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(13) 3258-5100.
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Este é o resultado de uma das drogas
lícitas, a outra é o álcool que precisa de
uma regulamentação melhor. Já
tivemos ótimos e benéﬁcos resultados,
com a proibição do fumo em ambientes
fechados. Em São Paulo, a Prefeitura
proibiu agora o fumo nos parques.
Porque o resultado são muitas doenças
pulmonares, entre eles o enﬁsema
pulmonar, que é o mais grave. Ainda
bem que os internos da Casa do Sol
estão bem conscientes desses
malefícios. Já em Portugal, se
promulgou uma lei, com uma multa bem
pesada para quem jogar beatas
(bitucas) no chão.
Fernando Martins Braga

DOS MESES DE JULHO E AGOSTO
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Moradores

Funcionários

04/07 GILBERTA SANTOS JOAQUIM
09/07 OSWALDO M. FRANCISCO
14/07 ALEMENE FERNANDES ARAÚJO
14/07 IVO SBARAINI

01/07 FÁTIMA PATRICIA D. VIEIRA
12/07 CAROLINA CARVALHO PEREIRA
18/07 EDUARDO DE CAMARGO NETO
22/07 JULIO CESAR MARTINS TAVARES
23/07 SILVIA HELENA DOS SANTOS
25/07 LUIZ FELIPE F. DOS ANJOS
27/07 VINICIUS N. BERNARDINO
30/07 MAYARA DA SILVA PEREIRA

02/08 GLAUCENIR PEREZ JOAQUIM
02/08 LUCIA RUIZ DE SOUZA
06/08 ANA MARIA G. S. A. DOS SANTOS
07/08 JOEL ROBSON
09/08 LUIZ VICENTE DE OLIVEIRA GORGULHO 10/08 THAYNA ALVES SANTIAGO
15/08 ANDREIA PANTOJA DA SILVA
12/08 ALZIRA BATISTA MARTAS
16/08 EVELLIN QUARESMA DA SILVA
18/08 THEREZINHA BARBOSA DE JESUS
19/08 NILZETE JUREMA A. VAZ
22/08 GUSTAVO DA CRUZ ESTEVES
22/08 EDINEUSA MARIA B. DA SILVA
23/08 ODIL ALMEIDA GODINHO
27/08 GEOVANA GÓIS DE LIMA

Coluna dos
moradores

por Luiz Vicente Gorgulho

Mente humana
O homem continua envolto pela natureza e sendo vivificado em
seu legado.Não devem esquecer tal fato. Esse esquecimento faz
nascer no homem a presunção, a arrogância, o pensamento
teimoso de que poderia obter a paz com excelência de
conhecimento fragmentário.
A paz verdadeira virá quando a humanidade reverenciar a
natureza, agradecer a ela e sentir nela, do fundo do coração, o
amor a Deus.
O livro é um mestre que fala mas não responde.
Uma coletânea de pensamentos e uma farmácia moral, onde se
encontram remédios para todos os males.
No mar das dificuldades, encontra-se a oposteridade.
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Irmão de moradora a visita após 30 anos sem contato
Ficar longe de quem a gente gosta
por um tempinho já dá saudade.
Imagina passar mais de três décadas
sem ver alguém que amamos? Foi o
que aconteceu com a moradora
Alemene Fernandes Araújo, 95 anos.
Seu irmão Arione Fernandes de
Araújo mora em Belo Horizonte. No
dia de seu aniversário, em 14 de
julho, sua sobrinha Ariane Assis
Araújo Silveira veio prestigiar a data.
Ela falou que tinha uma surpresa para
Alemene. Foi quando o irmão dela se
aproximou.
Ela ﬁcou muito feliz com o
presente. “O que você está fazendo aqui?”, perguntou ela. “Eu vim te ver”, ele
respondeu. Mesmo sendo o irmão mais novo, até chamou a Alemene carinhosamente
de “nenê”.
Esse momento foi registrado em vídeo pela sobrinha, e postado na página do
Facebook do Residencial. Foram mais de 3.000 pessoas que viram o vídeo e se
emocionaram com essa história.
Alemene já é bem conhecida na Casa. Ela foi campeã de natação quando era
jovem. Já viajou para alguns países como Alemanha e Japão graças ao esporte.

