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Inverno Santos ao estilo Casa do Sol
ais um ano o Residencial Casa do Sol
participou da festa
Inverno Santos, na Arena Santos.
O evento, realizado pela Prefeitura Municipal de Santos em
parceria com o Fundo Social de
Solidariedade (FSS), ocorreu no
período de 30 de junho até 30 de
julho, de quinta-feira a domingo,
das 18h a 0h.
Também contou com cinco
mini restaurantes e 15 lanchonetes, cujas quais estavam ocupadas pelas entidades cadastradas
pelo FSS, além das atividades
recreativas, sociais artísticas e
gastronômicas, bem como apresentações no palco para shows.
Ocupando a barraca de número 10, o antigo Asylo de Inválidos de Santos celebrou a
festa servindo a todos deliciosos lanches preparados pelo
nosso cozinheiro Guilherme
e contou com a ajuda das Lojas
Maçônicas Fraternidade de Santos e Amigos da Verdade. O 55º
Grupo Escoteiro Morvan Dias
Figueiredo também marcou
presença, juntamente com
voluntários e colaboradores
da Instituição, ajudando a
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Sorrisos e diversão foram os ingredientes usados na barraca do Residencial Casa do Sol

Moradores, voluntários e funcionários do Residencial Casa do Sol posando para a foto em frente a barraca

servir os numerosos clientes.
Além disso, uma “escapadinha” até o Inverno Santos foi o
passeio externo de duas das
quartas-feiras do mês para nossos moradores, que, como sem-

pre, se deliciaram com o cardápio e com a diversão do local.
Agradecimento
A Instituição gostaria de agradecer a todos aqueles que parti-

ciparam e colaboraram de alguma forma no evento conosco, por
seu apoio imprescindível e serviço prestado.
Leia nosso agradecimento completo na página 7.

DIA DOS PAIS

MÃOS QUE AJUDAM

ANIVERSÁRIO

VIDEOKÊ

E para os papais também não
poderia deixar de ter comemoração! Veja como foi feita a homenagem ao Dia dos Pais no
Residencial Casa do Sol!

Conheça o grupo de voluntários
intitulados “Mãos que Ajudam” e
como foi o sábado que eles passaram aqui no Residencial Casa
do Sol!

O último domingo do mês é sempre reservado para os aniversariantes que moram no Residencial
Casa do Sol. Se você ainda não
sabia disso, confira!

Fique por dentro de tudo o que
acontece na nova atividade
para os moradores do Residencial Casa do Sol: a tarde de Videokê!
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Palavra da Diretoria
por Antônio Carlos Guimarães

No mês em que celebramos
a chegada da Primavera nada
melhor do que acreditar, crer
que hoje podemos agir para
fazer um amanhã melhor.
Ter fé de que vale à pena lutar por uma Casa do Sol
melhor. Ter entendimento
de que sempre é tempo de se
reconstruir, refazer ou até mesmo reinventar, se necessário.
Por confiar nessa nova diretoria que realmente se importa
com a Casa do Sol e seus idosos , façamos a diferença.
Mas, para avançar ainda
mais , é preciso acreditar.
Eu acredito, mesmo com as
dificuldades da Cidade e do
País que estamos enfrentando.

▶ Moradores
JULHO
06/07 - João de Jesus
07/07 - Leonor de Almeida Vaz
09/07 - Oswaldo Marques Francisco
14/07 - Alemene Fernandes Araújo
14/07 - Ivo Sbaraini
26/07 - Américo Teixeira Duarte

AGOSTO
02/08 - Elza de Souza da Silva
02/08 - Lucia Ruiz de Souza
06/08 - Orlando Morbi
07/08 - Joel Robson
09/08 - Leonor de Mello Fernandes
09/08 - Luiz Vicente Gorgulho
12/08 - Alzira Batista Martas
18/08 - Therezinha Barbosa de Jesus
22/08 - Gustavo da Cruz Esteves
22/08 - Wilson Zampier

