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Festa Inverno Santos

O Residencial Casa do Sol participou, mais uma vez, da tradicional Festa Inverno Santos, que ocorreu durante o mês de julho
MICHELY ARASHIRO

T

odo ano o Residencial
Casa do Sol participa
da Festa Inverno, já
tradicional em Santos, e neste
ano não poderia ser diferente.
O evento é realizado pela Prefeitura Municipal de Santos
em parceria com o Fundo Social de Solidariedade (FSS) e
recebeu, em 2016, um total de
32 entidades divididas em oito
restaurantes e 24 lanchonetes.
Ocupando a barraca de número 12, o antigo Asylo de Inválidos de Santos celebrou a
festa servindo a todos os que
compareceram deliciosos lanches preparados pelo cozinheiro da Instituição, Guilherme,
e contou com a ajuda das Loja
Maçônica Amigos da Verdade,
Boinas Pretas Moto Clube e o
55º Grupo Escoteiro Morvan
Dias Figueiredo, que também
marcaram presença, juntamente
com voluntários e colaboradores da Entidade, ajudando
a servir os numerosos clientes.
Além deles, os funcionários do
Residencial Casa do Sol também deram “uma mãozinha”.
Cada área teve seu dia para
comparecer no evento. As ter-

Moradores aproveitando a noite e degustando os deliciosos lanches servidos na barraca da Casa do Sol

ças-feiras foram reservadas para
a Diretoria Executiva e os Demolays da Loja Fraternidade,
as quartas e sextas-feiras para
a equipe da Área Técnica e as
quintas, para a Administração.
O evento foi um sucesso e

proporcionou, à Casa do Sol,
um lucro superior ao ano anterior que será utilizado totalmente na Instituição, que desempenha sua função filantrópica
para melhor atendimento à
sua maior prioridade: os idosos.

Agradecimento:
A Instituição gostaria de agradecer a todos aqueles que participaram
e colaboraram de alguma forma, por
seu apoio imprescindível e serviço prestado. Nosso agradecimento
completo encontra-se na página 7.

INVERNO SANTOS

DIA DOS PAIS

CÃO TERAPIA

BOINAS PRETAS

Veja o agradecimento feito especialmente aos que colaboraram com o Residencial Casa do
Sol no evento tradicional santista
“Festa Inverno Santos”.

Para quem perdeu e também
para quem presenciou, nós contamos tudo sobre como foi a homenagem ao “Dia dos Pais” do
Residencial Casa do Sol!

Todos sabem que o cão é o melhor amigo do homem, mas alguém sabia que ele também
pode ser um bom doutor? Saiba
mais sobre Cão Terapia.

Conheça mais sobre a história
do Boinas Pretas Moto Clube e
os trabalhos voluntários realizados por eles aqui no Residencial
Casa do Sol!
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Palavra da Diretoria

A intolerância e o terrorismo, por Sérgio Covello Aranha
É a essência do pavor, infundindo o medo,
ferindo, matando, nos
mais improváveis lugares ou horas.
Nesse contexto, as
quais frágeis criaturas
são os alvos preferidos. Não importa o ar,
raça, credo ou idade.
A intenção é ferir e
matar o maior número
de pessoas, geralmente
inocentes que estavam
no lugar errado e na
hora errada.

Se escondem no
anonimato das ideias,
das crenças e bandeiras, como se as deles fo s s e m a s c o i s a s
m a i s im p o r t a n t e s
e verdadeiras.
O resto é considerado lixo humano e
precisa ser extirpado.
Quanto mais medo infundem, melhor.
Agora o alvo também
é outro, como se fosse
uma mudança de eixo:
são os idosos, mora-

SERVIÇOS

A Casa do Sol agradece as empresas
e entidades que contribuíram com a
Instituição e o bem estar dos idosos:

VISITAS diariamente das 15 às 17h.

