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O espírito de confraternização natalino
aquece os nossos corações, renova os
ânimos e os sonhos. Nesta época podemos refletir sobre o ano que passou.
A chegada de um novo ano nos traz
uma diversidade de sentimentos. A oportunidade de refletir sobre o que passou bem
como sobre o que ainda virá. Aos que tiveram um bom ano, o otimismo pode ganhar
força e renovação.
É hora de deixar para trás aquilo que
nos trouxe tristeza.Natal é renascimento!
Vamos levar conosco para o Novo Ano
apenas as lições que aprendemos e as
boas memórias de momentos felizes.
Em nome da diretoria da Casa do Sol
agradecemos pela oportunidade de fazer
parte da sua história.
Que a maior promessa de Ano Novo
seja o fortalecimento da nossa fé.
Boas Festas e muita saúde a todos!
Rogério Dias Baixo

DOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO

>> Moradores
02/11 Belkiss Barreto Stringer
03/11 Helia de Oliveira Freire
20/11 Neide Ribeiro Sacchetti
20/11 Sandra Regina Martins

10/12 Dezinaldo de Oliveira
13/12 Neuza Gonçalves de Oliveira
16/12 Lourdes Macedo Gonçalves

Coluna dos
moradores

>> Funcionários
11/11 Fabiana Renata Souza Campos
13/11 Rosana Rodrigues do Carmo
18/11 Natalina Quaresma da Cruz
19/11 Ariellem Cabral Marques Martins
28/11 Daniela Moreira Matos
29/11 Renata Mariano Marques
07/12 Rosemeire Leite de Oliveira
13/12 Fernanda dos Anjos Bueno
17/12 Isabel Cristina do Nascimento
25/12 Joelma Bomfim dos Santos
26/12 Fabio de Almeida Silva
27/12 Luciana da Silva
27/12 Nathalia Nunes
29/12 Ecleia Ferreira Campos
29/12 Suely Beatriz Cardoso

POR JANETE VENEDA
E LOURDES LOPES

O Natal
Esta época é de muita alegria, pois celebramos o nascimento
de Jesus Cristo e o Natal.
Quando estava próximo ao nascimento, o rei daquele lugar
mandou eliminar os recém-nascidos, pois dentre eles um seria
uma pessoa muito boa e amada, o pai do Universo. Quando seus
pais, José e Maria de Nazaré, tiveram que deixar a Cidade e viajar para Belém. Lá ficaram sozinhos e sem alojamento, por isso
acabaram no estábulo junto dos animais.
Os três reis magos sabiam a data em que a criança nasceria,
mas desconheciam o local. Então seguiram a estrela de Belém
por todo o mês de dezembro para conhecer o filho único de Deus
e serem abençoados. Eles tinham noção da grande importância
que a criança teria.
Vamos refletir nesse Natal sobre o verdadeiro significado e espalhar os ensinamentos.
Feliz Natal a todos!

>>SUMÁRIO

RESIDENCIAL CASA DO SOL
Ano 03 | Ed 04
NOVEMBRO/DEZEMBRO2021

Emoção e diversão

pag.5

25 anos de história

pag.6

Mais dias para visitas
pag.7

Emoção e diversão

Atividade

STEPHANIE LIA

O bom velhinho antecipou sua visita á Casa do Sol. Ele passou por
aqui no dia 17 de dezembro para
presentear nossos idosos.
Como já é costume, a festa de
Natal ocorre uma semana antes do
dia 24 e, durante a celebração, o
Papai Noel entrega os presentes
para nossos moradores.
Pelo fato de ainda estarmos evitando aglomerações, os familiares
não puderam acompanhar a fesSTEPHANIE LIA

ta presencialmente, mas foi realizada
uma chamada de vídeo com os parentes, que puderam acompanhar a festa
e matar a saudade.
Os moradores se emocionaram.
Alguns choraram de alegria, outros
ficaram anestesiado de tanta felicidade, mas uma coisa é certa, o espírito
do Natal deve ser igual ao nosso sol e
nunca se apagará.
STEPHANIE LIA
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sobre a casa

STEPHANIE LIA

Tem história na administração

E

m setembro
de 1996, alguém estava
atento
aos
meus passos e percebeu algo diferente, Era
meu interesse em querer fazer parte da história
da Entidade. O convite
para escrever um registro importante em ATA
de REUNIÃO foi o ponta
pé inicial para entrelaçar
a minha história com a
da Casa.
Em meus 17 anos receber uma incumbência
foi tão importante, colaborou com meu crescimento e amadurecimento. A necessidade de
entregarmos o melhor
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de nós, desde o atendimento direto com os idosos, até mesmo nos bastidores da administração
de realizar com êxito as
tarefas além de obter vários aprendizados.
Não podemos parar
e, a cada dia, precisamos renovar nossos conhecimentos para que
possamos atender da
melhor maneira nossos
idosos, bem como nossos colaboradores. No
momento de pandemia,

houve mudanças, adaptações necessárias para
que o nosso barco não
perecesse.
Deparamos com várias situações, as quais
foi preciso agir em equipe e, em conjunto.
Os setores envolvidos auxiliaram uns aos
outros para verificar a
melhor maneira em determinadas situações. A
informatização, em determinados momentos,
foi essencial e nossos
colaboradores, dos setores da administração,
da informática e portaria,
desempenharam com
muito carinho o que lhes
foram atribuídos.
Assim chegamos em
mais um fim de ciclo e
nos preparando para
2022.
Que o Senhor abençoe a todos!

Evellin Quaresma da Silva

Legionária: 1996
Encarregada Administrativa: 2005
Coordenadora Administrativa: 2012
Gerente Administrativa: 2021

Mais dias para visitas
As visitas dos familiares são sempre muito importantes para os
nossos moradores e,
nesse período de lockdown, fizeram muita
falta. No entanto, com
o avanço da vacinação
e a flexibilização do
Governo, as visitas foram retomadas.
Em 2020 as visitas
voltaram, mas com
uma cortina plástica,
impossibilitando o contato físico.
Agora, em 2021, foi
possível remover a cortina plástica, seguindo
as seguintes normas:
mantendo o distanciamento, uso de máscaras, higienização das
mãos e proteção com
luvas.
No mês de dezembro
a Casa voltou a liberar
as visitas aos moradores todos os dias, porém há a necessidade
de agendamento prévio, sujeito a disponibilidade da equipe.
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visitas

LUDMILA ANDRADE

Retorno das visitas em 2020 com a cortina plastica
STEPHANIE LIA

Visitas passam a ter apenas o distanciamento social em 2021

STEPHANIE LIA

Para a comodidade dos familiares há mais horarios para visitas

GALERIA DO SOL

STEPHANIE LIA