Diretoria da Casa do Sol ao lado de Sandoval Soares e Manoel Constantino

SERVIÇOS

AGRADECIMENTOS

VAGAS ABERTAS PARA NOVOS MORADORES. Apartamentos para casais,
dotados de banheiro privativo. Acompanhamento médico, fisioterápico, psicológico e atividades de lazer. Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8 às
11h e das 14 às 17h. Mais informações pelo telefone (13) 3258-5100.
VISITAS diariamente das 15 às 17h.
CADASTRO DE VOLUNTÁRIOS feito com a Área Técnica ou através do
e-mail: casadosol@casadosolsantos.org.br
BAZAR BENEFICENTE aceita qualquer tipo de doação com serviço de coleta
em domicílio. Funcionamento de segunda a sexta-feira, das 9h às 12h e das
13h30 às 17h. Avenida Santista, s/nº - Morro da Nova Cintra. Santos, SP.
Telefones: 3258-5100/3232-4433. Fax: 3258-5102. bazar@casadosolsantos.org.br

A Casa do Sol agradece as empresas
e entidades que contribuíram com a
Instituição e o bem estar dos idosos:
■ Prefeitura Municipal de Santos
■ Conselho Regional de Farmácia
■ Colégio Jean Piaget
■ Escola Pequeno Príncipe
■ Educandário Anália Franco
■ Ville do Bem
■ Impakto Sistema de Limpeza
■ Parque Balneário Hotel
■ Supermercado Varandas
■ Associação Comercial de Santos
■ Supermercado Krill
■ Centro Espírita Amor e Luz
■ Terminal Deicmar
■ Polozi Coaching
■ ELOG Logística
■ Local Frio

EXPEDIENTE
ASILO DE INVÁLIDOS DE SANTOS
CNPJ: 58.219551/0001-20
FUNDAÇÃO: 02 de junho de 1904
ENDEREÇO: Av. Santista, s/n - Morro da
Nova Cintra. Santos, SP. CEP 11080-000
E-MAIL: casadosol@casadosolsantos.org.br
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FUNDADOR: Dr. Antenor de Campos Moura
PRESIDENTE: Luis Tadeu Sampel Borges
VICE-PRESIDENTE: Sérgio Covello Aranha
1º SECRETÁRIO: Alessandro da Silva França
2º SECRETÁRIO: Wagner de Paula Balthazar Pimenta
1º TESOUREIRO: Diego Fonseca Santana
2º TESOUREIRO: Antônio Carlos Guimarães
DIRETOR DE PATRIMÔNIO: Marcelo André Pereira

▶ Funcionários
JULHO
01/07 - Fátima Patrícia Duarte Vieira
12/07 - Carolina Carvalho Pereira
13/07 - Elaine Ferreira Moya
18/07 - Eduardo de Camargo Neto
23/07 - Silvia Helena dos Santos
25/07 - Daniela Alberto Sanches

AGOSTO
02/08 - Glaucenir Perez Joaquim
04/08 - Fernanda Gomes Silva
06/08 - Ana Maria Gomes Alves
10/08 - Alexandra Semedo Faria
11/08 - Rosemary dos Santos
16/08 - Evellin Quaresma da Silva
16/08 - Simone Souza Nunes Rocha
19/08 - Nilzete Jurema de Albuquerque
22/08 - Edineusa Maria Borges da Silva
23/08 - Odil Almeida Godinho
28/08 - Gisele Felipe Domingues
29/08 - José Firmino da Silva Sobrinho
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Moradores, funcionários, convidados e visitantes reunidos para o parabéns

MICHELY ARASHIRO

o primeiro dia da semana.
Entretanto, por se tratar
de uma celebração aberta ao
público, qualquer um de fora,
não necessariamente alguém
que já conhece ou esteve na
Instituição pode vir para conhecer um pouco desse “parabéns” especial.
Para quem nunca veio,
para participar é preciso trazer apenas um prato de salgado, doce ou refrigerante
e comemorar junto aqueles
que estão na tão clamada
por “melhor idade”.