■ Centro Espírita Ismênia de Jesus
■ Colégio Jean Piaget
■ Colégio Interativo
■ Conselho Regional de Farmácia
■ Associação Comercial de Santos
■ Secretaria Municipal de Saúde
■ Charm’s Motel
■ Poupa-Med

EXPEDIENTE
ASILO DE INVÁLIDOS DE SANTOS
CNPJ: 58.219551/0001-20
Fundação: 02 de junho de 1904
Endereço: Av. Santista, s/n - Morro da
Nova Cintra. Santos, SP. CEP 11080-000
E-mail: casadosol@casadosolsantos.org.br
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dores em asilos, frág e i s
e to ta lm e nte d e p endentes. Quem teria a
AGOSTO
obrigação de cui- Dalva de Freitas
dar são os que, agora, 01/08
02/08 - Elza de Souza da Silva
estão atacando. Basta 02/08 - Lucia Ruiz de Souza
06/08 - Orlando Morbi
não estarem contentes 09/08 - Luiz Vicente Gorgulho
- Alzira Batista Martas
com a vida, que des- 12/08
18/08 - Therezinha Barbosa de Jesus
contam nos oprimi- 22/08 - Gustavo da Cruz Esteves
22/08 - Wilson Zampier
dos e mais fracos.
25/08 - Dalila Andrade de Assis Sicchi
É a falta de uma cren- 30/08 - Jerônimo Maria Andrade
ça em um Deus, ter um
objetivo a ser alcança- ▶ Funcionários
do e principalmente
JULHO
ver o próximo com os 01/07 - Fátima Patricia Duarte Vieira
12/07 - Carolina Carvalho Pereira
olhos do coração.

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.

BAZAR BENEFICENTE aceita qualquer tipo de doação com serviço de coleta
em domicílio. Funcionamento de segunda a sexta-feira, das 9h às 12h e das
13h30 às 17h. Avenida Santista, s/nº - Morro da Nova Cintra. Santos, SP.
Telefones: 3258-5100/3232-4433. Fax: 3258-5102. bazar@casadosolsantos.org.br

▶ Moradores
07/07 - Leonor de Almeida Vaz
14/07 - Alemene Fernandes Araujo
15/07 - José dos Santos Filho
26/07 - Américo Teixeira Duarte

AGRADECIMENTOS

CADASTRO DE VOLUNTÁRIOS feito com a Área Técnica, ou por e-mail:
casadosol@casadosolsantos.org.br

ANIVERSÁRIOS

Fundador: Dr. Antenor de Campos Moura
Presidente: Percival Vicente
Vice-Presidente: Sérgio Covello Aranha
1º Secretário: Em preenchimento
2º Secretário: Rivaldo Elias Cesário
1º Tesoureiro: Diego Fonseca Santana
2º Tesoureiro: Em preenchimento
Diretor de Patrimônio: Júlio Penin Santos

13/07 - Adriana Cristina de Souza
13/07- Joceli do Rocio Monteiro
18/07 - Eduardo de Camargo Neto
23/07 - Silvia Helena dos Santos

AGOSTO
02/08 - Glaucenir Perez Joaquim
06/08 - Ana Maria Gomes dos Santos
10/08 - Alexandra Semedo Faria
13/08 - Rosinei da Silva Santos
16/08 - Evellin Quaresma da Silva
16/08 - Simone Souza Nunes Rocha
19/08 - Nilzete Jurema Vaz
22/08 - Edineusa Maria Borges da Silva
23/08 - Odil Almeida Godinho
28/08 - Gisele Felipe Ribeiro
29/08 - José Firmino da Silva Sobrinho

Declarado de Utilidade Pública Municipal Lei 2252 de 31.05.1960
Utilidade Pública Estadual Lei 8813 de 26.05.1994
Utilidade Pública Federal Dec. De 11.07.1996 (Proc. MJ5070/94-19)
Registro no CNAS Proc. Nº003.874/38
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Julie, a cachorrinha terapeuta

“terapia” com os idosos: sorrisos e carinhos.
Por onde Julie passa, ela faz
sucesso com suas roupinhas e
enfeites na cabeça, que são sua
marca registrada.
E, é claro, sempre é chamada
pelos idosos para receber “coçadinhas na orelha” assim que
eles a vêem.
Afinal, quem resiste aos
animais d e e s t i m a ç ã o , n ã o
é mesmo?

