
Parceria entre a Casa do 
Sol e duas empresas da 
região foi essencial para 

alegrar o Natal de 28 moradores 
sem convívio familiar. A equipe 
da área técnica da Instituição 
mantinha contato com uma 
delas, a TV Tribuna, por meio de 
palestras realizadas na sede da 
afiliada da rede Globo. 

A partir deste vínculo foi 
sugerida a participação em uma 
ação de Natal para os idosos, que 
consistiu em sacolas com itens 
selecionados de acordo com a 
necessidade e característica de 
cada morador.

Porto Seguro foi a outra 
empresa que aderiu a proposta. 
As sacolas montadas por 
funcionários da seguradora 
foram trazidas por um dos 
anunciantes do jornal Casa do 
Sol, Plínio Ganev.

A entrega das sacolinhas 
aconteceu no dia 10 de dezembro 
(domingo), durante a festa de 
natal da Casa do Sol. Alguns 
funcionários tiveram o prazer 
de entregar os seus presentes 
aos moradores.

A assistente social da Casa, 
Débora Nobre, ressaltou que 

preferiu que os colaboradores 
fizessem a entrega da sacola 
pessoalmente para que “vissem por 
conta própria a reação de cada idoso”.

Ainda de acordo com Débora, 
“esta é a maior festa do ano, pois a 
equipe do Residencial, voluntários, 
residentes e familiares se juntam 

para celebrar a data. Era sacolada 
para lá e sacolada para cá que não 
acabava mais. Como costumam 
dizer: “é a magia do natal”.
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Sacolinhas de Natal trazem emoção
TV Tribuna e Porto Seguro garantiram que a magia dessa data acontecesse

Moradora Palmyra Vaz recebendo sua sacolinha de natal junto a  visitantes voluntárias da Porto Seguro

Samba, a história cantada Doações para o NACAC As visitas do papai noel Boas vindas ao ano novo
Como diz o ditado “quem canta 
os males espanta” recebemos, 
então, o coral APEOESP que 
levantou os idosos do Residencial 
com sambas da década de 80

PÁGINA 3

Como uma singela caridade, 
uma das senhoras moradoras do 
Residencial decidiu por sua vez doar 
um pouco de sua atenção para 
adultos e crianças com câncer

PÁGINA 4

Mesmo com tantos lugares 
para visitar o bom velhinho 
decidiu voltar mais de uma vez 
a Casa do Sol, trazendo muitas 
emoções para todos os presentes

PÁGINA 5

Vencedores de mais um ano, 
o Residencial comemorou a 
virada do ano de 2017 para 
2018 com grande estilo, 
com direito a enfeites e baile

PÁGINA 6
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EXPEDIENTE

SERVIÇOS
VAGAS ABERTAS PARA NOVOS MORADORES. Apartamentos para casais, 
dotados de banheiro privativo. Acompanhamento médico, fisioterápico, psico-
lógico 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 diariamente das 15 às 17h.

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. 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

ANIVERSÁRIOS
▶ Moradores

NOVEMBRO
02/11 - Belkiss Barreto Stinger
10/11 - Maria Cecília da Silva
10/11 - Maria Alice Costa
11/11 - Isaura Lopes
12/11 - Helena Bonfanti de Jesus
15/11 - Zenaide Carvalho Moreira
18/11 - Neide Lopes Teixeira
20/11 - Sandra Regina Martins
21/11 - Silvio dos Santos Silva

▶ Funcionários

05/12 - Vanda Galkys Abreu e Silva
07/12 - Elza Dos Passos Pereira
09/12 - Geovan Brandão Nunes
12/12 - Julia Fernandes Montenegro
13/12 - Neuza Gonçalves De Oliveira
16/12 - Lourdes Macedo Gonçalves
18/12 - José Fernandes

DEZEMBRO

NOVEMBRO
06/11 - Francielle Novais Nascimento
06/11 - Francisca das Chagas Silva
11/11 - Fabiana Renata S. C. dos Santos
11/11 - Tyciane dos Santos Leandro
13/11 - Rosana Rodrigues do Carmo
18/11 - Natalina Cruz da Silva
23/11 - Adelma Gonçalves Vieira
28/11 - Aliane Almeida Campos
28/11 - Daniela Moreira Matos
29/11 - Renata Mariano Marques

A Casa do Sol agradece as empresas 
e entidades que contribuíram com a 
Instituição e o bem estar dos idosos:
■ Associação Comercial de Santos
■ Secretaria Municipal de Saúde
■ Banco Itaú Unibanco S/A
■ Conselho Regional da Farmácia
■ Escola Livre de Dança
■ Supermercado Varandas
■ Frey Rearq Representações Ltda 
■ Colégio Jean Peaget
■ Funco Social de Santos 
■ Igreja São Judas Tadeu

AGRADECIMENTOS

por Sérgio Covello Aranha
Aos meus queridos amigos.

