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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 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
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Palavra da diretoria  
GRATIDÃO. Uma palavra que pode refletir 

por tudo que estamos passando com a pandemia.
Como já dissemos em outros momentos, 

nosso Residencial desde sua fundação até hoje, 
já passou e superou momentos complicados em 
todos os níveis, bons e ruins, felizmente podemos 
agradecer a todos que puderam estar e manter 
nossa Instituição bem cuidada. 

Estou falando de nossos colaboradores que 
buscam manter esse padrão. Na área técnica, 
administrativa ou operacional.

Como qualquer ramo de atividades, temos 
nossos problemas naturais do dia a dia e aqueles 
que realmente vestem nossa camisa conseguem 
superar qualquer adversidade. 

Aqueles que ostentam e vestem nosso 
uniforme trazendo junto ao coração nosso 
logo, sabem o peso que ele representa no 
cuidado e tratamento de nossos moradores. Aos 
colaboradores que ajudam a sermos o que somos 
nosso muito obrigado por tudo que fazem para 
estarem conosco levando cada vez mais respeito, 
carinho e bondade para nossos residentes. 

Por fim, que consigamos passar por 
este momento, da melhor forma possível, 
conseguindo mais uma vez, com a participação 
de nossos colaboradores, superar e vencer mais 
um capítulo de nossa história. 

Wagner Pimenta



Coluna dos 
moradores

>> Moradores >> Funcionários
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02/07 Aristoteles Passos de Carvalho Junior
04/07 Gilbertina Santos Joaquim
14/07 Ivo Sbaraini
31/07 José Batista do Nascimento

12/07 Carolina Carvalho Pereira 
17/07 Gabriela Oliveira dos Santos 
Lemes 
18/07 Eduardo de Camargo Neto 
18/07 Izis Aparecida Pereira 
23/07 Silvia Helena dos Santos 
25/07 Luiz Felipe Fernandes dos Anjos 
29/07 Vinicius Nascimento Bernardino  
30/07 Mayara Silva Pereira

02/08 Lucia Ruiz de Souza 
07/08 Joel Robson 
09/08 Luiz Vicente de Oliveira Gorgulho 
18/08 Therezinha Barbosa de Jesus 
22/08 Gustavo da Cruz Esteves 
27/08 Dirce de Oliveira Cordeiro

02/08 Glaucenir Perez Joaquim 
16/08 Evellin Quaresma da Silva 
16/08 Raquel Olmedo Fernandes 
19/08 Nilzete Jurema de Albuquerque 
Vaz  
22/08 Edineusa Maria Borges da Silva  
23/08 Odil Almeida Godinho 
29/08 Janaina dos Santos Silva Teixeira 

A vida é tão bela, a vida é curta, brigamos, batemos e nos de-
sentendemos. 

A vida virou uma guerra, ninguém se dá bem.
Todos querem ser mais que todos, por isso ninguém é mais 

que ninguém.
Somos todos seres humanos, capazes de entender que a vida 

foi feita para viver.
Não podemos perder tempo brigando. Ele é precioso!
Hoje você pode estar vivo, amanhã morto.
Portanto, não devemos desperdiçar esta vida. Afinal quem 

nasce tem uma missão a cumprir.
Temos que viver a realidade, não podemos viver um sonho, 

mas sim uma realidade que podemos sonhar.

A vida
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STEPHANIE LIA As cores sempre estão associa-
das à algo. No Ano Novo usamos 
para expressar nossos desejos. Já, 
na pintura, apresentam nossos sen-
timentos.

A arte de pintar atrai todas as ida-
des e gostos e na Casa do Sol nos-
sos artistas podem se expressar se-
manalmente por meio da pintura.

Entre as atividades semanais, a 
Casa tem um grupo de pintura, onde 
os idosos se expressam, criam, mis-

turam as cores e também fazem ma-
quiagens em seus desenhos

Em datas comemorativas, como o 
Dia da Mulher, Páscoa ou Natal, são 
propostos desenhos temáticos.

Durante o grupo de pintura há 
também uma trilha sonora, que com-
põem o ambiente, trazendo mais ins-
piração para os artistas e tornando o 
ambiente harmonioso.

