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A NOVA REVISTA INFORMATIVA DO RESIDENCIAL CASA DO SOL

Doações recebidas proporcionam uma melhor 
páscoa para os moradores do Residencial.
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SERVIÇOS
VAGAS ABERTAS PARA NOVOS MORADORES. Apartamentos
para casais dotados de banheiro privativo. Acompanha-
mento 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.
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Palavra da diretoria  

O sol que não deixa de brilhar!
Com um espírito de solidariedade e 
companheirismos a nova diretoria pretende 
estar à frente da Casa e a par de tudo que 
acontece.

A harmonia e o bem estar dos moradores 
serão um lema de agora em diante, o Sol que 
já brilha há 116 anos, não ira se esconder.

Buscaremos enfrentar as dificuldades com 
amor e compreensão sempre mantendo a 
transparência em nosso trabalho.

Para uma Casa desse tamanho é de extrema 
importância ter o apoio da sociedade, dos 
parceiros e colaboradores.

Apesar da atual situação, em breve  esperamos 
contar com a comunidade em nossas ações 
sociais. 

Podendo com esse Sol aquecer todos os 
corações.

Antônio Carlos Guimarães



Coluna dos moradores

>> Moradores >> Funcionários
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Por Luiz Vicente Gorgulho

04/03 Manoel Fernandes 
Anunciação
08/03 Maria Josepha Capalbo
31/03 Nazaré Carlos dos Santos

11/04 Therezinha da Costa 
Lisboa
18/04 Euclides Alves dos Santos
20/04Nélida dos Santos Tinoco
29/04 Hugo Nunes Pio

02/03 IRAIDE MARA LIMA DE CASTRO 
03/03 ALINE CRISTINA DOS SANTOS
03/03 MAGDA TERESA GONÇALVES SOUSA ALVES
04/03 TELMA CRISTINA DE ALMEIDA SANTOS
07/03 GABRIELA CASTRO DA SILVA RIBEIRO
11/03 ANA LUCIA DE JESUS REIS
15/03 LISANDRA COSTA SANTANA
18/03 MARILIA COELHO DA LUZ
20/03 VERA LUCIA SILVA
25/03 VALERIA CRISTINA GOMES DA SILVA 
26/03 ELIZABETH PIRES BARBOSA CRUZ

06/04 MARIA DO CARMO LEITE
07/04 FLAVIA REGINA GOMES RICO
09/04 PAULA ROBERTA TRINDADE DO CARMO
15/04 ARLETE SANDRA DA SILVA 
16/04 EVILANIA DOS SANTOS ALVES DE OLIVEIRA
19/04 VANUSA GOMES DA ROCHA
20/04 ALMIR MESTRE JUNIOR
21/04 LUCIA ROSA DE OLIVEIRA
21/04 SIMONE ALVES BARBOSA
23/04 DEYSE GEOVANINE BOAVENTURA SILVA
23/04 FELIPE  SANCHES ABE JORDÃO DE FARIAS
23/04 MARIA IVONE NUNES DE SANTANA
27/04 ISABELA DOS SANTOS CAVALCANTI
29/04 MICHELLE ELEN DE OLIVEIRA SANTOS
29/04 JAYRIANE GABRIELLI FIRMINO DOS SANTOS

Em nós repercurte a inteligência, recorde-se que o verbo pode ser definido 
em varias compações.
A palavra de bondade é uma semente de simpatia.
A frase de acusação é um golpe agravando a ferida que nós propomos a 
curar.
O conceito otimista é a luz no caminho.
O fruto da colheita é certo, na sistemática das forças que venha a julgar.
O dialogo construtivo é a temperatura resauradora.
A noite de esperança é ponto de paz.
A frase claramente é ingrediente de paz
Conversando podemos criar saúde ou efermidade, levantar ou abalar recu-
perar ou ferir.
A nossa palavrapode ser uma benção. E o uso dessa força que equilibra ou 
desequilibra, obscurece ou ilumina, erque ou abate, está emtre nós.

Simbolos das Palavras



ANUNCIE NESTE ESPAÇO

Faça uma associação da imagem de sua em-
presa. Quem é visto sempre é lembrado!

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

RESIDENCIAL CASA DO SOL
Ano 03 | Ed 01
Março/Abril 2021 >>SUMÁRIO
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Doce comemoração Filme com pipoca!
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Resgatando lembranças



Páscoa 
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Doce comemoração
Músicas, atividades temáticas, 

chocolates e lanche especial, a 
páscoa do Residencial Casa do Sol 
foi assim.