Moradora Alzira Batista brincando com a cachorrinha terapeuta, Julie

Moradora Therezinha Barbosa acariciando as orelhinhas de Julie

V

ocê sabia que, além de
melhor amigo do homem, o cão pode ser
um ótimo terapeuta? A cachorrinha Julie provou isso em suas visitas ao Residencial Casa do Sol.
Esbanjando simpatia e diversão para os moradores, ela, juntamente com sua dona, Deyse
Dalmaso, visita o residencial
há mais de 1 ano e meio e sempre recebe a mesma recepção
em troca de suas sessões de

facebook.com/residencialcasadosol ■ JULHO/AGOSTO 2016
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sexta-feira (12/08), para os moradores do Residencial Casa do
Sol e seus familiares.
Com início no meio da tarde,
às 15h, a celebração juntou-se aos
sorrisos e carinhos entre familia-

res e moradores que logo preencheram as mesas enfeitadas, dispostas por todo o auditório.
Além da belíssima decoração, organizada pela equipe da
área técnica da Instituição, todos

ainda puderam prestigiar vários
clássicos cantados e tocados
pelo grupo Oswaldinho do
Cavaco, que também compareceu no residencial no CarnaSol,
em fevereiro.
MICHELY ARASHIRO

M

uita música, alegria
e, como decoração,
várias
gravatas
penduradas na parede. Assim
que foi a comemoração em homenagem ao Dia dos Pais, na

Dia dos Pais

MICHELY ARASHIRO

Oswaldinho do Cavaco e sua banda tocando na festa do Dia dos Pais

Moradores lanchando ao som das músicas de Oswaldinho do Cavaco

ANUNCIE NESTE ESPAÇO

ANUNCIE NESTE ESPAÇO

Faça uma associação da imagem de
sua empresa. Quem é visto sempre
é lembrado!

Faça uma associação da imagem de
sua empresa. Quem é visto sempre
é lembrado!

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

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

Moradora Dulce Pires pousando para foto enquanto degusta o lanche

ANUNCIE NESTE ESPAÇO
Faça uma associação da imagem de
sua empresa. Quem é visto sempre
é lembrado!
Saiba como através do telefone:
(13) 3258-5100
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Moradores, familiares e funcionários aproveitando as músicas de Oswaldinho do Cavaco e o delicioso lanche servido na festa de Dia dos Pais

Moradora Therezinha Barbosa se deliciando com o lanche servido

www.casadosolsantos.org.br ■ JULHO/AGOSTO 2016

Em uma festa com música boa, familiares reunidos
e muitos sorrisos não poderia faltar “uma boquinha” e
foi por isso que a equipe da
cozinha da Casa do Sol foi
responsável por servir um
lanche “fora da dieta” aos
moradores. Pão de hambúrguer, salada, hambúrguer,
cheddar, tomate.
Depois do sucesso do cardápio da barraca da Casa do

Sol n a F e s t a I n v e r n o S a n tos, em julho, nada melhor que servir novamente
o l a n c h e q u e o s m oradores
gostaram tanto.
E foi assim, em meio à comida boa, alegria e música,
que os idosos, junto com
seus filhos e familiares, puderam prestigiar essa data
tão especial e que significa
tanto para aqueles que são ou
foram pais.

ANUNCIE NESTE ESPAÇO

ANUNCIE NESTE ESPAÇO

Faça uma associação da imagem de
sua empresa. Quem é visto sempre
é lembrado!

Faça uma associação da imagem de
sua empresa. Quem é visto sempre
é lembrado!

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

Saiba como através do telefone:
(13) 3258-5100
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Integrantes do Boinas Pretas Moto Clube pousando com suas doações para o Residencial Casa do Sol

Presidente da Casa do Sol, Percival Vicente sendo abraçado pelo
presidente do Boinas Pretas Moto Clube, Falcão, ao lado de sua moto
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H

á anos o Boinas Pretas Moto Clube é
voluntário no Residencial Casa do Sol e sempre
participa de várias das atividades na instituição junto
com nossos idosos.
O atual presidente, chamado
de Falcão, faz questão de marcar presença, juntamente com
seus companheiros, nos Bingos e em outros eventos, como
por exemplo, o Dia dos Pais.
Além desse ato de solidariedade e amor ao próximo, o
Moto Clube ainda promoveu
um evento de arrecadação de
agasalhos, para a “Campanha
do Agasalho” da Casa do Sol, o
qual foi tão bem sucedido que
rendeu, aos nossos moradores,
mais de 200 agasalhos!
A Presidência do Residencial Casa do Sol agradece
imensamente pelo apoio e carinho. Obrigado!

