
Há um grande número 
de mulheres circulando 
diariamente pelos 

corredores do Residencial, e 
em um mês com esta data tão 
especial em homenagem a elas: 
mães, tias, avós, mulheres, a 
Casa ressalta tal importância.

Para iniciar o dia 8 de março 
da melhor forma, o Assessor da 
Instituição, Sérgio Covello, foi 
ao Auto Posto Portal de Santos 
acompanhado da jovem aprendiz 
Alice Bonfim e da estagiária de 
comunicação, Camila Ferreira, e 
realizou em parceria com o Posto 

uma entrega de flores para todas 
as mulheres ali presentes. A ação 
gerou muitas emoções. Por ser 
próximo ao hospital Santa Casa, 
havia pessoas sensíveis ali, e uma 
delas, grávida de aparentemente 
seis meses, emocionou-se ao 
receber o gesto de carinho feito 
pelo assessor.

Enquanto era realizada 
a entrega de flores, 
dentro da Instituição duas 
representantes da Mary 
Kay, Selma Lucas e Edna 
Araújo, ofereceram para as 
funcionárias uma aula de auto 

maquiagem e um SPA para a 
pele, trazendo descontração e 
relaxamento ao ambiente de 
trabalho.

Ainda na tarde de quinta-feira 
(08), foi preparada uma surpresa 
em especial, para uma das 
moradoras. Enquanto o Grupo 
Semeando Histórias apresentava 
contos de ícones femininos que 
marcaram a cultura da Casa, a 
assistente social, Débora Nobre, 
preparou-se para homenagear 
Dona Alemene Fernandes, ex-
nadadora, campeã, exemplo 
para grandes mulheres, que hoje 

alegra ao fazer parte da Casa.
O dia Internacional das 

Mulheres durou quase um 
mês, pois mesmo após a data 
comemorativa, outras atividades 
como o Cine do Sol tiveram suas 
edições especiais. A psicóloga, 
Renata Marques, trouxe ao 
cinema filmes que contaram 
vidas de mulheres que lutaram 
pelo que queriam, como: “Diana 
– A lenda nunca conta toda 
história” e “Estrelas além do 
tempo”, para valorizar grandes 
histórias.
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MÊS DAS MULHERES
Mulheres dominam a Casa. São cinco delas a cada dois homens

As ses so r  Sé rg io  Cove l lo  e  a  Jovem Aprend i z  A l ice  Bon f im

PASSEIOS EXTERNOS DIA DE BELEZA PELO SENAC PÁSCOA DO SOL OS VOLUNTÁRIOS

Visitas a diferentes exposições, 
abertas ao público, em Santos, 
como a de arte barroca no 
SESC e a história de Benedito 
Calixto na Pinacoteca

PÁGINA 3

Alunas do SENAC Santos 
colocaram em prática os seus 
estudos e delicadamente 
cuidaram da pele dos moradores 
do Residencial Casa do Sol

PÁGINA 4

A semana de páscoa, foi um 
sucesso. Moradores da Casa 
aproveitaram cada detalhe de 
cada evento, e não foram poucos

PÁGINA 5

A recém lançada “coluna dos 
voluntários” traz a história dos Boinas 
Pretas Motoclube. O grupo conta 
suas experiências dentro da Casa 
e convida o público a participar

PÁGINA 6
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Dona Alemene Fernandes após receber a homenagem feita pela Casa
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EXPEDIENTE

SERVIÇOS
VAGAS ABERTAS PARA NOVOS MORADORES. Apartamentos para casais, 
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ANIVERSÁRIOS
▶ Moradores

MARÇO

04/03 MANUEL F ANUNCIAÇÃO

▶ Funcionários

20/04 WALDEMAR SIMÕES DE PAIVA 

21/04 NILCE CONSTANTINO               

ABRIL

MARÇO

02/03 RENATA BARBOSA

03/03 ALINE DOS SANTOS

03/03 CLAUDIO ROBERTO

03/03 MAGDA GOLÇALVES

04/03 TELMA DE ALMEIDA

10/03 DENRICK PAOLI

11/03 ANA LUCIA REIS

13/03 RODRIGO RODRIGUES

18/03 MARILIA COELHO

25/03 VALERIA DA SILVA

26/03 ELIZABETH CRUZ

28/03 MICHELLE PEDROSO 

A Casa do Sol agradece as empresas 
e entidades que contribuíram com a 
Instituição e o bem estar dos idosos:
■ Associação Comercial de Santos
■ Educandário Analia Franco
■ Deicmar S.A.
■ Barros e Vellares LTDA.
■  Localfrio Logística S.A.

