
Tenho certeza que você já ouviu 
dizer que o idoso é como uma 
criança e que, também, precisa 
de carinho e uma atenção maior, 
pois já está cansado por tudo que 
viveu? Sim, eles precisam. Você 
também pode ter escutado que 
todos nós devemos cuidar da 
nossa “criança interior”? Sim, nós 
devemos. Foi ela, esta criança, que 
lhe fez ser quem você é hoje. A 
infância é a sementinha plantada 
com aprendizado para gerar o 
conhecimento. Mas não vamos 
pensar como uma história e contar 

com o início, meio e fim. Vamos 
apenas lembrar que conhecemos 
a infância e a velhice como as 
melhores fases da vida e refletir 
o porquê desta denominação 
e, assim, então, entenderá a 
colaboração realizada pelo 
Residencial Casa do Sol na vida 
de nossos moradores. 

Neste último bimestre tivemos 
na Casa atividades que trabalharam 
nos idosos as lembranças da 
trajetória do ser humano. No mês 
de outubro, por exemplo, temos 
duas datas comemorativas muito 

importantes para a linha do tempo 
da vida humana: o dia primeiro, 
considerado nacionalmente o 
Dia do Idoso; E, o dia 12, quando 
se comemora o Dia da Criança. 
Dividindo a vida em três fases, 
temos: o aprendizado (infância), as 
lições (vida adulta) e o conhecimento 
(a terceira idade, o idoso). Delas 
podemos ressaltar que o Dia da 
Criança e o Dia do Idoso marcam 
o que foi dito anteriormente, datas 
que relatam as melhores fases de 
uma vida, a fase onde aprendemos 
e a fase em que tiramos deste 

aprendizado tudo o que nos tornou 
os seres experientes de hoje.

O passado é extremamente 
importante para sabermos como 
chegamos aqui, por isso, nossos 
profissionais dão sempre bastante 
importância para atividades como 
a oficina da memória e dinâmicas 
em grupo, que trabalham as 
experiências e incentivam o idoso a 
continuar a aprender, enfatizando 
que nunca é tarde e que estão na 
Instituição para isso, compartilhar 
memórias antigas e gerar novas. 
Este é o nosso papel! 
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As melhores idades
Reflexão: onde as histórias começam e aqui elas continuam

SEMANA DO IDOSO COSME E DAMIÃO NANINHAS DO BEM MORADORES NA COZINHA

Do dia 25 de setembro ao dia 05 
de outubro foram realizadas mais 
de  quinze atividades especiais 
em homenagem ao dia do 
idosos, de passeios à festividades

PÁGINA 3

Tarde de doação de doces 
realizada pela Familia Teixeira 
em afeto aos Santos cristãos   e 
espiritas, Cosme e Damião 
no dia de sua homenagem

PÁGINA 4

Trocas de carinho e atenção 
invadem  cada cantinho  do 
Residencial Casa do Sol. As pelúcias 
doadas por voluntárias acalantam 
o coração dos moradores 

PÁGINA 5

A cada nova edição, um novo 
morador auxilia na atividade 
de oficina culinária. Além de 
aprender, o importante é se 
divertir com a mão na massa

PÁGINA 6

Após passeio no Sesc - Bertioga, moradores se despedem com “palhaçadas”

Em festividade do dia do idoso, a moradora Neide Lopes apagou a velinha
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SERVIÇOS
VAGAS ABERTAS PARA NOVOS MORADORES. Apartamentos para casais, 
dotados de banheiro privativo. Acompanhamento médico, fisioterápico, psico-
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ANIVERSÁRIOS
▶ Moradores

SETEMBRO
02/09 MARIA DE LOURDES SÁ
07/09 LUIZ C. RODRIGUES
11/09 ILZA BAPTISTA DE PAULA THONON
12/09 AURORA NUNES DE OLIVEIRA
13/09 MIRTHES SCARPA VILAR
20/09 MARIA DE LOURDES CARGAS
21/09 ALZIRA CRUZ DOS PASSOS
25/09 FUZIE YORIKAWA
25/09 BRAZ ANGOLETTI FILHO
26/09 CIPRIANO GONÇALVES PEREIRA

▶ Funcionários

03/10 DOLORES OTERO BIO
08/10 THEREZINHA DELCIA KRUMEL
10/10 APPARECIDA MARIA DO CARMO
22/10 MARIZA RODRIGUES DE ALMEIDA
26/10 ITA ARRABAL DIAS