Boinas Pretas

O Moto Clube
O Boinas Pretas Moto
Clube é uma associação de
direito privado, sem fins
econômicos, de caráter organizacional, filantrópico, assistencial, promocional, recreativo e educacional, sem
cunho político ou partidário,
com a finalidade de atender a
todos que a ela se dirigirem,
independente de classe social,
nacionalidade, sexo, raça, cor ou
crença religiosa e se regerá pelo
seu Estatuto Social, Regimento Interno e pela legislação específica.
Além disso, adota os seguintes valores morais: o Companheirismo, a Iniciativa, a Fraternidade, o Respeito, a Ética
e a Disciplina. Os princípios e

diretrizes que regem esta Organização são: a Legalidade, a Impessoalidade, a Moralidade,
a Publicidade, a Economicidade e a Eficiência.
Curiosidade
O nome foi escolhido por representar as Forças Especiais
de elite, que são admirados e
respeitados pela força e coragem de seus integrantes em
todo o mundo.
No Exército Brasileiro os Boinas Pretas são tropas de Comandos e infantes motomecanizados,
que operam veículos blindados
como o 10º B Log e o saudoso 4ª
BIB, já nas Polícias Militares os
Boinas Pretas compõem tropas
de Operações Especiais urbanas
tais como o BOPE e a ROTA.

JULHO/AGOSTO 2016 ■ facebook.com/residencialcasadosol

COLUNA DOS MORADORES
por Luiz Vicente Gorgulho

O homem continua envolto pela natureza e
sendo vivificado em seu regaço.
Esse esquecimento faz nascer no homem a
presunção, a arrogância, o pensamento de
que poderá obter a paz.
Com miscelânea de conhecimento fragmentará.
A paz verdadeira virá quando a humanidade
reverenciar a natureza, agradecer a ela e sentir
nela, do fundo do coração, o amor de Deus.

Agradecimento
Inverno Santos
O Residencial Casa do
Sol gostaria de agradec e r a t o d a s a s p e s soas e
as Lojas Maçônicas Fraternidade de Santos e Amigos
da Verdade, 55º Grupo
Escoteiro Morvan Dias Figueiredo, Boinas Pretas
Moto Clube, voluntários e
colaboradores da Casa do
Sol, que ajudaram e se empenharam para que nossa
participação fosse um sucesso na Festa de Inverno
Santos 2016.
O evento, realizado pela
Prefeitura M u ni ci p al d e
S antos , c om o ap o i o d o
F u n d o S oc ia l d e So l i d ari e d a d e d e S anto s, aconteceu em 01 de julho a 31
de julho.
A instituição parti-

cipou na categoria lanc h onete, com um cardápio
novo e dive r s i f i c a d o d e
comidas e bebidas, como
b a t a t a f rita com cheddar
e bacon e vinho quente,
que agradou a todos o s
paladares e atraiu consumidores que fize ra m qu e stão d e elogiar a qualidade do lanche.
Conforme balancete entregue ao Fundo Social de
Solidariedade de Santos
(FSS) registrou-se um faturamento de R$ 34.899,80,
cujo resultado apurado ajudará no atendimento dos r
esidentes da Casa do Sol,
colaborando assim, para
que os objetivos desta instituição sejam alcançados a
cada dia.

residencialcasadosol.blogspot.com.br ■ JULHO/AGOSTO 2016
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Moradores Dalila Sicchi, Luiz Vicente Gorgulho e
Neide Lopes durante dinâmica na Casa do Sol

Moradores, assistente social Débora e estagiária de
Serviço Social, Magnólia, posam em frente ao mar

Moradora Maria Alice Costa recebendo um coração de uma das moças da Ação do Coração

Apresentação da peça teatral “Amor em Doses”,
com foco no tema “Glaucoma” na Casa do Sol

Finalização do delicioso Bolo Pão de Mel feito pelas
estagiárias de Nutrição durante Oficina Culinária

Moradora Maria Alice Costa ao lado do integrante
do Boinas Pretas Moto Clube, Will, durante o bingo

Estagiárias de Nutrição, Thamires, Nadja, Lethícia e
morador José Roberto durante Oficina Culinária

Moradores param para fazer um lanchinho da tarde em frente ao mar nas mesas postas na praia

Moradora Maria do Carmo pousa feliz com o brinde que ganhou no bingo com o Boinas Pretas

Morador Luiz Vicente Gorgulho se divertindo enquanto se balança num dos brinquedos da praia
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