MICHELY ARASHIRO

o último domingo
de cada mês é comemorado o aniversário dos moradores do
Residencial Casa do Sol e é
o único evento mensal que é
aberto ao público.
A organização é feita a partir da união dos que nasceram
durante o mesmo período,
isto é, no mesmo mês.
Usualmente, os que comparecem à festividade são os familiares dos residentes, os cuidadores e os outros funcionários
que estão trabalhando durante

Moradores José e Leonor Fernandes com sua filha e voluntária Laureci
MICHELY ARASHIRO

N

Aniversariantes do Mês

Moradora Mirthes Scarpa Vilar com seus familiares e convidados à mesa

CPF: _________________________

facebook.com/residencialcasadosol ■ JULHO/AGOSTO 2017

3

MICHELY ARASHIRO

cheram as cadeiras, dispostas por
todo o auditório enfeitado.
A decoração foi organizada
pela equipe da Área Técnica da
Instituição e os presentes ainda
puderam prestigiar vários clássicos cantados e tocados pelo
grupo “Oswaldinho do Cavaco”,
que também já havia comparecido ao residencial no CarnaSol,
em fevereiro.
Em uma festa com música

boa, familiares reunidos e muitos sorrisos não poderia faltar
“uma boquinha” e foi por isso
que a equipe da cozinha da Casa
do Sol foi responsável por servir
um lanche “fora da dieta” aos
moradores com um bolo decorado unicamente para o dia.
Além disso, neste ano nossos moradores ganharam uma
surpresa!
Cada um do sexo masculino,

não somente os papais, ganhou de toda a equipe da A
Tribuna uma lembrancinha e
uma cartinha com uma mensagem muito especial!
E, foi assim, em meio à comida boa, alegria, música e surpresa, que os moradores, junto com
seus filhos e familiares, puderam
prestigiar essa data tão especial e
que significa tanto para aqueles
que são ou foram papais.
MICHELY ARASHIRO

A

comemoração
em
homenagem ao Dia
dos Pais do Residencial Casa do Sol se passou com
muita música, alegria e, é claro, com todos os funcionários engravatados!
Com início no meio da tarde,
às 15h, na sexta-feira do dia 11
de agosto, a celebração juntou-se
aos sorrisos e carinhos entre familiares e moradores que logo preen-

Dia dos Pais

MICHELY ARASHIRO

Lembrancinhas feitas em homenagem à comemoração do Dia dos Pais

Morador Francisco Aparecido posa para foto contente depois de ler a carta

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
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Morador Luiz Vicente Gorgulho abrindo a carta entregue pela A Tribuna
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O

Videokê

Grupo de Estímulo), para trabalhar a memória dos residentes.
A atividade consiste em reunir nossos idosos no auditório da
Entidade enquanto a voluntária
Nereida canta algumas músicas
no karaokê.
Com o decorrer do tempo,
alguns dos moradores que são
mais familiarizados com canto e
música, como Neide Lopes, por
exemplo, vão se sentindo mais à
vontade para não apenas assistir,
mas também participar, cantando junto.
MICHELY ARASHIRO

Karaokê é uma atividade nova do Residencial Casa do Sol e é
realizada pela voluntária Nereida Aparecida Mesquita Monea.
A ideia surgiu como forma
de interação entre os idosos por
meio das músicas, especialmente
os clássicos que a grande maioria
dos moradores conhece.
Além do caráter social, também serve como mais um dos
mecanismos usados, com dinâmicas realizadas na Instituição
(como a Oficina de Memória e

Anúncios
Casa do Sol!
Aluga-se apartamento na Ponta da Praia - Santos
(1 quarto , sala, cozinha, banheiro, área de
serviço e garagem.): R$ 1.300,00 (pacote).
Aluga-se casa térrea no Boqueirão – Santos
(3 quartos, sala, cozinha, banheiros, área
de serviço e garagem): R$ 2.000,00 (pacote).
Aluga-se apartamento no Boqueirão – Santos
(3 quartos, sala, cozinha, banheiro, área de
serviço e garagem): R$ 2.000,00 (pacote).
Aluga-se sobrado no Embaré – Santos
(3 quartos, suíte, sala, cozinha, banheiros, área
de serviço e garagem): R$ 3.500,00 (pacote).
Vende-se um terreno na Rua. Henrique Ablas,
34.

Para mais informações, ligue:
(13) 3258-5108 ou (13) 99152-3179.
Falar com a Fabiana.

