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Celebrando a 
vida com alegria
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SERVIÇOS
VAGAS ABERTAS PARA NOVOS MORADORES. 
Apartamentos para casais dotados de banheiro 
privativo. Acompanhamento médico,fisioterápi-
co, psicológico e atividades de lazer. Atendimen-
to 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 doa-
ção com serviço de coleta em domicílio.
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Palavra da diretoria  
A diretoria da Instituição vem, de ma-

neira transparente, mostrar que a forma 
de fazer o BEM é por meio de ações em 
prol da Casa do Sol e de nossos atendidos. 
Qualquer dificuldade nos reuni-
mos em uma só DIRETORIA, sem-
pre estudando e propondo melho-
rias contínuas em nossa Instituição. 
As ações que tomamos na pandemia 
são mantidas e revisadas, periodica-
mente, sempre com o nosso corpo técni-
co, autoridades e toda a Diretoria, man-
tendo a segurança em primeiro lugar. 
Biscamos inovações e transparência a to-
dos! Trabalhando muito, os resultados se-
rão alcançados, pois a diretoria vem unida 
com um único objetivo a Casa do Sol.

 
#juntossomosmaisfortes 

Fabricio Martins Santana 
Diretor de patrimônio



Coluna dos 
moradores

>> Moradores >> Funcionários
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01/09 Jurema Dulce do Amaral Goulart Mariani 
02/09 Maria de Lourdes Sá 
07/09 Luiz da Conceição Rodrigues 
14/09 Maria Tereza Garrido Sanches 
15/09 Ruben de Paula Souza 
25/09 Fuzie Yorikawa 
25/09 Braz Angoletti Filho 
26/09 Cipriano Gonçalves Pereira 
26/09 Maria da Conceição Barbosa Cury

01/09  Daiane Germano Santos 
05/09 Karen Ribeiro Ferreira  
08/09 Ricardo Luiz Martins Junior 
09/09 Aline Santos de Sousa  
14/09 Benedito do Amaral Vieira  
17/09 Rita Maria Gonçalves de Oliveira  
18/09 Maurina Santana Juvino 
20/09 Desiree Carvalho Ribas 
20/09 Gabriel Rabachini Zeferino 
25/09 Erica Severo Julio 
26/09 Ana Paula dos Santos 
26/09 Priscila Nascimento Teixeira 
27/09 Tania Maria Alexandrino da Silva

20/10 Maria Dimof da Silva 
22/10 Mariza Rodrigues de Almeida 
27/10 Marli Terezinha Pitelli Boiago

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 

Olá amigos! Vamos falar sobre a velhice. É possível ouvir co-
mentários em muitos lugares, como: estou cansado da minha 
idade,não boto fé na vida ou sinto solidão.

Por que se sentir solitário quando podemos ser solidários com 
o próximo? Principalmente quando vivemos com outros inúmeros 
semelhantes, aqui em nossa Casa ou fora dela.

Segundo as leis naturais, nos é dado um tempo que podemos 
e devemos desfrutar de diferentes maneiras.

A vida, que é nosso maior bem, nos traz aprendizados, conse-
quentemente a convivência com nossos companheiros nos per-
mite trocar conhecimentos. 

Meu carinho, sempre, a todos.

A velhice
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Dia do idoso Nossa horta está de 

volta!
Zelando pela Casa 

todos os dias



5 INFORMASOL- SETEMBRO/OUTUBRO 2021

O dia Internacional do Idoso é 
celebrado no dia 1° de outubro. 
A data foi estipulada pela Organi-
zação das Nações Unidas (ONU) 
em 1990, com o intuito de  cons-
cientizar a população sobre as 
questões do envelhecimento.

Aqui no Residencial Casa do 
Sol usamos a data para celebrar 
com os nossos moradores e, no 
dia primeiro de outubro não foi di-
ferente.

O vice-presidente do Residen-
cial, Wagner Pimenta,  desejou, 
durante apresentação da come-
moração, que todos possam ter 
uma boa vida, boa memória e 
boas lembranças.