AGRADECIMENTOS

por Augusto Guerra

Hoje, com orgulho,  faço 
parte dessa equipe 
que ajuda a conduzir 

nossa entidade da melhor 
maneira possível. Passamos por 
um período difícil em nosso país 
com reflexos em todas as áreas e 
instituições. Não estamos livres 
desse cenário, mas são nesses 
momentos de dificuldades que 
precisamos nos reiventar, achar 
alternativas e estratégias que 
nos ajudem a seguir o caminho 
correto, com honestidade, 
dedicação e trabalho.

Contamos com todos os 
nossos colaboradores nessa 
caminhada, tendo certeza de que 
vocês são que realmente são o 
motor que impulsionará nossa 
Instituição rumo a um futuro 
melhor. Agradeço a todos e 
contem comigo! 

06/04 MARIA DO CARMO LEITE

15/04 ARLETE SANDRA DA SILVA

18/04 VALERIA T. S. GUAGLIANONE

19/04 ORESTES SILVANO JUNIOR

19/04 VANUSA GOMES DA ROCHA

21/04 LUCIA ROSA DE OLIVEIRA

23/04 MARIA IVONE N. DE SANTANA

26/04 CARLA A. DE JESUS ANDRADE

ABRIL 

Na imagem acima, Segundo Tesoureiro do Residencial Casa do Sol
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Um grupo de moradores do 
Residencial teve a oportunidade 
de visitar a Pinacoteca Benedito 
Calixto, localizada na Avenida 
Bartolomeu de Gusmão, 15, 
em Santos, e assim conhecer 
a história do antigo casarão 
branco. Ao entrar foram 
recebidos com uma contação 
de histórias direto de 1900, 
quando a casa foi construída, 

passando por sua venda para 
a Família Pires, conhecida pelo 
famoso Barão do Café. O que 
poucos sabem é que, em 1913, 
esta mesma família vendeu o 
imóvel para a sede do Asilo de 
Inválidos de Santos/Casa do 
Sol, que hospedou moradores 
por alguns anos mas, em 
1921, Francisco da Costa Pires 
conseguiu resgatar seu casarão.

Antes de entrar, moradores, voluntária, assistente social e estágiaria posam para foto

 facebook.com/residencialcasadosol  ■  MARÇO/ABRIL 2018
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Visitar a exposição 
barroca apresentada 
pelo SESC – Santos 

gerou experiencias culturais 
em moradores do Residencial 
Casa do Sol. O passeio foi uma 
oportunidade de aprendizado 
para quem admira a arte e 
a história, pois foi possível 
viajar entre os séculos  17 e 
19 com obras da exposição 
“Barroco Ardente e Sincrético 
- Luso-Afro-Brasileiro”.  A 
mostra reúne cerca de 160 

artes da época, incluindo 
seleção dos pintores Valentim 
e Aleijadinho.

Os idosos presentes 
tiveram uma tarde de 
experiências acompanhados 
por instrutores do local que 
retiraram dúvidas, contaram 
curiosidades e tornaram a 
atividade única fazendo com 
que gerasse comentários 
entre eles tanto durante a 
exposição, quanto no retorno 
para a casa.

O CASARÃO BRANCOARTE BARROCA 

Instrutora da exposição no SESC apresentando as peças e suas histórias
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Para os idosos que 
gostam de cuidar 
da pele e para os 

que tinham curiosidade, no 
dia 21 de março, tiveram a 
oportunidade de passar por 
uma nova experiência.

  Um grupo de alunas do 
SENAC – Santos, do curso 
de estética, trouxeram em 
uma atividade interna os 
resultados de estudos sobre o 
envelhecimento cutâneo, que 
em outras palavras, trata-se 

de técnicas para postergar 
o envelhecimento da pele. 
As estagiárias ofereceram 
tratamentos estéticos de 
revitalização, modelagem 
de sobrancelhas, hidratação, 
limpeza de pele e massagem 
facial para os moradores do 
Residencial Casa do Sol. O 
evento trouxe momentos de 
relaxamento, descontração 
e estimulou a vaidade, que 
muitas vezes é “deixada de 
lado” com o passar dos anos.