As atividades tiveram inicio no dia 
29/03 com os tradicionais grupos 
de memória e pintura onde a equipe 
técnica já iniciou a abordagem do 
assunto, e as atividades seguiram 

até o dia 01/04 onde os moradores 
ganharam ovos de páscoa doados pelo 
grupo Rosmaninho e Fundo Sosial 
de Solidariedade de Santos, também 
puderam desfrutar de um lanche temático 
com bolo de chocolate e sorvete.

A entrega dos chocolates foi realizada 
em duas etapas, uma no almoço e outra 
durante o lanche da tarde, com o intuito 
de manter a segurança dos moradores.

Todos puderam utilizar a 
comemoração também para 
agradecer por mais um ano que 
apesar de não terem passado com os 
entes queridos, puderam desfrutar da 
companhia uns dos outros (devido a 
fase mais restritiva as vistas estão 
suspensas).

Após o lanche os moradores 
assistiram ao filme “ressurreição” 
de Joseph Fiennes finalizando assim 
a comemoração da páscoa.

Stephanie Lia

Stephanie Lia

Stephanie Lia
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A partir de agora as sessões de cinema, 
que ocorrem no residencial Casa do Sol, 
passarão a contar com uma gama maior 
de filmes. Recentemente a Instituição 
adquiriu um aparelho, que permite o 
acesso a plataformas de transmissão de 
filmes e séries on-line. Na última quinta 
de fevereiro, na sessão do cine reflexivo, 
eles assistiram “O céu é de verdade”, do 
diretor Randall Wallace. 

O cine reflexivo busca trazer filmes que façam com que os moradores 
possam pensar sobre o tema. Por isso a equipe da área técnica do Residencial 
incentiva que cada um compartilhe suas percepções, fazendo, assim, com 
que eles pratiquem o pensamento e a fala, buscando, dentro da possibilidade 
de cada um evitar futuras perdas de memória. 

Uma das moradoras da Casa, Belkiss Stringer, compartilhou com os demais 
colegas seu milagre. “Houve um tempo que eu estava perdendo a visão e não 
havia esperança. Nem os médicos acreditavam que eu poderia recuperar a 
visão, porém, contrariando as expectativas, eu consegui”. 

Apesar das plataformas de streaming já estarem muito presentes na vida 
da população como forma de entretenimento para os moradores, ainda eram 
alugados filmes escolhidos pela equipe da área Técnica.  “Eu fico muito 
feliz de poder ter essa tecnologia aqui, pois sou apaixonada por  cinema e 

trazer isso para os moradores é ótimo”, 
comentou a psicóloga Renata.

 Cine do Sol - O Cine do Sol busca 
trazer cultura, lazer e lembrança para 
os moradores. A sessão de cinema 
ocorre três vezes por mês, seguindo 
todos os protocolos de higienização e 
distanciamento social, visando zelar pela 
saúde de todos. 

Filme com pipoca!
STEPHANIE LIA

Stephanie Lia
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STEPHANIE LIA

Moradores da Casa do Sol exercitam 
a memória com frequência

Cuidar de todos os aspectos do 
corpo é de extrema importância, por 
isso os moradores do Residencial 
Casa do Sol tem a possibilidade de 
realizar diferentes atividades durante 
o decorrer da semana.

A oficina de memória busca resgatar 
aquelas lembranças que já não são mais usadas. No momento, a equipe 
técnica tem trabalhado listas com diferentes temas como mercado, comidas, 
papelaria, farmácia. Após o término da atividade, eles sempre compartilham 
suas respostas podendo um ajudar o outro, além de trocar experiência.

A memória é a forma como o cérebro adquire e armazena informações, 
portanto, trabalhá-la faz com que as funções cerebrais se mantenham ativas. 

Devidos as diferentes condições, as atividades são elaboradas de forma 
que os moradores consigam realizar.  Como é o caso do morador Hugo 
Nunes Pio que, por problemas de visão, fez a atividade de forma oral junta 
com a psicóloga da Casa. "Essas atividades puxam as coisas lá do fundo da 
memória. Para mim, o mais difícil foi a papelaria, mas, olhar em volta, acaba 
ajudando", afirmou Hugo Pio.

O grupo de memória ocorre todas as semanas e reúne grupos de cinco a 10   
moradores, dependendo do lugar onde será executado. Os grupos também 

são formados de acordo com a 
capacidade de cada um, buscando 
sempre o melhor.

Durante está época de pandemia 
os moradores tem a opção de 
usar máscara, caso desejem. São 
mantidas todas as medidas de 
distanciamento e higienização 
durante todas as atividades. 

Resgatando lembranças

Stephanie Lia



GALERIA DO SOL STEPHANIE LIA


