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Palavra da diretoria
Quero expressar neste espaço que
tenho meu apreço pela Instituição que
represento, desejando a todos os
colaboradores proveito nas atividades
realizadas.
Apesar das minhas limitações de
saúde, continuo na ativa, servindo a
todos duas vezes na semana (às terças
e quintas-feiras).
Não posso esquecer também do
aniversário de 115 anos da Casa, que
muito abrilhantou nossas atividades.
Que Deus abençoe e guarde a todos.

Associação Comercial de Santos

Sérgio Covello Aranha

DOS MESES DE MAIO E JUNHO

NIVERS RI NTES

Moradores

Funcionários

02/05 MARINA COSTA ALFAIA
08/05 PALMYRA VAZ
10/05 MARIA APARECIDA P. DOMMARCO
17/05 ODAIR MENDES BITTAR
19/05 DAGOBERTO OLIVEIRA PEREIRA
28/05 ROGER RAYMUNDO
29/05 MANUEL MESSIAS DOS SANTOS
30/05 MARCELLA MÁXIMO N. JOAQUIM
31/05 ROQUE SILVA DA ANUNCIAÇÃO

01/05 CLAUDECI DOS SANTOS SILVA
11/05 ANDERSON FELIX VIANA
13/05 MARIA DE LOURDES DA CONCEIÇÃO
22/05 VOZIATHAM ANTONIO MOTA

02/06 VALDEMAR FREITAS DA SILVA
20/06 JOSÉ CARLOS BRANDÃO
20/60 FRANCISCO A. B. MARTINS
26/06 MARIA SOLEDADE DOS SANTOS

03/06 JOSÉ FRANCISCO DA SILVA
03/06 KELLY CRISTINA DE OLIVEIRA CABRAL
05/06 MARIA VALDENE RODRIGUES
09/06 VANDERLEIA SILVA DOS SANTOS
11/06 FABIO DE MELO DA CONCEIÇÃO
16/06 SABRINA QUARESMA DA SILVA
18/06 PRISCILA R. DE S. S. NASCIMENTO
19/06 JOSEFA PEDROSA DE OLIVEIRA
20/06 ANTONIO EDUARDO P. DOS SANTOS
23/06 DEBORA DE OLIVEIRA NOBRE
24/06 MARCO ANTONIO BORGES RODRIGUES
27/06 NADIA VILLAR BRANDI
30/06 ERENICE DE CARBALHO SILVA

Coluna dos
moradores

por Luiz Vicente Gorgulho

As distâncias
São sentimentos que definem a
postura do mundo para com o
idoso
A incompreensão é recíproca
Estamos assustados e perplexos

Como criar condições de uma
convivência internacional?
Só dando à terceira idade os
direitos, o respeito e as
responsabilidades que ela
precisa ter.

Há uma grande distância até
dentro de uma família amorosa
Como aproximar os dois
mundos?

- Simbologia das palavras
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Após mais de 60 anos juntos, casal comemora
Dia dos Namorados no Residencial Casa do Sol
senador da Guanabara. Então, cortou toda a
verba dos bolsistas.
Foram tempos de diﬁculdade ﬁnanceira.
Segundo eles, uma das épocas mais difíceis
que enfrentaram. Zuneyda fazia bolos e
bordados. Hugo vendia rifas. Tiveram que
fazer um empréstimo no banco para pagar a
mensalidade. Mas não deixavam de dar
passeios com os ﬁlhos. As crianças já sabiam
de cor: nada de pedir para comprar algo. Com
muito esforço, ele conseguiu se graduar. A
vida melhorou quando subiu de cargo na
empresa- foi nomeado tesoureiro geral.
Enquanto isso, Zuneyda se dedicava aos ﬁlhos
e a casa.
Hugo desenvolveu um problema de visão.
Zuneyda sofreu um AVC. Os dois vieram
para o Residencial Casa do Sol em maio de
2018. Para Hugo, domingo é
tradicionalmente o dia de levar a esposa
para almoçar fora. Quando há visitantes,
ele gosta de contar piadas e fazer truque
de mágica. Aprendeu para distrair os
sobrinhos pequenos durante os dias
chuvosos de férias. Zuneyda é sua
assistente. O segredo dos truques eles não
contam! Quando perguntados sobre o que
mais sentem falta eles dizem que é da
pescaria – Zuneyda é hexacampeã de
pesca feminina amadora –, dos amigos, de
cozinhar, entre outras coisas.Com bodas de
diamante previstas para o ano que vem,
Hugo brinca que o casamento é “um carma”,
e Zuneyda completa: “é castigo”. Nas
palavras dela, “eu não sinto tanta saudade
porque tenho ele comigo aqui”.
MARINA ESTEVÃO

