
Em um mês de tanta folia, 
Julie, a cachorrinha, que junto 
a sua dona, Deyse Dalmaso, há 

três anos traz carinho e alegria 
aos moradores do Residencial 
Casa do Sol, veio com fantasias 

surpreendentes nas atividades 
de fevereiro e ainda trouxe 
companhia. O projeto da cão 

terapia costuma ser realizado 
na primeira e penúltima 
segunda-feira de todo mês, 
e nos traz cada vez mais 
avanços no contato entre 
residente e cão. 

No dia 5 de fevereiro, uma 
semana antes do carnaval, 
Julie chegou com uma linda 
máscara cor de rosa, plumas 
e muito brilho. Logo que 
a viram toda enfeitada já 
relacionaram ao Carnaval. 
Muitos estavam aguardando 
o início da festa, mas alguns 
somente naquele instante 
despertaram a lembrança de que 
a brincadeira estava próxima.

A maior surpresa ocorreu 
no dia 19, quando além 
da Julie vir fantasiada de 
bailarina, Dayse trouxe em 
especial a professora de Ballet 
da Escola Livre de Dança de 
Santos, Alicia Siqueira e sua 
irmã, Anita Siqueira, donas 
da cachorrinha Jully, que 
também veio visitar a casa. 
A apresentação ficou por 
conta das bailarinas Alicia 
e Julie, que dançaram pelos 
corredores da Instituição 
atraindo a atenção de todos.
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CÃO TERAPIA DE CARNAVAL
“Cara de um, focinho de outra”, mesmo em festa o trabalho não para

Cachorrinha Julie com sua amiga Jully e a dona Alicia Siqueira em uma Cão Terapia especial

VOLUNTÁRIOS E CARNASOL CULTURA & HISTÓRIA BAILE DO FUNDO SOCIAL PESQUISA DE PÚBLICO ALVO

Visibilidade para os voluntários e 
suas participações dentro da casa.
Realização do evento CarnaSol, que 
mais um ano trouxe muita alegria 
para moradores e convidados

PÁGINA 3

Para alguns apenas uma visita, 
para outros lembranças de 
suas histórias de vida. Grupo 
de moradores visitam pontos 
turisticos da cidade de Santos

PÁGINA 4

Convidados a “pular” carnaval 
no clube Vasco da Gama, idosos 
do Residencial se divertiram 
fantasiados e prontos para cantar 
e dançar muitas marchinhas

PÁGINA 5

Para que a comunicação 
entre Instituição e leitor seja de 
completo entendimento, está 
disponivél um formulário para caso 
necessário, melhorar o contato

PÁGINA 6
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especial de carnaval
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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

JANEIRO
02/01 Maria Ramos e Ramos

07/01 Antonio Martins Filho

20/01 Célia Fuentes Vargas

22/01 Izolete Marconi Pereira

24/01 Reinaldo Luiz Rivera

26/01 Marco Antonio Corazza

29/01 Rachel A. de Souza P. do Carmo

29/01 Dulce Pires Meirelles

▶ Funcionários

13/02 Sonia Barreto Stringer

29/02 Maria de Lourdes C. Barletta

FEVEREIRO

JANEIRO
02/01 Guilherme Costa Santos

05/01 Thiago Ferreira de Oliveira

10/01 Jose Eduardo Gomes

17/01 Marcia Van Der H. Paradela 

19/01 Andressa Maria Rocha Franco

19/01 Douglas Santos de Freitas

19/01 Francinelma Rodrigues da Silva

19/01 Nidiane Ferreira dos Santos

23/01 Bruna Santana

25/01 Renata Graziela Gaspar

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
■ Núcleo Assistencial Paulo Estevão
■ Frey Rearq Representações Ltda 
■ Tintas São Miguel - Materiais para 
construção Ltda.  

AGRADECIMENTOS

por Luis Tadeu Sampel Borges
Os Residentes da 

Casa do Sol  contam 
com todo carinho, 
dedicação e cuidado,  de 
todos os funcionários, 
voluntários e  diretores de  
Nossa Insti tuição. 

Todavia,  por mais 
que todos se dediquem 
e colaborem, por mais 
fest ividades,  passeios 
e  at ividades lúdicas e 
culturais ,  quer dentro 
de nossos espaços ou em 
atividades que levamos 
os residentes fora da 
Insti tuição,  em eventos 
diversos de nossa cidade, 
nada substitui  o carinho, 
afeto e atenção dos  
seus familiares. 

Temos sempre que  
lembrar de quanto nos 

foram importantes 
nossos t ios,  nossos avós, 
nossa mãe,  nosso pai , 
nossos padrinhos. 

Quanta dedicação esses 
nossos entes queridos 
t iveram conosco! 

Agora que eles estão 
com uma idade avançada, 
que muitas vezes não tem 
mais aquela conversa, 
que para nós foi  um dia 
interessante,  precisam 
muito de nosso carinho, 
de nossa conversa, 
de nossa presença.  
Mesmo que nosso ente 
querido não consiga 
interagir  com você da 
forma que você gostaria, 
ele  sente que você 
está,  de certa forma, 
se preocupando com 

ele,  basta um aperto de 
mão,  um abraço,  muitas  
vezes,  basta sua presença. 