No linear dum ano novo, 
espero ter feito grandes amizades 
e para sempre. 

Entretanto, dada a natureza 
da pessoa humana, precisamos 
nos acostumar ao outro, com 
seu modo de ser, sem, contudo, 
perder o foco da boa convivência. 

O amigo deve estar sempre 
preparado para ajudar o 
próximo, em seus momentos 
difíceis ou alegres. 

É o que desejo a todos que 
sempre estiveram comigo, na 
labuta diária, sempre procurando 
o melhor para nossa Instituição.

Espero que estejamos sempre 
juntos, durante este ano de 
grandes promessas. 

Que Deus, em sua infinita 
misericórdia, abençoe a todos nós.

03/12 - Ana Maria R. De Oliveira
03/12 - Tatiana Dos Santos Costa
05/12 - Marcela Santos Chicolet
07/12 - Rosemeire Leite De Oliveira
14/12 - Safira Dos Santos
17/12 - Camila Santos Ferreira
17/12 - Isabel Cristina do Nascimento
18/12 - Neide Ribeiro Da Silva
19/12 - Tania Assis Simões
20/12 - Meire Dos Santos Rocha
27/12 - Nathalia Nunes
27/12 - Luciana Da Silva
29/12 - Ecleia Ferreira Campos
29/12 - Suely Beatriz Cardoso
31/12 - Emerson Bispo Dos Santos

DEZEMBRO

Vice-presidente, Sr. Sérgio, e coordenadoras após amigo chocolate
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O Residencial Casa 
do Sol recebeu no 
dia 14 de dezembro 

a presença do coral da 
Associação dos Professores do 
Ensino Oficial do Estado de São 
Paulo (APEOESP), que vem se 
apresentando na Instituição 
há alguns anos e traz diversas 
apresentações com músicas de 
diferentes épocas, trabalhando, 
dessa forma, a memória e 
estimulando as lembranças 
dos idosos.

Nesta edição de final 
de ano, dezembro de 2017, 
o coral trouxe em seu 
trabalho a malandragem, em 
comemoração aos mais de 
100 anos de samba. Cantaram 
músicas do Mestre Cartola 
e sambas-enredo da década 
de 80, como “Liberdade, 
Liberdade! Abre As Asas 
Sobre Nós!” um dos sambas 
capeões da Escola de Samba 
Imperatriz Leopoldinense. 

A apresentação seguiu 
a linha do tempo: desde 
a primeira música que foi 
registrada com o gênero até 
os tempos atuais. A energia 
levantou os moradores, alguns 
cantaram e outros até dançaram, 
foi um verdadeiro show!

Coral da Associação dos Professores do Ensino Oficial do Estado de São Paulo cantando para nossos idosos

 facebook.com/residencialcasadosol  ■  NOVEMBRO/DEZEMBRO 2017

CPF: _________________________

C
AM

IL
A 

FE
RE

IR
A

Samba, a história cantada
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Com  o “espírito natalino” 
uma das moradoras, 
Apparecida Maria do 

Carmo, procurou pela assistente 
social da Casa do Sol, Débora 
Nobre, com a ideia de utilizar 
seus dotes para fazer uma 
doação para alguma instituição 
da Baixada Santista. Ainda este 
ano a mesma residente havia ido 
ao Núcleo de Amparo a Crianças 
e Adultos com Câncer (NACAC) 
e doou diversos produtos para 

as crianças da entidade, mas 
desta vez o intuito era presenteá-
los com algo feito pelas mãos 
da própria. Apparecida 
elaborou, então, cestinhas 
feitas de dobradura 
contendo um bombom. 

Foram ao todo, 52 
lembrancinhas de diferentes 
cores. No dia 21 de dezembro a 
assistente social acompanhou 
a moradora à festa de natal 
do núcleo para que os 

presentes fossem entregues. 
Após os comes e bebes Dona 
Cida, como é chamada no 
Residencial, foi convocada a 
se posicionar para a entrega.

Enquanto segurava a caixa, 
crianças e adultos passavam 
pelo corredor, escolhiam sua 
cor preferida e agradeciam 
pela generosidade.
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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

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

Moradora mostrando seu trabalho de dobraduras após confecção pronta

Dona Apparecida Maria junto a Nádja Andrade, assistente social do NACAC
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No mês de dezembro o 
natal começou cedo 
no Residencial Casa 

do Sol e o Papai Noel, pelo visto, 
gostou de vir aqui. Dentro de 
duas semanas recebemos ao todo 
três visitas do bom velhinho. 