Moradores visitam Cine Roxy 5 para assistir O Rei Leão
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Todos já conhecem a animação
clássica O Rei Leão, de 1994. Este
ano, ela foi lançada em forma de live
action (quando o ﬁlme é feito de
forma realista). E os moradores
foram conferir de perto se o longa é
mesmo tão bom quanto o original!
Como toda quinzena é realizado
um passeio externo, desta vez, o
local escolhido foi o Cine Roxy 5, no
bairro Gonzaga. Devido ao horário, a
sessão estava quase vazia, deixando
os moradores mais a vontade. Os
funcionários providenciaram
cadeiras de rodas para facilitar a
locomoção de alguns idosos.
A opinião deles sobre o ﬁlme foi
bem positiva. "Eu gostei muito, só
não gosto de violência animal",
brincou a moradora Fuziê Yorikawa,
referindo-se à cena de luta entre os
personagens Simba e Scar.

MARINA ESTEVÃO

Moradores visitam Senac
Santos para dia de cuidados
Sala com pouca iluminação, música
ambiente e muito relaxamento. Esta
foi a tarde de alguns moradores do
Residencial Casa do Sol. Eles
visitaram o Senac Santos, a convite
das alunas do Técnico em Estética, e
puderam ter um gostinho de um
tratamento facial e corporal.
A ideia de trabalhar com os idosos
foi da aluna Daniela Santana Moraes.
O trabalho de conclusão de curso dela,
"Mãos de fada: estética solidária", leva
pessoas que não tem fácil acesso a
esses tratamentos - seja por
distância, falta de dinheiro ou tempo a conhecer o serviço. Sua paixão por
trabalhar com estas pessoas vem de
sua primeira formação: Serviço
Social. Porém, segundo ela, foi na
Estética que se encontrou. Decidiu
unir o útil ao agradável.
“Trabalhar com idosos é muito
gratiﬁcante, principalmente os que
ﬁcam em casas de repouso. Muitas
vezes, eles não têm contato com
outras pessoas de fora, as visitas são
curtas. É saúde, bem-estar”,
completa. Ela ressalta que esta é a
primeira ação do projeto, e pretende
atender outras instituições em breve.
Cada idoso recebeu o tratamento de
acordo com as necessidades. Todos
eles aprovaram. A moradora Rachel
Alves Carmo, 82 anos, deu “nota 100”
para o tratamento das alunas e
agradeceu o carinho. “Gostei muito de
como elas [as alunas] trataram a
gente!”. Outra moradora, Loudes
Macedo, diz estar animada para
mostrar o resultado ao namorado
Orlando. E relembra quando a turma
visitou a Casa do Sol, também para
oferecer o tratamento de estética. O
Serviço Nacional de Aprendizagem
Comercial (Senac) e a Casa do Sol têm
parceria há mais de 10 anos.
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Festa de arraiá agita
Casa do Sol
Pula a fogueira iaiá, pula a
fogueira ioiô. Nosso arraiá foi
recheado de coisa boa, sô!
Tradicionalmente, o Residencial
Casa do Sol faz uma festa de
arraia, aberta aos visitantes. Esse
ano não foi diferente. A partir das
15h, os portões se abriram para
receber os parentes dos nossos
moradores. As famílias e amigos
se uniram no refeitório, todo
decorado com bandeiras e toalhas
xadrez.
Chegou a hora da
quadrilha. Funcionários e
moradores vestiram sua
melhor roupa junina para
impressionar os visitantes –
e, claro, se divertir!
Depois da apresentação,
os moradores e visitantes
tiveram um tempinho à
vontade. Eles se deliciaram
com as comidas típicas de
arraiá, como canjica, bolo
de fubá, cural e muito mais!
E não poderia faltar a
pescaria, com direito a
brinde.
A estagiária de Nutrição
Raquel Cabral da Silva participou
da festa pela primeira vez. Desde
janeiro deste ano trabalhando na
Casa do Sol, ela auxiliou na
execução da festa.
“Eu ajudei a fazer as plaquinhas
das comidas, ajudei na pescaria
com os moradores e familiares.
As crianças gostaram bastante". E
até dançou quadrilha com a
moradora Neide Sacchetti.
O próximo arraiá é só no ano
que vem, mas os melhores
momentos ﬁcarão na memória. E
foi bão demais da conta, sô!
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GALERIA DO SOL

MARINA ESTEVÃO