OUTUBRO

OUTUBRO
01/10 MARIA APARECIDA DA SILVA
02/10 ANDREZA GOYA
03/10 ELISANGELA SERAFIM DO NASC.
13/10 CHRISTIANE ANTUNES DA SILVA
15/10 PRICILA BRASIL BITENCOURT
16/10 THAÍS RIBEIRO PEDROSO
21/10 JOSILENE LEANDRO C. LOPES
23/10 BRUNO CAMPOS SANTANA
24/10 IZABELA DE ALMEIDA NEVES
25/10 MARCELO LEMOS LIMA
29/10 ROSILANE VIEIRA DA SILVA
29/10 SILVANA DOS SANTOS RIBEIRO
30/10 RAQUEL AGUIAR SILVA

A Casa do Sol agradece as empresas 
e entidades que contribuíram com a 
Instituição e o bem estar dos idosos:
■ Conselho Regional de Farmacia
■ Secretária Municipal de Saúde
■ Tupy Cesta Básica
■ Localfrio Logística S.A
■  Prefeitura Municipal de Santos

AGRADECIMENTOS

por Antonio Carlos Guimarães
O Asilo de Inválidos de 

Santos, hoje reconhecido 
por Residencial Casa do Sol, 
lhes pede mais atenção. As 
melhorias aqui realizadas e 
a evolução desta Entidade 
filantrópica nos trouxe o 
reconhecimento que temos 
hoje. Mas a sua história, 
quando sua criação veio com o 
intuito de ajudar necessitados 
e menos favorecidos é 
o que nos da tal nome e 
imagem. Pedimos ajuda da 
sociedade, mas, também, 
dos vossos políticos que, 
constantemente, nos cobram 
valores e o cumprimento de 
nossa missão. Os associados, 
principalmente eles, que 
estejam presentes em 
nossas rotinas e não apenas 
com doações – São sempre 

bem-vindas, tal ação de 
bondade é o que energiza 
o Residencial. Lembramos 
que sua participação é 

essencial, poder público. E 
neste desabafo, em nome 
da Casa do Sol, gostaria 
de ressaltar que, mesmo 
nos tornando um asilo de 
primeira qualidade, jamais 
deixaremos de ser o mesmo 
Asilo de Inválidos que 
contou com a comunidade 
e a Prefeitura para chegar 
aonde chegamos e, com 
a intenção de continuar a 
crescer e oferecer o melhor 
do cuidado ao idoso, 
convidamos a todos que 
estejam dispostos a ajudar, a 
visitar o nosso espaço e vestir 
a camisa, prevenindo, assim, 
que nossa Instituição passe 
por futuras necessidades 
preocupantes. Pois vemos 
que, em breve, é possível 
de acontecer.

01/09 DAIANE GERMANO SANTOS
01/09 MARIA INEZ TEIXEIRA LUCAS
06/09 LUCIENE S. S. DAS MERCES
10/09 WESLEY SOARES SEGURO
17/09 RITA MARIA G. DE OLIVEIRA
18/09 MAURINA SANTANA JUVINO
19/09 ALICE BONFIM GOMES
20/09 DESIREE CARVALHO RIBAS
20/09 IZAURA VIANA MONDIM
26/09 ANA PAULA DOS SANTOS
27/09 TANIA MARIA A. DA SILVA

SETEMBRO

Antônio Carlos Guimarães, 1º tesoureiro
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CPF: _________________________

Para celebrar a data em 
homenagem a pessoas maiores 
de 60 anos, o Asilo de Inválidos 
de Santos – Residencial Casa 
do Sol, todo ano prepara 
uma semana de atividades 
especiais, a semana do idoso, 
que em 2018 teve início no dia 
25 de setembro, em uma terça-
feira. A primeira atividade 
foi de gincana na oficina da 
memória, quando a equipe 
de psicologia dividiu a turma 
em dois grupos (à esquerda e 
à direita do auditório), para 
competir e ganhar pontos.

As regras eram as seguintes: 
os estagiários ligavam o som 
e deixavam a música tocar 
por um determinado tempo, 
ao pausarem, o grupo da vez 
tinha que continuar a cantar o 
trecho em que parou e dizer o 
nome da música e do cantor. A 
cada acerto o grupo ganhava 
um ponto.

Na manhã do dia 26 de 
setembro os moradores foram 
recebidos pelos colaboradores, 
coordenação e diretoria no 
refeitório da Casa para um 
delicioso café da manhã, com 
bolos, iogurte, pães, frios, 
sucos e frutas.