A trilha sonora da atividade é com-
posta por músicas que contenham 
apenas o instrumental e geralmente 
sejam mais tranquilas. É quase que automático a associa-

ção de cores com sentimentos, por 
exemplo, o azul nos lembra de tris-
teza ou mar, já o, vermelho, o fogo, 
a paixão e os idosos conseguem uti-
lizar as cores para expressar aquilo 
que sentem.

Também é possível avaliar a co-
ordenação motora de alguns e até 
mesmo comparar uma evolução du-
rante as pinturas.

A expressão por cores

Colorindo a vida

pintura realizada 
pela moradora Maria 
Thereza Garrido 
durante a oficina

Pintura realizada 
por moradora 
Belkiss Stringer 
durante a oficina

Moradora Elza 
durante atividade

Atividade



STEPHANIE LIA
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A legislação brasileira prevê que 
é considerado idoso o individuo que 
possua mais de 60 anos. Também 
há leis que asseguram direito das 
pessoas acima desta faixa etária.

O Estatuto foi criado em 2003 e 
tem como função garantir os direi-
tos do idoso podendo ser aplicadas 
sanções legais, caso as determina-
ções não sejam cumpridas.

Entre os direitos previstos no Es-
tatuto, estão direito à saúde, à ali-
mentação e cuidados necessários. 
Na Casa do Sol todos os idosos 
têm seus direitos garantidos.

Direitos garantidos ao idoso
Lei

Segundo pesquisas, aproxima-
damente um terço dos acidentes 
domésticos ocorre com essa parte 
da população. Na correria do dia a 
dia e, com os idosos em casa, po-
dem ocorrer acidentes

Para evitar o risco de quedas e 
acidentes domésticos é possível 
que o idoso seja assistido por uma 
Instituição de longa permanência, 
assim, serão garantidos todos os 
direitos,  pois será proporcionado o 
devido cuidado e, também, todo o 
amparo e acompanhamento de es-
pecialistas diariamente.

O Residencial Casa do Sol pos-
sui uma área externa, cercada de 
Mata Atlântica com mais de 30 mil 
m². Além da área verde, que é o 
maior diferencial, a Casa possui um 
calendário de atividades, que são 
realizadas periodicamente.

STEPHANIE LIA



Solidariedade

Corações Aquecidos
Fabiana Renata
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À HIGIENIZE EXPRESS
Agradecimento especial

Durante esta época mais 
fria, a solidariedade e o ca-
rinho podem aquecer mui-
tas pessoas.

Apesar das temperatu-
ras baixas do inverno, os 
nossos moradores pude-
ram ficar mais aquecidos 
com a doação feita pelo 
Clube Soroptimista Interna-
cional de Santos. 

Foram recebidas 40 
mantas térmicas produzi-
das com material reciclavél.

Prezados Senhores,
Nós, do Residencial 
Casa do Sol, temos a fe-
licidade de poder agrade-
cer a Higienize Express. 
Fomos beneficiados pelo 
serviço de sanitização, 
desinfecção de ambien-
tes e higienização de 
nossos estofados reali-
zados no dia 05 de julho.
A Casa do Sol é uma ins-
tituição que visa o bem-
-estar e a qualidade de 
vida de seus moradores 
e, para melhorar sempre, 

contamos com a ajuda 
da comunidade, pessoas 
e entidades que ajudem 
a nos manter e alcançar 
nossos objetivos.
São em atos de solidarie-
dade, ou seja, de bonda-
de e união com o próximo 
como este, que podemos 
apoiar nosso trabalho e, 
a partir disso, sentimos 
vontade de continuar e 
seguir crescendo.
Com toda certeza a co-
laboração foi muito bem 
recebida e será ain-
da melhor aproveitada. 
Nossos moradores têm 

necessidades diárias as 
quais procuramos aten-
der da melhor maneira 
possível e graças a res-
ponsabilidade social de 
sua empresa e a bonda-
de de cada um de seus 
funcionários, em cada 
setor, podemos garantir 
por mais tempo o aten-
dimento e o conforto que 
nossos idosos merecem 
receber, por toda uma 
vida que lutaram.
Contudo o que queremos 
dizer é OBRIGADO.

Doação recebida do Clube Soroptimista Internacional de Santos



GALERIA DO SOL STEPHANIE LIA