Com sua presença 
nas visitas,  alem de 
você interagir  com 
seu ente querido,  você 
terá oportunidade de 
conhecer e  conversar 
com pessoas que tem 
uma larga experiência 
de vida,  você vai  se 
surpreender com os vários  
assuntos abordados. 

Você vai  fazer um 
bem imensurável ,  com 
um olhar carinhoso,  e , 
repito,  muitas vezes 
você faz uma pessoa 
muito fel iz  somente com  
sua presença. 

Sejam presentes em 
todos os horários de visita. 

01/02 Danielle F. da Costa Simões

02/02 Manuel Messias Bezerra da Silva

03/02 Patricia Maria N. de Faria

13/02 Elisangela Prado dos Santos

22/02 Luis Antonio Lopes Loureiro

26/02 Fernanda Pedrero

FEVEREIRO
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Na sexta-feira de 
carnaval, dia 9 
de fevereiro, a 

equipe do Residencial Casa 
do Sol preparou o Baile 
CarnaSol para os idosos, que 
receberam famílias e amigos 
para curtir também.

A festa, que todo ano 

alegra os moradores, não 
poderia ser diferente. Com 
o auditório todo enfeitado, 
banda carnavalesca, fantasias, 
serpentinas e confetes, idosos 
e funcionários se divertiram 
ao som de marchinhas que 
nunca deixam de fazer sucesso 
e sambas antigos.

Foliãs Celia Fuentes, e Palmyra Vaz com sua sobrinha Simone Vaz
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ABem-vindos a nova coluna 

deste informativo. Trata-se do 
valor dado aos colaboradores 
que fazem parte do cotidiano 
de nossos moradores, 
trazendo alegria, carinho e 
atenção. Um espaço dedicado 
aos que se oferecem por mera 
vontade de ajudar.

Para dar início ao quadro, 
selecionamos a voluntária que 
tem mais anos de casa, Laurenci 
Figueira, aposentada, trabalhou 
em diversas instituições, e 
hoje dedica sua atenção ao 
Residencial Casa do Sol três 
vezes por semana. Iniciou no 
Residencial há 18 anos, quando 
se aposentou. Foi então, em uma 

festa do Asilo que se encantou 
e decidiu se candidatar 
como voluntária. Começou 
cuidando de cabelos dos 
moradores todas as quartas-
feiras. Após algum tempo, 
Laurenci se tornou uma 
“multivoluntária”, hoje auxilia 
em passeios externos, cine do 
sol, festas e até na costura.

Ao final da entrevista, a 
voluntária deixou um recado 
para todos que tem curiosidade 
sobre o trabalho voluntário: 
este não é um trabalho de 
graça, pois aqui eu recebo 
muito mais que dinheiro em 
troca, me sinto querida e é isso 
que me faz bem!

CARNASOL(2018)OS VOLUNTÁRIOS

Voluntária Laurenci Figueira e funcionária do Residencial no CarnaSol
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Na primeira semana 
do mês de janeiro um 
grupo de moradores 

do Residencial Casa do Sol 
foi levado ao Santuário Santo 
Antônio do Valongo para apreciar 
a 24ª exposição de presépios 
internacionais. O evento contou 
com mais de 50 peças que foram 
apresentadas desde o corredor 
lateral do Santuário, onde foram 
admiradas as artes desenhadas 
em madeira MDF vazado, que 
seguia até a sala de exibição dos 
presépios. 

Os idosos foram recebidos 

pelo próprio Frei, residente 
atual da Igreja, que contou com 
breves palavras sua história e 
apresentou do que se tratam 
as artes, deixando os visitantes 
à vontade para conhecer cada 
projeto de cada local.

A surpresa surgiu em reações 
de nossos moradores ao ver que 
os presépios não eram feitos de 
materiais comuns como madeira e 
vidro, que estavam acostumados 
a ver, e sim cenários comestíveis 
como chocolate. Entre outros, 
como gesso, papel, arame, argila 
e tecidos.

JANEIRO/FEVEREIRO 2018  ■  residencialcasadosol.blogspot.com.br

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

Moradores e funcionários do Residencial posam para foto na Bolsa do Café

Por contar uma grande 
parte da história da 
cidade de Santos, a 

Bolsa do Café ou palácio da 
Bolsa Oficial do Café, é um 
dos pontos turísticos mais 
frequentados do litoral de 
São Paulo. Sendo assim, a 
equipe do Residencial Casa 
do Sol organizou uma visita 
e levou um grupo de idosos 
para passar uma tarde 
diferente em um passeio 
externo, assistir a um vídeo 
e conhecer uma exposição de 
cafeteiras no Museu.

O vídeo assistido foi 
o episódio especial da 
série Um doce de mãe, 
onde relata a vida de uma 
senhora de idade ainda 
muito ativa, que apronta 

muitos sustos em seus cinco 
filhos. Logo após o vídeo, 
tiveram a oportunidade de 
experimentar o famoso café 
da bolsa e depois foram 
conhecer a história das 
cafeteiras. Acompanhados 
por duas orientadoras do 
local, tiraram dúvidas 
e compartilharam seus 
conhecimentos com relação 
ao local, fatos de quando 
eram mais novos e se 
lembraram ao decorrer do 
passeio.