No dia 27 os estagiários 
de nutrição realizaram 
a oficina de culinária e 
auxiliaram o morador Luiz 
Vicente Gorgulho a preparar, 
pela primeira vez, um bolo 
salgado. No período da tarde 
o aprendiz de cozinheiro, Sr. 
Vicente, como é conhecido pela 
casa, juntou-se aos moradores 
Hugo Pio, Célia Fuentes, Elza 
Pereira e Neide Teixeira para 
se apresentarem no coral 
ensaiado pela voluntária 
Márcia Vaz de Lima Rodrigues, 
no auditório. Finalizando o 
mês de setembro, mas não a 
semana do idoso, no dia 28, 
os voluntários do motoclube 
Boinas Pretas realizaram 
o jogo de bingo mas, desta 
vez, com direito a pipoca e 
refrigerante para comemorar 
e descontrair.

No dia 1º de outubro, 
considerado o dia Internacional 
do Idoso, os moradores 
reuniram-se no auditório 
da Instituição para uma 
festividade, onde funcionários 
e parentes se declararam 
com palavra de carinho e 
agradeceram a oportunidade 
que é conviver com cada 

um deles. Posteriormente, 
assistiram a um vídeo com 
lembranças e fotos da rotina 
no asilo. Por fim, cantaram 
parabéns e cortaram o bolo. 
No resto da semana foram 
realizadas três apresentações 
e dois passeios externos, o 
teatro da Madre Tereza de 
Calcutá (02/10), a visita ao 
SESC – Bertioga na manhã 

do dia 03 e a apresentação 
musical de Daniel Romano 
à tarde. Na manhã do dia 04 
os idosos foram levados ao 
SENAC – Santos para sessões 
de podologia e, no dia 06, 
encerrando a programação 
da semana do idoso do 
Residencial Casa do Sol, 
assistiram à apresentação do 
Coral Lotus no auditório.

Semana do idoso

Selfie enviada pela enfermeira Danielly Ferreira, sobre a visita ao Sesc
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De acordo com as crenças 
católicas e espíritas, dia 27 de 
setembro comemora-se o dia 
de São Cosme e Damião. Diz a 
lenda que eles foram gêmeos 
curandeiros que distribuíam 
doces para amenizar a 
tristeza das crianças. Hoje 
são considerados padroeiros 
dos farmacêuticos, médicos e 

faculdades de medicina.
A família Teixeira, religiosa e 

sempre muito atenciosa com a 
Instituição, entregou as nossas 
eternas crianças saquinhos de 
doces na tarde do dia 27 após o 
lanche. Para comemorar  também 
teve bolo e muitas palavras de 
carinho. Uma singela festividade 
para demonstração de afeto.

SETEMBRO/OUTUBRO 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

Técnica de nutrição, Magda Alves e o bolo em homenagem aos Santos

Cosme & Damião Ilumina
Santos 2018!

A Ilumina Santos é uma iniciativa anual da Prefeitura em 
conjunto com o Fundo Social de Solidariedade que patrocina 
lembranças de Natal para serem redistribuídas por entidades 
da cidade.

Neste ano, a Prefeitura produziu calendários de Boas Festas 
com 6 imagens diferentes para você mesmo montar na sua 
casa!

Cada calendário custa apenas R$ 1,00 e toda a renda 
será revertida para a Casa do Sol, proporcionando melhor 
bem estar e um Natal confortável para nossos idosos.

Adquira o seu pelo telefone: (13) 3258-5100
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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

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

Doação de tempo, de afeto 
e de carinho. As voluntárias 
do “naninhas do bem” 
não entregaram somente o 
material em sua visita ao 
Residencial Casa do Sol mas, 
sim, deixaram registrado no 
coração de cada morador 
uma lembrança amorosa, 
além do presente.

A entrega ocorreu durante 
a tarde do dia 23 de outubro, 
quando os idosos receberam 

lindas pelúcias confeccionadas 
à mão como um gesto de 
acolhimento, um abraço. 
Acompanhadas pela assistente 
social da Casa, Débora Nobre, 
as três voluntárias, Maria 
Jose Fernandes, Rute Vac e 
Karen Porto, caminharam 
pela Instituição entregando 
a doação de mão em mão e 
fazendo questão de dar uma 
atenção especial para cada 
um deles.