Moradores apreciando a apresentação de Videokê da voluntária Nereida

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

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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Apresentação de coral, com música tocada ao vivo, para os moradores

Moradora Lourdes Macedo sendo embelezada pelas mãos da voluntária
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o dia 5 de agosto,
a voluntária Vilma
Maria de Freitas Lopes, da Igreja Mórmon, preparou uma campanha chamada “Mãos que Ajudam”, que
consistiu em dois grupos de
voluntários, cada qual ficava
responsável por realizar uma
determinada atividade em prol
do Residencial Casa do Sol.
O grupo 1 se ocupou do trabalho externo, isto é, limpeza e
pintura da área do quiosque e
arredores, bem como do local
da horta e dos vasinhos suspensos na área externa de visita.
Uma parte do material – cloro e detergente – foi oferecido

pela instituição e o restante
pelo senhor Milton, pai e responsável da moradora Marcela
Máximo.
Já a equipe 2 era composta
por pessoas encarregadas de
várias dinâmicas diferentes,
dentre elas: Salão de Beleza;
Grupo musical; Grupo de Contação de Histórias; Grupo de
Apresentação teatral; Grupo
da Apresentação Musical.
Como o evento teve início às
8h da manhã e só foi terminar
às 17h, naquele sábado, nossos
moradores se distraíram completamente até a janta, apreciando e aproveitando essa, até
então, novidade de dinâmica
no Residencial Casa do Sol.
MICHELY ARASHIRO

MICHELY ARASHIRO

“Mãos que Ajudam”
N

Voluntário fazendo a barba e cortando o cabelo de um dos moradores

JULHO/AGOSTO 2017 ■ facebook.com/residencialcasadosol

COLUNA DOS MORADORES
por Luiz Vicente Gorgulho

Despertar não é somente
acordar de um sono reparador, mas abrir os olhos para
a vida, enxergar o mundo
diferentemente e mirar para
dentro de si mesmo, pesquisar, analisar e medir tudo o
que passa ao seu redor.

Agradecimento
Inverno Santos
O Asilo de Inválidos de
Santos gostaria de agradecer a todas as pessoas e
as Lojas Maçônicas Fraternidade de Santos e Amigos da Verdade, 55º Grupo Escoteiro Morvan Dias
Figueiredo, Voluntários e
Colaboradores do Residencial Casa do Sol, que ajudaram e se empenharam para
que nossa participação fosse um sucesso na Festa Inverno Santos de 2017.
O evento, realizado pela
Prefeitura Municipal de
Santos, com o apoio do
Fundo Social de Solidariedade de Santos (FSS), aconteceu em 30 de junho a 30
de julho.

A instituição participou
na categoria lanchonete,
com um cardápio de comidas e bebidas, como batata
frita com cheddar e bacon
e vinho quente, que agradou a todos os paladares
e atraiu consumidores que
fizeram questão de elogiar
a qualidade do lanche.
Conforme balancete entregue ao Fundo Social de
Solidariedade de Santos
(FSS) registrou-se um faturamento de R$ 30.242,09,
cujo resultado apurado ajudará no atendimento dos
residentes da Casa do Sol,
permitindo assim, serem
alcançados os objetivos
desta instituição.

residencialcasadosol.blogspot.com.br ■ JULHO/AGOSTO 2017
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Moradora Lourdes Macedo se divertindo fazen- Moradora Neide Lopes ajudando na preparado carinho na cachorrinha terapeuta, a Julie
ção dos biscoitinhos na Oficina Culinária

Casal de moradores, Antonio Martins e
Apparecida Maria do Carmo em atividade

Voluntárias Laureci e Matilde durante a comemoração dos aniversariantes do mês da Casa do Sol
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Moradoras Dulce Pires Meirelles e Célia Fuentes
Vargas esperando os biscoitinhos serem servidos

Moradora Maria Scalise enrolando a massa do
bolinho de espinafre durante Oficina Culinária

Moradora Palmyra Vaz cantando e acompanhando emocionada o grupo “Oswaldinho do Cavaco”

Moradores, psicóloga e assistente social da
Casa do Sol, Renata e Débora na assembleia

Moradoras Zenaide Carvalho e Lourdes Macedo durante a atividade “Grupo de Mulheres”

Moradora Maria de Lourdes Sá jogando dominó
na Oficina de Memória do Residencial Casa do Sol
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