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CRIAÇÃO & DOAÇÃO

“Plantamos na criação para que o próximo colha no futuro”, assim fez a família desta humilde moradora
de meia, doe um, pois você
só precisará de dois”.
As ações voluntárias fazem
parte de sua história, conta
a moradora. Sua família
realizava chás beneficentes,
e ela, antes de residir no
Residencial Casa do Sol,
auxiliava na confecção de
roupas de cama no Recanto
dos Idosos. Por fim, ela nos
deixa a seguinte mensagem:
“Essas coisas que a gente faz,
faz de coração, mas com certo
incentivo, a gente vai longe”.
CAMILA FEREIRA

CAMILA FERREIRA

Ela já vem criando materiais
para as crianças há um ano e,
desta vez, por conta do frio,
costurou toquinhas de lã para
eles. Até o momento havia
produzido 12 unidades, mas
informou que tinha mais
sendo preparada. Contou
também, que, para ela, que
foi uma criança adotiva, é
muito importante este tipo de
carinho. Dona Cida lembra
de seu pai, que a ensinou
a sempre ajudar, como ele
dizia “se você tem três pés

Dona Apparecida Maria do Carmo exibindo seu belo trabalho de crochê

A moradora de 81 anos,
Apparecida Maria do Carmo,
produz artesanatos há mais
de trinta anos e trabalha
com materiais reciclados,
assim como o crochê. Já
criou bonecos e até mesmo
um abajur feito de garrafa

pet. Recentemente montou
cestinhas de papel, feitas
como dobradura, para doar
bombons as crianças da ONG
NACAC, instituição na qual a
Dona Cida, como é conhecida,
tem forte apego e toma essas
iniciativas por conta própria.

ARTESANATO

AFETO MISSIONÁRIO

HOMENAGEM & MÚSICA

OFICINA CULINÁRIA

A
história
de
presentes
feitos à mão, com materiais
reciclados, e naturais, como
a
folha
de
palmeiras
e
cascas
secas
de
árvores

Jovens e adultos religiosos
doaram o seu tempo para
levar atenção e carinho
aos idosos moradores do
Residencial Casa do Sol

Músicos voluntários trouxeram
muita animação ao auditório
da
Instituição
no
último
bimestre, com bastante choro
e samba de sucesso ao vivo

Inovando na cozinha, a equipe
de nutrição da Casa está
“arrasando” com as diferentes
atividades realizada e cativando
os moradores a participar mais
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De diversas cores, tamanhos e estilos, a confecção de toucas continua

PÁGINA 6

Palavra da Diretoria
por Marcelo André Pereira

Vivemos um momento
conturbado em nossa política,
com um grande número de
partidos, o que a meu ver
está longe de ser o correto
para o País. Políticos, alguns
velhos conhecidos, chamados
“caciques” e outros que iniciam
a vida pública, já denunciados,
ou mesmo réus em processos
oriundos de operações criadas
com o intuito de acabar com
a corrupção na política. Hoje
vemos Senadores da República,
Deputados Federais, Deputados
Estaduais, Prefeitos e Vereadores
nesta situação, além de um expresidente julgado, condenado
e preso.
Não existe uma ideologia
partidária, muda-se de partido
como se troca de camisa, e
membros de todos eles estão

Diretor de patrimônio, Marcelo André

envolvidos ou investigados em
esquemas de corrupção.
Ouvimos discursos variados,
alguns apenas difamatórios,
sem nenhum objetivo, sem
propostas, apenas com intuito de
desmoralizar outros candidatos.
Passamos por uma enorme
crise na segurança pública e,
por várias vezes, o Governo

SERVIÇOS

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

Federal foi obrigado a intervir
nos Estados, a fim de diminuir
a insegurança que atinge os
cidadãos. Fala-se, inclusive, de
forma mais pública e incisiva,
em uma intervenção militar, algo
que sempre foi combatido após
o fim da Ditadura e início da
Democracia em nosso País.
A disputa eleitoral está tão
acalorada, que na véspera da
comemoração da Independência
do Brasil, vimos um atentado
contra um dos candidatos à
Presidência da República.
Nos resta, apenas, utilizarmos
de nossa maior arma, o voto
consciente, a fim de que possamos
eleger, se não os melhores, mas, ao
menos os mais preparados, tanto
na Presidência da República,
quanto no Congresso Nacional e
nos Estados.

A Casa do Sol agradece as empresas
e entidades que contribuíram com a
Instituição e o bem estar dos idosos:
■ Associação Comercial de Santos
■ Educandário Analia Franco
■ Prefeitura Municipal de Santos
■ Fundo Social de Solidariedade de
Santos
■ Secretária Municipal de Santos
■ Universidade Santa Cecília

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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▶ Moradores
JULHO

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.