Naninhas do bem

Morador Roger Raymundo emocionado ao receber sua naninha

Voluntárias e assistente social da Casa posando para foto antes da entrega

C
AM

ILA FERREIRA

C
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ILA FERREIRA

Voluntária Karen Porto entregando a naninha para idosa Dulcinéia Marques
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No últ imo bimestre a 
equipe de nutrição da 
Casa trabalhou a questão 
de substituir  massas ou 
ingredientes por legumes 
e verduras nas receitas. 
Eles também anunciaram 
a despedida do estagiário 
Thiago Bannitz,  que 
encerrou suas atividades 
com a oficina do dia 12 de 
setembro,  quando,  com o 
auxil io da moradora Rachel 
Alves,  produziu warps 
(espécie de sanduíche, 
cujos ingredientes são 
postos em uma fatia de 
massa,  feita de folha de 
couve,  substituindo a 
massa pela verdura,  que 
f ica  da mesma forma que 
de uma panqueca.

As receitas doces 
também tiveram sua vez 
e,  no dia 17 de outubro,  a 
estagiária Júlia Côrte e  a 
recém chegada Fernanda 
Andrade,  ensinaram como 
preparar o clássico bolo 
de cenoura.  Por últ imo,  a 
oficina do dia 31 de outubro 
precisou de algumas 
mãos para produzir .  Com 
a entrada e auxíl io da 
terceira estagiária,  Izabella 
Rodrigues,  os moradores 
Neide Lopes,  Mariza 
Rodrigues e o Sr .  Hugo 
Pio,  colocaram a mão na 
massa para preparar o pão 
de mandioquinha.  Receita 
similar  a  do pão de quei jo, 
consistência parecida,  mas 
de forma mais saudável . 
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Moradora Rachel Alves preparando os warps com auxilio da estagiária Júlia

Oficinas culinárias

Após colocar a mão na massa, estagiárias e moradoras mostram resultado

Após apresentar a receita, é hora de cortar e servir o delicioso bolo
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COLUNA DOS MORADORES
Ser criança, por Luiz Vicente Gorgulho

Símbolo da pureza, da 
inocência.

Criança é sempre criança.
Criança que ri e chora.
É travessa.
É esperta.
É sempre criança.
Aprende fácil, espelhar-se em 

tudo que sente.
Criança que se transforma ao 

menor sentido.
Criança esperança viva, que 

sempre pede atenção.
Sem limite de expressão.
Criança pobre;
Criança rica;
É sempre criança.
Porque todos fomos criança 

algum dia.
Criança que ama, sempre 

pronta a receber carinho.
Criança que muitas vezes fica 

à espera de um sorriso para 
chegar perto de você.

Criança onde quer que ela 
esteja pode estar mais próxima 
de seu coração.

E nos fazem parte desse imenso 
coração.

Ser criança não importa a 
idade, somos ainda crianças.

Solte-se, pule como criança.
Ser criança por um dia apenas 

é ser feliz.

Anúncios
Casa do Sol!

VENDE-SE

• Apto Boqueirão/Stos: 3dorm
sala, cozinha, wcs, área serviço
e gar. R$ 421.000,00

• Apto Gonzaga/Stos: 2 dorm, 
sala, coz, wcs, área serviço
e gar. R$ 311.600,00

• Chalé – Terreno Campo Grande
Santos: R$ 492.000,00

• Apto Ponta Praia/Stos: 1 dorm,
sala, cozinha, WC, área serviço
e garagem R$ 276.000,00

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

Falar com a Fabiana. 
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FOTOS: CAMILA FERREIRA

Moradora Lourdes Macedo utilizan-
do o computador do Sesc de Bertioga

Relaxando, Sr. Francisco Matins, ouve 
música no hall do Sesc de Bertioga

Enfermeira Danielly Ferreira e moradora Mariza  
Almeida se refrescando na piscina do Sesc

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

Vice-presidente Diego Santana e tesoureiro Antonio 
Carlos conversam com morador Cipriano Pereira

Em sinal de respeito, a voluntária Laurenci Fi-
queira beija testa de moradora Zuneida Pio

Estagiários de nutrição brincam com morador 
Luiz Vicente, por sua primeira vez na cozinha

Voluntário do motoclube Boinas Pretas, Tony 
Aventureiro, e morador Américo Duarte no bingo

As irmãs Sônia e Belkiss Striger, com a volun-
tária Laurenci Figueira, no bingo especial

Ganhador no bingo especial, Sr. Ruben de 
Paula, faz careta para tirar foto com voluntário

Selfie enviada pela coordenadora técnica 
de nutrição, Tania Assis, com o coral Lótus

Registro de uma das tardes de jogos de 
dominó com os jogadores mais frequentes

Sr. Dagoberto Oliveira agradecendo o 
presente, das naninhas, à voluntária Maria José

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