Tratou-se de um passeio 
cultural, alguns já conheciam 
o local, outros estavam 
presentes pela primeira 
vez, mas como experiência 
ou como lembranças, foi de 
forma muito válido.

TURISMO

Moradora Jane Zimmerman admirando as esculturas feitas em MDF
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Ainda não era carnaval, 
mas os idosos “caíram 
na folia”. Receberam 

o convite para participar do 19º 
Baile da Mais Bela Idade, evento 
que mesmo visando esse público 
atrai toda a família. Os adultos 
também jogam serpentinas 
e confetes, usam fantasias e 
brincam de pular carnaval.

A festa foi realizada no dia 8 
de fevereiro, no Clube de Regatas 
Vasco da Gama, com direito 
a marchinhas de carnaval, a 
presença da Corte Carnavalesca 

de Santos e a equipe de 
voluntárias do Fundo Social de 
Solidariedade de Santos (FSS) 
que se apresentaram vestidas 
de espanholas.

Vestidos a caráter, com colares 
de flores, chapéus e outros 
adereços, o grupo de moradores 
do Residencial Casa do Sol 
passou uma tarde de muita 
alegria, reencontraram alguns 
amigos, posaram para muitas 
fotografias e dançaram ao som da 
banda Aquarium, que os deixou 
em sentimento nostálgico.

www.casadosolsantos.org.br  ■  JANEIRO/FEVEREIRO 2018

OS CONVIDADOS DO BAILE

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) 3258-5100

Moradores prontos para o baile posando para a foto com seus apetrechos

Enquanto curtiam a folia, encontraram conhecidos no baile de carnaval
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Dançando junto ou separado, o importante foi se divertir no Clube Vasco da Gama
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TARGET CASA DO SOL

https://goo.gl/forms/Xet9z40h5uiDK4st2

  Trata-se de um formulário com questões sobre você, 
nosso leitor. Ele nos dará dados referente ao público 
receptor do Residencial Casa do Sol para que com 
as informações adquiridas nós façamos melhorias 
na comunicação da Instituição, se necessário. Tem 
como finalidade melhorar o contato entre a Casa 
e nossos leitores ativos, que são aqueles que estão 
sempre recebendo as novidades e o andamento 
das atividades do Residencial.
  Para nós é importante saber com quem estamos nos 
comunicando para que a mensagem seja recebida 
com excelência e haja harmonia entre a Instituição e 
o público, para que o feedback nos traga resultados 
positivos.

Para responder o nosso questionário, 
acesse o link a cima ou utilize o 
aplicativo QR Code para a leitura do 
código. Está disponível também no 

Facebook e no Site da Instituição. 
Caso não tenha o aplicativo instalado 
em seu Smartphone, entre em App Store, 
pesquise por “QR Code” e faça o download.

NOS ACOMPANHE TAMBÉM 
NAS PLATAFORMAS DIGITAIS:

http://www.casadosolsantos.org.br/

/residencialcasadosol
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COLUNA DOS MORADORES
A Escola, por Luiz Vicente Gorgulho

A terra que te acolhe

É uma escola de Deus

O núcleo em que nascestes

É o núcleo de lições

O parente difícil

É a matéria de ensino

Desgostos são problemas

E as provocações são aulas

A mudança e as crises

São épocas de exames

Ama, traballha, serve

E aprenderás com Deus

A quem é feliz não tem 
medo de ser e vê com 
alegria a experiência

Aprenderá  com o 

sofrimento

Nós não temos inimigos. 
Temos instrutores que nos 
criticam e assim nos fazem 
trilhar o caminho da retidão.

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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Casal de moradores, Orlando Morbi e Lourdes 
Macedo curtindo a caráter o carnaval da casa

FOTOS: CAMILA FERREIRA

Como ganhador o morador Wilson Zambier 
posou para foto junto ao voluntário no bingo

Moradora Elza Passos “tirando o chapéu” 
na atividade Sol Gil de dinâmica em grupo 

Grupo de moradores posando com o presépio 
da Igreja do Valongo durante a visita á exposição

Com máscaras, colares e arcos, moradores e 
voluntária Laurenci posam no CarnaSol 2018

Moradora e voluntária após ganharem na 
segunda cartela cheia da tarde de bingo

Morador Luiz Vicente emocionado contava suas 
histórias que a visita na Bolsa do  Café o fez lembrar

Morador Braz Angoletti encantado pela bailarina 
Alicia Siqueira, em sua visita na atividade com cães

Em meio ao, bingo feito pelo motoclube Boinas 
Pretas, os voluntários fizeram suas palhaçadas

Moradoras Neide Lopes e Leila Magalhães  
posam para foto em exposição no Museu  

Morador Antonio Martins fazendo palhaçadas com 
caras e bocas na exposição do Museu do café 

Moradores no baile de carnaval posam juntos a 
estágiaria de nutrição, Beatriz ao fazerem palhaçadas