ANIVERSÁRIOS

FUNDADOR: Dr. Antenor de Campos Moura
PRESIDENTE: Luis Tadeu Sampel Borges
VICE-PRESIDENTE: Diego Fonseca Santana
1º SECRETÁRIO: Alessandro da Silva França
2º SECRETÁRIO: Wagner de Paula Balthazar Pimenta
1º TESOUREIRO: Antônio Carlos Guimarães
2º TESOUREIRO: Augusto Apolinário Guerra
DIRETOR DE PATRIMÔNIO: Marcelo André Pereira

04/07 GILBERTINA SANTOS JOAQUIM
06/07 JOÃO DE JESUS
07/07 LEONOR DE ALMEIDA VAZ
09/07 OSWALDO MARQUES FRANCISCO
14/07 IVO SBARAINI
14/07 ALEMENE FERNANDES ARAUJO
26/07 AMÉRICO TEIXEIRA DUARTE

AGOSTO
02/08 LUCIA RUIZ DE SOUZA
06/08 ORLANDO MORBI
07/08 JOEL ROBSON
09/08 LEONOR DE MELLO FERNANDES
09/08 LUIZ VICENTE DE O. GORGULHO
12/08 ALZIRA BATISTA MARTAS
18/08 THEREZINHA BARBOSA DE JESUS
22/08 GUSTAVO DA CRUZ ESTEVES

▶ Funcionários
JULHO
01/07 FATIMA PATRICIA DUARTE VIEIRA
12/07 CAROLINA CARVALHO PEREIRA
18/07 EDUARDO DE CAMARGO NETO
18/07 IZIS APARECIDA PEREIRA
23/07 FABIO DE MELO DA CONCEIÇÃO
25/07 DANIELA ALBERTO SANCHES
27/07 VITÓRIA KAUANE PEREIRA

AGOSTO
02/08 GLAUCENIR PEREZ JOAQUIM
06/08 ANA MARIA G. S. A. DOS SANTOS
07/08 JOELMA DA SILVA KIRDEIKA
10/08 ALEXANDRA SEMEDO FARIA
10/08 THAYNA ALVES SANTIAGO
11/08 ROSEMARY DOS SANTOS
15/08 ANDREIA PANTOJA DA SILVA
16/08 EVELLIN QUARESMA DA SILVA
19/08 NILZETE JUREMA A. VAZ
22/08 EDINEUSA MARIA B. DA SILVA
23/08 ODIL ALMEIDA GODINHO
31/08 FERNANDA C. DE OLIVEIRA

Declarado de Utilidade Pública Municipal Lei 2252 de 31.05.1960
Utilidade Pública Estadual Lei 8813 de 26.05.1994
Utilidade Pública Federal Dec. De 11.07.1996 (Proc. MJ5070/94-19)
Registro no CNAS Proc. Nº003.874/38

JORNALISTA RESPONSÁVEL: Carmen Doria (MTB 49.178)
REDAÇÃO E DIAGRAMAÇÃO: Camila Ferreira
IMPRESSÃO: Gráfica Diário do Litoral
TELEFONE: (13) 3226-2051
TIRAGEM: 2.000 exemplares
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FESTA INVERNO SANTOS
Nota de agradecimento:
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 da Casa
do Sol, que ajudaram e
se empenharam para que
nossa participação fosse
um sucesso na Festa de
Inverno
Santos
2018.
O evento, realizado pela
Prefeitura Municipal de
Santos, com o apoio do Fundo
Social
de
Solidariedade
de Santos, aconteceu em

30 de junho a 29 de julho.
A instituição participou na
categoria lanchonete, com
um cardápio diversificado
de sanduíches e bebidas, 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)
foi registrado um faturamento
de
R$
33.574,05,
que
ajudará no atendimento dos
residentes da Casa do Sol,
permitindo, assim, serem
alcançados
os
objetivos
desta instituição.

Grupo de moradores e equipe do Residencial na Festa Inverno

Colaboradores: Guilherme Santos, Laurenci Figueira e Tania Assis

Por mais um ano o Residencial
Casa do Sol teve a oportunidade
de participar da Festa Inverno
Santos, e para personalizar
a barraca da Casa a equipe
organizou o espaço e escolheram
o tema “Rússia”, país que
sediou a copa do mundo em
2018, como decoração. Havia
cortinas de bandeiras de
todos os países participantes,
bonecas russas, paisagens local,
flores e bastante animação.

