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Voluntariado,
Voluntáriado, caridade,
a emoção do Natal no
Residencial Casa do Sol
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(13) 3258-5100.
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Palavras de
Diego Fonseca Santana
O último bimestre do ano é um bom momento para pensarmos sobre a vida, lembrar do que temos a agradecer e também
dos ciclos que fechamos. Dezembro é mês
de agenda cheia, confraternizações, amigos, família, encontros e despedidas. Toda
nova etapa deve ser comemorada, e temos
uma nova oportunidade de eliminar tudo
que já não nos agrega mais, e assim, nos
ocupar mais com novas alegrias! De-ixo
esta mensagem para pedir para que se
cerquem de pensamentos positivos e continuar a dar o nosso melhor sempre que
possível. Que este novo ano nos dê primeiramente muita saúde e coragem, pois
assim já temos o suﬁciente para conseguirmos todo o resto. Que também nunca
nos falte trabalho e que a nossa equipe
continue por muitos anos prezando sempre por nossos idosos!

DO MÊS DE NOVEMBRO E DEZEMBRO

NIVERS RI NTES

Moradores

Funcionários

02/11 BELKISS BARRETO STRINGER
10/11 MARIA CECÍLIA DA SILVA
10/11 MARIA ALICE COSTA
11/11 ISAURA LOPES
12/11 HELENA BONFANTI DE JESUS
18/11 NEIDE LOPES TEIXEIRA
20/11 NEIDE RIBEIRO SACCHETTI
20/11 SANDRA REGINA MARTINS
21/11 SILVIO DOS SANTOS SILVA
07/12 ELZA DOS PASSOS PEREIRA
13/12 NEUZA GONÇALVES DE OLIVEIRA
16/12 LOURDES MACEDO GONÇALVES
18/12 JOSÉ FERNANDES
21/12 ZUNEYDA MOREIRA PIO

Coluna dos
moradores
A frase de acusação é um
golpe agravando a ferida que
nos propomos curar.
O concerto otimista é luz no
caminho.
O grito de cólera é curtocircuito na sistemática más
forças que venha a surgir.
O dialogo construtivo é terapia
restauradora.
O comentário deprimente é
porta voz da obsessão.

06/11 FRANCISCA C. S. DA
ANUNCIAÇÃO
11/11 FABIANA RENATA S. C. DOS
SANTOS
13/11 ROSANA RODRIGUES DO
CARMO
18/11 NATALINA CRUZ DA SILVA
28/11 ALIANE ALMEIDA CAMPOS
28/11 DANIELA MOREIRA MATOS
29/11 RENATA MARIANO MARQUES
05/12 MARCELA CHICOLET
07/12 ROSEMEIRE LEITE DE OLIVEIRA
17/12 CAMILA FERREIRA
17/12 ISABEL C. DO NASCIMENTO
18/12 NEIDE RIBEIRO DA SILVA
19/12 TANIA ASSIS SIMOES
27/12 LUCIANA DA SILVA
27/12 NATHALIA NUNES
29/12 ECLEIA FERREIRA CAMPOS
29/12 SUELY BEATRIZ CARDOSO

por Luiz Vicente Gorgulho
A nota de esperança é a porta
de paz.
O conceito otimista é a nuvem
enregelante.
O verbo agressivo é educação
a loucura.
Conversando podemos gerar
saúde ou enfermidade, levantar
ou abater, recuperar ou ferir.

- Simbologia das palavras
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Encontro de
gerações

Vocês conhecem a atividade de
encontro de gerações né? Ela tem
sido o auge de retorno em
experiências para os moradores do
Residencial Casa do Sol. Além de
trazer o contato com novas pessoas,
também é quando eles se atualizam
sobre os assuntos de fora da
Instituição e acompanham a evolução
da nova geração, já tecnológica e
muito mais esperta comparada a
época da juventude dos idosos.
No dia 8 de novembro 14 alunos do 8º
ano do Colégio Lupe Picasso,
acompanhados das professoras Katia
Greifo e Fabiana Buxxitto, visitaram
a Casa para aplicar o trabalho de
empreendedorismo social.
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Trouxeram materiais confeccionados
com produtos recicláveis, como tampinhas de garrafa pet para a pratica de
jogos, entre eles, jogo de dama, jogo
da memória e dominó. Também
contaram histórias e brincaram de
“quem sou eu?”.Com a intenção de
retribuir o conhecimento adquirido,
cada morador tem sua forma de demonstrar o que sabe, mas quem
sempre chama a atenção é o Senhor
Hugo Pio, o “mágico da Casa”. Ele
apresentou e ensinou alguns de seus
truques para a turma surpreender os
colegas e todos aplaudiram. Para ﬁnalizar, as crianças entregaram cartinhas motivacionais aos idosos e
disseram que pretendem voltar e
aplicar outras atividades.