A primeira delas foi na festa 
de natal da Instituição, quando 
foi comemorado o aniversário 
dos moradores do último mês do 
ano. Na mesma semana, no dia 

14, a família Teixeira o trouxe 
para uma segunda visita com 
direito a outro bolo e presentes 
sendo anunciados no microfone 
com o nome de cada residente. 

Por fim, o Papai Noel foi 
recepcionado na tarde com 
bingo realizado pelo grupo 
de motoqueiros voluntários, o 
Boinas Pretas Moto Clube, que 
proporcionou aos idosos um jogo 
especial com tema decorativo.

www.casadosolsantos.org.br  ■  NOVEMBRO/DEZEMBRO 2017

As visitas do Papai Noel

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

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

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

Saiba como através do telefone:
(13) 3258-5100Psicóloga da casa, Renata Marques, marcando os números do bingo de natal

Papai Noel Teixeira posando junto ao morador Odair Bittar para foto  
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Para fechar o ano no 
Residencial Casa do Sol 
com chave de ouro, a 

equipe da Instituição preparou o 
baile de Réveillon para os idosos. 
O evento consistiu em uma festa 
para se despedir do ano de 2017 
e receber o ano de 2018. 

A banda Imagem foi 
convidada e divertiu os 
moradores com diversas 
músicas. Alguns idosos foram 
para frente do palco dançar, 

outros preferiram curtir o som 
em seu lugar.

 Foram muitas atrações 
especiais neste último ano, 
principalmente no mês de 
dezembro. A comemoração 
para a chegada de 2018 serviu 
para mostrar aos moradores que 
mais um período se inicia e que 
muitas coisas virão por aí, mas 
que devemos nos despedir do 
ano que se vai e agradecer pelo 
que foi feito e conquistado.

Boas vindas ao ano novo

LEGENDA FOTO ITALICA
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Casal de moradores apaixonados curtindo o baile dançando “coladinho” Idosos e funcionário dançam juntos ao som da banda Imagem no baile
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COLUNA DOS MORADORES
O bom ânimo, por Luiz Vicente Gorgulho

Dificuldades? Não perca 
tempo lamuriando. 

Trabalhe.
Criticas? Não aborreça-se 

com elas.
Aproveite-as no que mostre 

útil.
Incompreensões? Nunca 
busque torna-las maiores 
através de exigências e 
queixas. Facilite o caminho.
Calunias? Nunca enfurecer-
se contra as arremetidas do 

mal. Sirva sempre.
Perseguições? Jamais 
revida-las. Perdoe 

esquecendo.
Desilusões? Porque debitar 
aos outros a conta de nossos 

livros.
Caminhe para frente dando 
ao mundo e a vida o melhor 

ao seu alcance.
Não é triste mudar de ideias;
O triste é não ter ideias para 

mudar.

Anúncios
Casa do Sol!

Aluga-se apartamento na Ponta da 
Praia - Santos.
(1 quarto , sala, cozinha, banheiro, área 
de serviço e garagem.): R$ 1.300,00 
(pacote).

Aluga-se apartamento no Boqueirão – 
Santos.
(3 quartos, sala, cozinha, banheiro, 
área de serviço e garagem): R$ 2.000,00 
(pacote). 

Aluga-se sobrado no Embaré – Santos.
(3 quartos, suíte, sala, cozinha, ba-
nheiros, área de serviço e garagem): 
R$ 3.500,00 (pacote). 

Vende-se um terreno na Rua. Henri-
que Ablas, 34.

Para mais informações, ligue: 
(13) 3258-5108 ou (13) 99152-3179. 

Falar com a Fabiana. 
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Idosos cantando parabéns na festa de 
aniversariantes do mês de dezembro

FOTOS: CAMILA FERREIRA

Cantoras da rádio posam juntas para registrar 
suas fantasias da apresentação de dezembro

Moradora Elza de Souza posando para foto 
após entregar uma flor para voluntária Francisca

Moradora Apparecida Maria do Carmo fazendo 
a primeira entrega de produtos no NACAC

Residentes, funcionários e voluntários curtindo o 
baile de revéillon do Residencial Casa do Sol

Família Teixeira e o Papai Noel posam para tirar 
foto com funcionários após entrega de presentes

Papai Noel Teixeira fazendo palhaçada com a 
moradora Neuza Oliveira na festa de natal da casa

Filho de um dos integrantes do grupo de motoqueiros 
boinas preta ajudando a moradora Maria Alice Costa

Moradores Antonio Martins e Apparecida Maria 
do Carmo trajados de branco na ceia de revéillon

Moradores Maria de Lourdes Sá e João de 
Jesus conversando e rindo sobre suas histórias

Papai Noel registrando seu momento com o 
cachorrinho da família de um casal de moradores

Papai Noel e família da moradora Célia Vargas 
posando para foto na festa de natal da casa