Colaboradores da Instituição se
prontificaram a auxiliar durante
todo o evento, voluntários
e familiares também. Além
disso,foi
programado,
um
passeio externo, com os
moradores, para que curtissem
o evento, uma noite diferente,
e ali puderam experimentar as
comidas servidas na barraca,
conhecer a estrutura da festa e
por fim, aproveitar as atrações
musicais presentes.

CPF: _________________________

facebook.com/residencialcasadosol ■ JULHO/AGOSTO 2018
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ARTESANATO

Quem visita o Residencial
Casa do Sol se depara
constantemente com artes,
como quadros e esculturas
pelas paredes, prateleiras
e armários. O que poucos
sabem é que a maioria foi feita
pelos próprios moradores da
Casa que, ao se destacarem
no decorrer das atividades,
tinham
seus
materiais
expostos pela Instituição,
como na sala de visitas, sala

de leitura, cozinha e também
na área técnica. As mais
notadas são as mini esculturas
recicláveis feitas a partir das
folhas de palmeiras coletadas
no quintal do Residencial,
como a réplica da capelinha
da Santa Casa de Santos
produzida pelo morador Luiz
Vicente Gorgulho, em especial,
para presentear a médica
responsável da Instituição,
Marcia Haagen.

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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Há moradores que não
têm parentes e, com isso,
tornam-se mais carentes e
desejam mais atenção. Uma
tarde de conversas e risadas,
a contação de uma história ou
até mesmo um abraço pode
mudar a auto estima deles.
Com este intuito de “levar
amor ao próximo”, o pastor
da Igreja Batista Central de
Santos, Leonardo Augusto,
entrou em contato com a Casa

para agendar uma visita.
No dia 17 de julho um
grupo de missionários de
diversas nações, voluntários,
compareceram ao Residencial
para representar a igreja. Foram
mais de 20 fiéis, que durante a
tarde, trocaram carinho com os
moradores, fazendo com que
cada um se sentisse acolhido
em especial, mesmo que por
um desconhecido, mas de
forma sincera.

CAMILA FERREIRA

Morador Luiz Vicente ao entregar escultura para a Dra. Marcia Haagen

MISSIONÁRIOS

Registro inesperado do morador Joel Robson e missionário em gargalhadas

JULHO/AGOSTO 2018 ■ residencialcasadosol.blogspot.com.br
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GINGA LIGEIRA

CAMILA FERREIRA

DIA DOS PAIS

Morador Ivo Sbaraini “caiu” na brincadeira e posou com seu novo bigode
Grupo entrou pela lateral do auditório surpreendendo os moradores

Moradora Neide Lopes subiu ao palco cantando para homenagear os pais

Anualmente, no segundo
domingo do mês de agosto é
comemorado o “Dia dos Pais” e
no dia 10, o Residencial Casa do
Sol preparou uma festa temática
com decoração de gravatas e
bigodes homenageando pais e
filhos presentes.
O músico Oswaldinho do
Cavaco, a convite da Casa, levou
a família e também um grupo de
músicos com pandeiro, violão e

afoxé que, durante a tarde, tocou
animando o auditório, fazendo
com que amigos e familiares se
levantassem para dançar junto
com os moradores.
O sucesso da festa foram
os bigodes no palito, feitos
como
acessórios
para
tirar fotos divertidas. No
começo, alguns dos idosos
estranharam, mas, por fim,
entraram na brincadeira.

Na manhã do dia 24
de julho os moradores
do Residencial Casa do
Sol receberam a visita do
grupo de choro Regional
Ginga Ligeira, originais
de Ribeirão Preto (SP).
Os músicos estavam em
uma turnê pelo Estado
de São Paulo após serem
campeões
do
prêmio
PROAC edital nº 21/2017.
No mesmo dia iam se
apresentar no Instituto
Arte no Dique, com isso,
o compositor Alan Silva
entrou em contato com
a Casa oferecendo uma

apresentação musical para
os idosos.
Composto
por
sete
integrantes, Ricardo Peres no
pandeiro, Alexandre Peres
no cavaco, Lucas Oliveira
no violão, Everton Campos
na flauta, Izaias Alves
no saxofone e Conrrado
Bruno
no
trambone,
o
grupo tocou composições
autorais,
como
“Ótimo
pai” e “Vamo que vamo”.
Também
apresentaram
sucessos de Pixinguinha e
Jacó do Bandolim, como:
tico-tico no fubá, 8 batuques
e brasileirinho.

