadrilha.

Alunos do Jean Piaget cantando a primeira música da apresentação

Apresentação
N

a quinta-feira do dia
28 de maio, nossos
moradores receberam, mais uma vez, uma visita
muito especial dos alunos do
colégio Jean Piaget.
As turmas dessa escola já
são bem conhecidas pelos nossos moradores por atividades
que realizam no Residencial
Casa do Sol, como entrevistas
para trabalho de alguma aula,
bingo, entre outras.
Entretanto dessa vez, os alunos trouxeram algo diferente:
a música.

Mostrando um pouco dos
talentos pessoais de alguns
da sala, os jovens prepararam
uma apresentação acústica, realizada por eles próprios. Dois
garotos com violão e duas garotas com a voz.
Ao som de clássicos e músicas atuais, nossos moradores
ficaram emocionados com o
pequeno concerto tão especial.
Ao final do dia, residentes
e alunos puderam prestigiar,
juntos, um lanchinho, trazido
pela escola, enquanto conversavam entre si!
MICHELY ARASHIRO

N

Quadrilha

Moradores assistindo à apresentação de música do colégio Jean Piaget
MAIO/JUNHO 2017 ■ facebook.com/residencialcasadosol

COLUNA DOS MORADORES

Inverno Santos

O Poder da Palavra, por Lourdes Macedo

O Residencial Casa do
Sol convida a todos para
prestigiarem o evento Inverno Santos conosco!
O evento, que acontece
do dia 30 de junho até 30
de julho, na Arena Santos (Avenida Rangel Pestana,184 - Vila Mathias),
terá horários diversos. De
quinta a domingo, das 18h
à 0h.

A lanchonete da Instituição está localizada na
barraca de número 10 e
contará com um cardápio
bem variado, com lanches
especiais como churrasco
no pão (mais alface, queijo e tomate), vinho quente,
x- salada, porções, batata
frita com bacon e cheddar,
chopp, quentão, refrigerante e muito mais!

MICHELY ARASHIRO

Existem palavras que para cada pessoa têm um significado diferente.
Um exemplo é palavra “velho”, pois
ela pode xingar uma pessoa ou agradá-la. É um termo muito importante
para nós que estamos na terceira
idade.
Tenho pensado muito nisso e cheguei
a uma conclusão:
Para mim, é um agrado ser chamada
de “velha” porque assim era tratada
a minha mãe, um ser muito especial!

Moradora Lourdes Macedo e seu namorado, o morador Orlando Morbi

residencialcasadosol.blogspot.com.br ■ MAIO/JUNHO 2017
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FOTOS: MICHELY ARASHIRO

Morador Roger Raymondo e funcionária Neide Moradora Alemene Araújo pousando para a
Ribeiro na Festa Junina 2017 da Casa do Sol
foto durante partida de bingo com voluntários

Casal de moradores, Lourdes Macedo e
Orlando Morbi, aproveitando o arraiá 2017

Moradores Luiz Vicente Gorgulho e Marco Antônio Corazza durante a Oficina Culinária

Moradores e voluntária Laureci Figueira em
passeio externo do Residencial Casa do Sol

Moradoras Maria do Carmo e Izolete Marconi Moradores, psicóloga e assistente social da
durante bingo com o Boinas Pretas Moto Clube Casa do Sol, Renata e Débora na assembleia

Moradores Apparecida Maria do Carmo e An- Moradora Neide Lopes ajudando a estagiária
Morador Braz Angoletti e voluntária Laureci
tônio Martins, um dos casais da quadrilha 2017 Arielli Vieira durante uma das Oficinas Culinária Figueira participando da partida de bingo
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