Era um dia de fevereiro de 1954. O
jovem Hugo Nunes Pio, na época com 23
anos, avistou Zuneyda Moreira Pio, 24.
Com seu vestido rosa, ela parecia desﬁlar
pelas ruas do bairro carioca, Ramos. Ele
chegou mais perto e perguntou se poderia
acompanhá-la. Acostumado a conquistar
as mulheres da redondeza, recebeu uma
resposta inesperada. “Pode, mas já está
aqui mesmo”.
Ela perguntou seu nome, e ele mentiu.
Mal sabia que ela já o conhecia. Sua amiga
era apaixonada por Hugo. A amiga a
arrastava até a estação para ﬁcar
observando Hugo. Porém, a própria
Zuneyda não queria nada com ele pela sua
fama boêmia. “Eu dizia, 'ele não deve
prestar'”. Mas não teve jeito, os dois se
apaixonaram. Após mais de 65 anos desde
esse dia, não se largaram mais.
Desse amor, nasceram seus dois ﬁlhos:
Rosane Moreira Pio Bruno, 58 anos, e
Bruno Moreira Pio, 54. O casal levou cinco
anos para construir e mobiliar por completo
a casa. Na época, Hugo era tesoureiro
auxiliar da extinta Rede Ferroviária
Federal Sociedade Anônima. Seu sonho,
quando jovem, era cursar medicina. Tentou
por dois anos, sem sucesso. Depois de
nove anos de casado, passou em 1° lugar no
vestibular de Direito da Universidade
Gama Filho em 1969. Com a bolsa de
estudo, ele poderia dar melhores condições
para a família. Porém, perdeu a bolsa ainda
durante o curso. Luís da Gama Filho, dono
da universidade, perdeu a candidatura do
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Moradores participam
do Dia do Desaﬁo
Você conhece o Dia do Desaﬁo? É
uma campanha de incentivo à saúde
física e mental, por meio da prática
de exercícios. A proposta é mobilizar
a população das cidades do Brasil e
da América Latina a realizar 15
minutos diários de atividade física
para que isso vire um hábito. A data é
comemorada anualmente na última
quarta-feira do mês de maio. No
Residencial Casa do Sol os idosos e
funcionários aceitaram o desaﬁo.
Depois do Bingo das frutas, a ação
proposta pelas estagiárias de
Nutrição, os idosos e funcionários
pararam suas atividades para
caminhar pelo Residencial. A ideia
era permanecer nos corredores, mas
a empolgação os fez caminhar
também pelos arredores do local.
Eles puderam interagir com os
vizinhos e apreciar a tranquilidade
no Morro da Nova Cintra.
Fuziê YoriKawa, 89 anos, era uma
das mais animadas. Fez até
alongamento antes da caminhada.
Quando a atividade acabou não
queria parar! E gosta de se manter
ativa todos os dias. “Quando eu
levanto, às 9h, faço exercício no
quarto mesmo”. Ela conta que
também caminha durante uma hora
pela manhã.
Raquel Pinho de Carmo, 84 anos,
também está acostumada a se
exercitar, e até manteve um ritmo
mais rápido que os outros. “Quando
eu estou sozinha, eu me exercito
mais”.
Praticar exercícios físicos traz
muitos benefícios em qualquer idade,
inclusive depois dos 60 anos. Por
falta de oportunidade ou incentivo,
muitos idosos se recusam a
manterem-se ativos. Contudo, isso
não deve se tornar um empecilho.
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Para comemorar seu 115°
aniversário, o Residencial Casa do Sol
preparou um evento especial.
Diversas autoridades locais,
funcionários e moradores marcaram
presença nas festividades. O evento
teve início por volta das 8 horas, com
a palavra do presidente Luis Tadeu
Borges. Depois, o 6° Batalhão de
Polícia, ﬁgura carimbada todo ano,
abriu o evento com o Hino Nacional
Brasileiro. Eles também agitaram os
ânimos, tocando desde clássicos até
os últimos hits. Por ﬁm,
houve a visitação e
coffe break.
No período da tarde,
o s m o r a d o r e s
assistiram a um vídeo
montado com fotos
deste primeiro
semestre de 2019.
L o g o
a p ó s ,
compareceram à Missa
de aniversário.
O presidente do
Conselho Deliberativo
Ivo Sanches ressaltou a
importância da
Instituição nestes mais
de cem anos. “O mais
importante é o que ela
faz em benefício dos
nossos assistidos, que
são tratados com todo carinho e
respeito”. Há 16 anos trabalhando na
Casa, ele toma posse como mestre da
Loja Fraternidade de Santos,
mantenedora da Casa. Quanto a sua
expectativa para o novo cargo, a
palavra-chave que ele usará em seu
mandato é “união”.
Os funcionários são fundamentais
para o funcionamento da Casa. A
colaboradora Fabiana Renata S.
Campos dos Santos entrou em
fevereiro de 2001, quase na mesma
época que o Residencial foi instalado
no Morro da Nova Cintra. Ela conta
que é muito gratiﬁcante trabalhar em
um local como este.
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Residencial Casa do Sol
c o m p l e t a 11 5 a n o s

GALERIA DO SOL

MARINA ESTEVÃO