MARÇO/ABRIL 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

Em momento de relaxamento, moradores a espera dos cuidados na pele

DIA DE BELEZA PELO SENAC
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Morador Roger Raymond reluzente com a máscara de hidratação dourada

Posaram  para a foto antes de iniciar o tratamento na pele 
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Com graça e alegria 
os moradores do 
Residencial Casa do 

Sol tiveram sua páscoa recheada 
de boas comemorações. Visitas, 
passeios, festas e atividades 
que ocorreram entre o dia 22 
de março e 2 de abril, com a 
presença do coelhinho na Casa.

Os primeiros chocolates 
vieram da família Teixeira, 
que por sua vez entregou 
aos moradores ovos de 
Páscoa, trazendo sorrisos 
largos e lágrimas aos olhos.      
Em sequência, o Grupo 
Rosmaninho convidou os 
idosos da Instituição para 
um almoço de domingo com 
direito a bacalhau e dança com 
portugueses. Na volta para a 

Casa não faltou comentários, 
todos ainda muito animados 
relembrando os momentos de 
dança e elogiando a deliciosa 
culinária.

A  c e l e b r a ç ã o  d e  P á s c o a 
i n t e r n a  t e v e  e m  s u a  f e s t a 
a  p r e s e n ç a  d o  C o r a l 
d o  g r u p o  A P E O E S P , 
c o m o v e n d o  m o r a d o r e s , 
f a m i l i a r e s  e  a m i g o s 
c o m  m ú s i c a s  a n t i g a s  e 
c u l t u r a i s .  Ainda,  durante 
sua apresentação,  o coral 
surpreendeu com a entrada 
de uma personagem toda 
caracterizada remetendo à 
cultura brasi leira ao som de 
“Feit iço da Vila”,  música 
regravada pelo sambista 
Martinho da Vila.

Para finalizar, na segunda-
feira após o domingo de Páscoa, 
a cachorrinha Julie apareceu 
fantasiada de coelhinha para a 
atividade de cão terapeuta, com 
direito a brilho e orelhinhas 

de pelúcia. Para os moradores 
que acharam que a festa havia 
acabado, foram surpreendidos 
novamente, pois junto a sua 
dona, Deyse Dalmaso, Julie 
alegrou a casa.

www.casadosolsantos.org.br  ■  MARÇO/ABRIL 2018

PÁSCOA DO SOL

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

Moradora Dulcinéia Gouveia em gargalhadas ao se deparar com Jullie Fantasiada

Após apresentação, ainda no palco, o grupo e convidados posam para foto
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C omo jogos de carta 
e  dominó,  o bingo 
é bem tradicional 

entre os idosos.  E nesta 
edição,  os entrevistados são 
os voluntários responsáveis 
por esta at ividade na Casa.

Presentes há três anos, 
integrantes do Boinas 
Pretas Motoclube se 
reúnem mensalmente para 
auxil iar  os moradores no 
jogo.  De acordo com o 
presidente Julio Falcão, 
mais de 30 pessoas já 
t iveram a oportunidade de 
voluntariar  no Residencial 
junto ao grupo.

A ideia surgiu durante 
algumas conversas com 
a esposa de  Falcão,  que 
na época era enfermeira 
da Insti tuição.  O bingo se 

encaixava com a intenção 
do motoclube,  decidiram 
colocar em prática.  Hoje, 
integrantes como Tony 
Aventureiro,  Diego D’Leo  
e  Rafael  Insano,  que estão 
constantemente presentes, 
contam que ao entrar 
aprendem a dar valor à 
vida,  e  ao sair  a  sensação 
é de dever cumprido, 
satisfação e que a cada dia 
é  uma alegria diferente.