Durante a festividade, a Casa 
recebeu ainda a visita do Projeto 
Cultural Cantar Brincar e Encan-
tar, que fez uma contação de his-
tórias e levou músicas para canta-
rem junto aos idosos encerrando, 
assim, a comemoração deste 
ano.

Antes da pandemia a visita do 
grupo à Casa era comum. A fes-
tividade nesta data serviu para 
poder matar a saudades dos mo-
radores antigos e conhecer os no-
vos.  O distanciamento e o uso de 
máscaras foram mantidos durante 
toda a celebração.

Celebrando a Melhor Idade
Atividade

STEPHANIE LIA

STEPHANIE LIA

STEPHANIE LIA



 sobre a casa

Zelando pela Casa todos os dias
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O Asilo de Inválidos 
de Santos, atualmente 
conhecido como Re-
sidencial Casa do Sol, 
preza a qualidade e efi-
ciência durante o cui-
dado de idosos e, para 
isso, conta com dife-
rentes equipes.

As equipes são nas 
áreas  de  Administra-
ção, Operacional e Ma-
nutenção, além de nu-
trição e área técnica.

As equipes do Ope-
racional e da Manuten-
ção são responsáveis 

por manter a Casa em 
ordem, nos mínimos 
detalhes. Durante to-
dos os sete dias da 
semana é possível ver 
que não há um parafu-
so fora do lugar.

Ao longo de todo o 
dia é possível ver os 
encarregados pela lim-
peza e manutenção 
realizando tarefas em 
toda a casa. A área 
operacional é respón-
sável por manter tudo 
higienizado. Dando 
mais atenção durante 

esse período pandêmi-
co.

Também fazem o 
controle de estoque e 
demandas que apare-
cem no decorrer dos 
dias, mantendo a orga-
nização de mantimen-
tos, itens de higiene e 
de escritório.

A manutenção ainda 
mantém uma horta or-
gânica, onde é possí-
vel colher hortaliças e 
temperos que são uti-
lizados na cozinha do 
Residencial.



Saúde

Nossa horta está de volta!
Já pensou em 

se alimentar com 
uma verdura co-
lhida na hora ou 
uma fruta fresqui-
nha do pé? Isso é 
possível na Casa 
do Sol, pois além 
do vasto espaço 
de Mata Atlântica 
e muitos jardins, a 
Instituição possui 
também uma hor-
ta, que voltou a ge-
rar resultados.

Anteriormente, 
alguns morado-
res gostavam de 
cultivar lá, porém, 
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por um tempo, 
ela ficou parada e 
agora está sendo 
mantida e aduba-
da pelo funcionário 
da Entidade, José 

Francisco.
Recentemente 

ela começou a dar 
grandes resulta-
dos. Foi colhido al-
face, que será ser-

vido nas refeições 
da Casa. Além 
disso, tem coentro 
e cebolinha que 
serão utilizados 
na alimentação de 
moradores e fun-
cionários.

Também há 
frutas, como aba-
caxi e manga, no 
espaço da horta. 
Ao caminhar pe-
los jardins ainda 
é possível se de-
parar com outras 
árvores frutíferas, 
como a carambo-
leira.

FOTO REPRODUÇÃONo dia 28 de 
outubro o Dr. 
Alvaro Norber-
to Valentim da 
Silva, médico e 
apoiador do Re-
sidencial Casa 
do Sol foi home-
nageado com 
a medalha de 
mérito medico 
entregue pelo 
prefeito Rogério 

Santos.
Dr. Alvaro re-

cebeu a home-
nagem pelos 
trabalhos presta-
dos á população 
durante a pande-
mia.

Durante seu 
discurso ele afir-
mou que recebe 
o premio e de-
dica a de  todos 

os médicos que 
lutaram e que 
continuam lutan-
do para vencer a 
pandemia.

A presidência 
da Casa também 
esteve presente 
durante a home-
nagem.

Homenagem na prefeitura de Santos



GALERIA DO SOL STEPHANIE LIA


