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Música, alegria
e dirversão

DIR
ETO
RIA
SERVIÇOS
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 devido a pandemia estão suspensas, para obter informações
entrar em contato pelo Whatapp: (13) 991736496
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
Dia das Mães em Dias de Pandemia
Desde março do ano passado, o mundo
ficou diferente. Vivemos em ansiedade
constante devido às notícias que recebemos
diariamente sobre a pandemia do novo
coronavírus.

Muitas
privações
e
situações
completamente diferentes foram inseridas
em nosso dia a dia, e isso nos leva a várias
reflexões do nosso papel nesta viagem que
é a vida humana. É verdade que o vírus nos
afastou, mas ele não diminuiu o amor que uma
mãe sente pelos seus filhos, e vice-versa.
Estamos nos aproximando de mais um dia
das mães e, pelo segundo ano consecutivo,
vários filhos e mães estão ainda privados de
comemorar juntos essa data tão especial.
A limitação da distância não diminui o
nosso sentimento, muito pelo contrário, a
saudade nutre nosso coração e nos enche de
esperanças de que um dia, em breve, todos
estaremos juntos novamente celebrando a
vida e o amor.
António Fábio S. Damy

>> Funcionários

DOS MESES DE MAIO E JUNHO

>> Moradores
02/05 Marina Costa Alfaia
10/05 Maria Aparecida Piedade Dommarco
29/05 Manuel Messias dos Santos
30/05 Marcella Máximo do N. Joaquim
31/05 Roque Silva da Anunciação

02/06 Valdemar Freitas da Silva
20/06 José Carlos Brandão
20/06 Francisco Aparecido Bernardes Martins
26/06 Maria Soledade dos Santos
29/06 Janete Veneda Canello
29/06 Silvia Regina Magalhães Alves

Coluna dos
moradores

01/05 Claudeci dos Santos Silva
12/05 Jefferson dos Santos Fontes
19/05 Verônica de Jesus Alves
22/05 Voziatham Antonio Mota
23/05 Margareth Pozett dos Santos
25/05 Maria Lucilene Barbosa Silva
01/06 Cristiane Aparecida Lopes Feitosa
01/06 Thais Helena Xavier
02/06 Sarah de Oliveira Nascimento
03/06 José Francisco da Silva
05/06 Maria Valdene do Nascimento
09/06 Vanderleia Silva dos Santos
11/06 Fabio de Melo da Conceição
16/06 Sabrina Quaresma da Silva
19/06 Josefa Pedrosa de Oliveira
20/06 Antonio Eduardo dos Santos
23/06 Debora de Oliveira Nobre
24/06 Marco Antonio Borges Rodrigues
27/06 Nadia Villar Brandi
27/06 Maria de Fatima Souza Santos
27/06 Leandra Regina dos Santos

POR JANETE VENEDA

Mais que uma Casa, uma família
Parabéns, jovem senhor pelos seus 117 anos de existência e realização de um belo trabalho filantrópico.
O senhor Antenor de Campos Moura fundou esta Casa em 02 de junho de 1904, onde maiores de 60 anos conseguem encontrar um abrigo.
Este lugar me proporcionou acolhimento, socialização e uma família.
Aqui estamos seguros e podemos ser livres para nos expressar e ser
quem realmente somos.
Não é fácil realizar um trabalho desses, ainda mais por todos esses
anos. Por isso, todos os envolvidos merecem o nosso respeito e agradecimento.
Obrigada Residencial Casa do Sol! Desejo toda a felicidade a todos!
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Dia das mães

Dança e diversão alegram
a Casa do Sol

Um toque, um abraço são
detalhes que deixam saudades.
Nesse
Dia
das
mães,
comemorado no dia 09 de maio,
alguns filhos não puderam
aproveitar a companhia de suas
mães.
No Residencial, a data não
passou em branco, apesar de
não estarem próximos de seus
familiares, as moradoras receberam
uma lembrancinha e uma carta
das mãos do vice-presidente da
Casa, Wagner de Paula Balthazar
Pimenta.
“Aqui conseguimos ter o Sol
para todos. O Sol daqui nos alegra
e aquece”, afirmou Pimenta.
Além dos batons que as idosas
receberam, todos os moradores
participaram de um lanche especial
e quentinho naquela tarde fria.
Ao final, a alegria espalhouse pela festa, fazendo com que a
moradora Nélida Tinoco iniciasse
a dança, puxando os integrantes
da equipe técnica para o samba,
contagiando outros moradores.
O
encerramento
da
comemoração dessa data tão
cheia de amor e carinho foi regado
de alegria e diversão.
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Aniversário

Mais de um século de existência

O Asylo de Inválidos de Santos, atualmente conhecido como Residencial Casa do Sol, completou 117 anos de existência no último dia
02 de junho.
Para a comemoração, foi apresentada aos moradores, funcionários
e à diretoria, uma retrospectiva da Casa, com gravação de alguns voluntários da Entidade, desejando parabéns e enviando mensagens
carinhosas aos moradores. Apesar de já fazer mais de um ano que os
moradores não recebem a visita dos voluntários, por conta da pandeSTEPHANIE LIA
mia do Coronavírus,
o carinho e a alegria
deixaram o dia ainda
mais alegre.
Após a apresentação da retrospectiva,
foi cantado o parabéns e foi conhecido
o presente ofertado
pelo
Educandário
Anália Franco. Uma
STEPHANIE LIA
árvore pau-formigueiro , que foi plantada no
belo jardim da Casa do Sol. “Aqui, as pessoas que necessitam atenção, cuidado, companheirismo, são bem recebidas e, ainda bem
que existe essa Casa. Que venham mais
quantos anos forem necessários para continuar esse trabalho”, disse a moradora Janete
Veneda.
Há 117 anos a Casa realiza um trabalho
filantrópico, dando o suporte e a assistência
necessária para pessoas com mais de 60
anos, onde há moradia, alimentação, socialização e atividades aos moradores.
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Música

A Rádio do Sol está de volta!
A Rádio do Sol é uma atividade
realizada uma vez por semana onde
os moradores são divididos em pequenos grupos e a equipe técnica
traz melodias de diferentes estilos.
Com cerca de 40 minutos de duração, a atividade possui duas etapas:
na primeira, os moradores escutam
as músicas e, na segunda, apresentam suas opiniões e sentimentos.
“A Rádio antes era realizada em
frente ao refeitório e reunia muitos
moradores, porém, com o atual momento, mudamos um pouco o formato e os separamos em grupos
de cinco”, explica Renata Mariano,
psicóloga da Casa.
Durante todo o tempo é possível
observar como a música desperta
emoções e sentimentos, alguns moradores se remexem com a música,
outros
usam o espaço para colocar
STEPHANIE LIA
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seus sentimentos para fora.
“Eu fico muito feliz quando sou
chamada para essa atividade”, comenta a moradora Nélida Tinoco.
A Rádio tem sido retomada aos
poucos, mas, cada vez mais moradores se interessam pela atividade.
Musicoterapia
O contato com as vibrações sonoras já começa na 21ª semana do
bebê em desenvolvimento e acompanha o indivíduo até o final da vida.
Atualmente é possível afirmar
que a música traz diferentes benefícios como: alívio de dores, tratamentos de ansiedade, depressão,
acidente vascular cerebral (AVC),
hipertensão.
Cada tipo de música pode trazer
um sentimento, um momento ou um
alívio, portanto, muitos especialistas já consideram a música como
aliada nos tratamentos.

GALERIA DO SOL

STEPHANIE LIA