Antes de f inalizar a 
entrevista,  o presidente 
contou uma lembrança 
marcante que tem ao pensar 
na Casa.  Disse que certo 
morador lhe emociona por 
lembrar seu falecido pai , 
e  que com grande carinho 
é chamado de f i lho pelo 
próprio.  Deixou então,  a 

seguinte mensagem: “Para 
quem não é voluntário,  se 
um dia for,  amanhã pode 
ser você aqui.  Fazer o bem 
ao próximo não tem preço 
no mundo que pague ver 

a fel icidade no rosto do 
morador.  Que você perca 
duas horas do seu dia e 
venha conhecer uma vez 
para trazer alegria e  ver o 
verdadeiro valor.”

MARÇO/ABRIL 2018  ■  facebook.com/residencialcasadosol

OS VOLUNTÁRIOS

Da esquerda para direita: Diego, Tony Aventureiro, Julio Falcão e Rafael Insano

Voluntários correm para conferir qual morador acertou a tabela do bingo Em comemoração, a moradora Neide Lopes posa com seu prêmio no bingo
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COLUNA DOS MORADORES
Simbolo das palavras, por Luiz Vicente Gorgulho

A f rase de acusação é 
um golpe agravando a 
fer ida que nos propõem 
a curar;

O conceito otimista é a 
luz no caminho;

O gr i to de cólera 
e cur to-ci rcui to na 
s is temát ica  nas forças 
em que venha a surgi r ;

O dialogo const rut ivo 
é terapia restauradora;

O comentário deprimente 
é porta voz da obsessão;

A nota de esperança 
é a porta de paz;

O concei to ot imis ta é 
nuvem enregelante;

O verbo agress ivo é 
educação a doença;

Conversando podemos 
criar saúde ou enfermidade, 
levantar ou abaixar, 
recuperar ou ferir.

Uma vez por mês 
os estágiarios de 
nutrição se reunem 

com os moradores para  a oficina 
culinária, enquanto aprendem a 
fazer determinada receita, eles 
também conhecem os valores 
que os ingredientes utilizados 
tem para o nosso corpo, como 
nutrientes e vitaminas. 

No mês de março a receita 
escolhida foi de cookies de 
banana, e a ajudande foi 
a Dona Neide Lopes, que 
constantemente participa 
desta atividade da casa. “Uma 
cozinheira de mão cheia”.

Os idosos adoraram o lanche, 
além de ser uma receita fácil 
e rápida, contém aveia, que 
dentre tantos pontos positivos, 
um deles é ela auxiliar no 
combate ao colesterol, e também 
o funcionamento do intestino.

Receita:
INGREDIENTES:
2 bananas nanica ou d`água
1 xícara de chá de farelo ou 

flocos ou ainda da farinha de 
aveia

1 colher sopa de canela
2 colheres sopa de mel ou 1 

colher de sopa de açúcar
COMO FAZER:
Pré aqueça o forno a 200 

graus. Descasque as bananas 
e amasse até formar um purê. 
Misture a aveia aos poucos ao 
purê. Adoce com sua escolha 
enquanto mistura e adcione a 
canela. A textura da massa é 
mole mesmo, você não consegue 
enrolar com as mãos. Com a 
ajuda de uma colher de sopa, 
coloque pequenas porções da 
massa na assadeira untada com 
manteiga ou use um tapete de 
silicone, silpat.

Estagiária de nutrição Juliana Peres preparando a moradora para a oficina
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OFICINA CULINÁRIA
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Representante Mary Kay, Selma  Lucas, apresentando 
o seu trabalho e produtos  da marca para funcionária

FOTOS: CAMILA FERREIRA

“Já é de casa”, a cachorrinha Jullie sobe  no  
colo e na cama da moradora Leonor Fernandes

Edna Araújo, também representante Mary Kay, en-
sinando como funciona a aplicação dos produtos

Consumidora do Auto Posto Portal de Santos emocionada 
ao receber singéla homenagem feita em parceiria

Troca de carinho: moradora Maria Lourdez Sá beija bochecha de Dona Neide Lopes após passeio 

Morador Antonio Matins Filho surpreso com a 
entrega de ovos de páscoa feita pela família Teixeira

Moradores e colaboradores do Residencial 
prontos para o almoço do Grupo Rosmaninho

Após apresentação dos dançarinos Portugueses, a 
equipe da Casa se reúne para registrar o momento

Morador Luis Vicente comemorando sua “maré” 
de sorte após ser “tri-campeão” na tarde de bingo.