CAMILA FERREIRA

Boas ações
& Despedidas
NACAC - Núcleo de Amparo a
Crianças e Adultos com Câncer

Por mais um ano, entusiasmada, a moradora Apparecida Maria do Carmo,
realizou a entrega de le-mbrancinhas a
crianças do Instituto NACAC, Núcelo de
Amparo a Crianças e Adultos com Câncer,
em Santos. A novidade foi que, desta vez,
ela teve o auxilio de uma nova moradora, a
Dona Fuziê Yorikawa, que decidiu ajudar a
amiga na preparação dos mimos.
Produzidos a partir de matérias recicláveis,
como papelão e cartolina, foram 60
unidades entre mini carrinhos de bebê e
caminhões confeccionados manualmente.

Despedidas ao
longo do ano...

Festa dos voluntários

No dia 5 de dezembro, para comemorar
o Dia Internacional do Voluntário,
moradores e funcionários do Residencial, se reuniram para valorizar a
companhia de cada um que pratica esta
ação durante o ano. Assistiram a um
vídeo com fotos das atividades realizadas com eles e, também, a
apresentação do Coral Amanogawa. Os
voluntários receberam lembrancinhas
em forma de agradecimento pela
singela ação e comprometimento em
ajudar. Por ﬁm, foram todos convidados a tomar um café especial em
sua homenagem.
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são necessárias. E, concluindo 2018, chegou o momento de encerrar algumas
atividades complementares,
quando, estagiários de nutrição e
psicologia fecharam seus ciclos para
dar espaço a novos membros na equipe.
Com isso, no dia 7 de dezembro, a turma
de psicologia, composta por Mariana,
Thais e Leticia, realizaram o Cassino do
Sol. Uma atividade festiva e temática, com
música e bingo para concluir o ano. Já, as
nutricionistas, no dia 12, deram uma aula
de produção de panetones para os
moradores no auditório. A atividade
contou também com um slide de fotos das
oﬁcinas culinárias realizadas junto a
equipe durante o ano e, para ﬁnalizar,
degustaram chocotones e panetones de
frutas cristalizadas.

No Residencial, o Papai Noel não
vem só uma vez. Graças à equipe de
colaboradores, a Instituição tem
visitas do bom velhinho quase o mês
todo, junto com festas e passeios
temáticos, em dezembro, o espírito
natalino se faz presente na Casa.
A programação natalina teve início
no dia 12, com o passeio de Luzes de
Natal, realizado no bairro da Ponta
da Praia. Os moradores foram de van
ao local e, acompanhados pela
psicóloga da casa, Renata Marques,
e a nutricionista Tania Assis,
jantaram em uma pizzaria e
apreciaram as tão conhecidas “ruas
iluminadas”, que todo ﬁnal de ano
valorizam seus grandes edifícios
com lindas decorações.
No horário de almoço do dia seguinte
(13) os idosos receberam a visita do
Papai Noel da família Teixeira, que,
como todo ano, trouxe presente para
cada morador, com muito amor e carinho.
E, ainda na mesma semana, domingo (16), na
realização da festa de natal e comemoração dos
aniversariantes do mês da Casa, receberam,
então, mais uma visita do Papai Noel,
alegrando, além dos idosos, crianças e
familiares presentes.
Já, na última semana, antes da data festiva (25),
para a surpresa da Casa, no dia 27 de dezembro,
a Deyse Dalmaso, dona da cachorrinha Julie, a
vestiu de rena natalina e realizou a pet-terapia,
assim, gerando encanto de cada um que a viu.
Na mesma semana tiveram, também, a atividade
mensal de bingo, com presentes especiais no
dia 21 e, na véspera de Natal (24), concluíram,
reunidos, com a tradicional ceia de natal da
Casa do Sol.
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CAMILA FERREIRA

Natal na
Casa do Sol

GALERIA DO SOL

CAMILA FERREIRA