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
www.casadosolsantos.org.br ■ JULHO/AGOSTO 2018
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NOVIDADE NA COZINHA

CAMILA FEREIRA

Técnica Tania Assis e estagiária de nutrição, Júlia Côrte, em selfie na oficina

Mini discos de pizza de mussarela feitos pelos moradores da Casa

Como de costume, a equipe de
nutrição realiza a oficina culinária
com os moradores da Casa do
Sol, a novidade é que neste último
bimestre
(julho/agosto)
eles
ousaram com receitas estrangeiras
e utilizaram da gastronomia para
comemorar uma data em especial.
No dia 11 de julho, em
comemoração ao dia da pizza (10
de julho), a turma preparou mini
discos de pizza de mussarela, sabor
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esse, que, de acordo com pesquisas,
é o preferido no mundo, e também
no Residencial.
Já, no mês de agosto, iniciaram
com um “novato” na cozinha. O
morador Hugo Pio se dispôs a
auxiliar na preparação do bolo de
coco da oficina do dia oito. Segundo
a moradora Zuneida Pio, esposa de
Hugo, ele não “pisava” na cozinha,
não tinha experiência nenhuma.
Mas o morador mostrou que era

Na primeira vez do morador Hugo Pio na cozinha, equipe de nutrição auxilia

capaz, enfrentou a panela e deu
resultado! No mesmo mês, sem sair
do lugar, os idosos “viajaram” até
a Arábia para conhecer um pouco
de sua culinária. O estagiário de
nutrição, Thiago Bannitz, trouxe
para a Instituição uma receita
bastante consumida por sua família,

o Homus, um alimento típico da
cultura Árabe feito de grão-de-bico
cozido e espremido, taíne (pasta
feita de sementes de gergelim),
azeite, suco de limão, alho e sal.
Todas as receitas realizadas nas
oficinas da Casa estão disponíveis
no Facebook da Instituição.

JULHO/AGOSTO 2018 ■ facebook.com/residencialcasadosol

COLUNA DOS MORADORES
Pensamentos, por Luiz Vicente Gorgulho

Expresse
o
seu
amor
doando seu tempo com um
sorriso.
O tempo é como o vento,
preciso, vago e impreciso.
Derrotas
temporárias
nos
fortalecem porque é exatamente
na adversidade que aprendemos
resgatar esperança.
Como
somos
ridículos
diante daquilo que não
conhecemos.
História em dois atos:
1º ato – O indiozinho
viu
um
aparelho
de
eletrocardiograma.
2º ato – Indiozinho falando:
- Esse bichinho também
sabe psicografar?
Somos a vitória quando o
egoísmo é a derrota.
Disciplina é alicerce
educação.

Anúncios
Casa do Sol!
VENDE-SE
• Apto Boqueirão/Stos: 3dorm
sala, cozinha, wcs, área serviço
e gar. R$ 421.000,00
• Apto Gonzaga/Stos: 2 dorm,
sala, coz, wcs, área serviço
e gar. R$ 311.600,00
• Chalé – Terreno Campo Grande
Santos: R$ 492.000,00
• Apto Macuco/Stos: 2 dorm,
sala, cozinha, WC, área serviço
R$ 220.000,00
• Apto Ponta Praia/Stos: 1 dorm,
sala, cozinha, WC, área serviço
e garagem R$ 276.000,00

da

Agradar
a
todos
ao
mesmo tempo é realização
impossível.

residencialcasadosol.blogspot.com.br ■ JULHO/AGOSTO 2018

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

Moradora Mariza Rodrigues e o voluntário Tony A estagiária de nutrição, Júlia Côrte, auxilian- Família Pio participando das brincadeiras
aventureiro posam para foto durante o bingo do a moradora Therezinha Barbosa no bingo para posar para foto na festa de dia dos Pais

Emocionado, morador Luiz Vicente
exibe Visita da bailarina Alicia Siqueira e da ca- Estagiária de psicologia, Mariana Numakura
Elza
Passos
em
atividade
seus trabalhos espalhados pela Instituição chorrinha Julie alegra moradores no jardim moradora

Morador Francisco Martin e Luiz Rodrigues Equipe da Igreja Batista sendo recebida pela Morador Odair Bittar posando para foto
grupo
de
missionários
visitantes
entram na brincadeira e usam bigode para foto Assistente Social da Casa, Débora Nobre com

Registro da tarde de lanche e passeio no Li- Registro do passeio à barraca do Residen- Passeio no Shopping Praiamar para prestigiar
toral Plaza Shopping, em Praia Grande/SP cial Casa do Sol na Festa Inverno 2018 homenagens feitas ao dia do Voluntariado
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