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SERVIÇOS

VAGAS ABERTAS PARA NOVOS MORADORES. Apartamentos
para casais dotados de banheiro privativo. Acompanha-
mento médico,fisioterápico, psicológico 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.
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Não sabemos quando será o fim, mas uma coisa 
temos certeza que, quando tudo voltar ao normal, 
teremos nosso ar mais puro, nossas praias e rios 
mais limpos, com os milhares de peixes tomando o 
seu espaço. Além da flora e da fauna voltando com 
força total, recuperando anos de desprezo pelo 
homem. E aí a Casa do Sol terá em seu histórico,  
que venceu  mais um momento de luta contra um 
inimigo invisível e não teve grandes perdas. Um 
dia, lá na frente, só será lembrado como mais um 
capítulo de nossa brilhante existência. Para 
nossos residentes e familiares podemos dizer que 
" TUDO PASSA" .

Estamos em 2020, ano que logo completaremos 
116 anos de fundação. Estamos vivos e bem. 
Passamos por muitos momentos marcantes de 
nossa história mundial. Duas guerras, gripe 
espanhola, guerras na Coreia, Vietnã, tsunamis e 
outros males. Por quê digo isso?  Porque hoje, 
enfrentando mais um mal mundial, estamos aqui, 
cuidando de nossos residentes com o mesmo 
carinho e atenção.

Asilo de Inválidos de Santos - Residencial Casa 
do Sol. 

Aqui o sol brilha todo dia, o ano todo.

Wagner de Paula Balthazar Pimenta 
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Moradores Funcionários

18/04 EUCLIDES ALVES DOS SANTOS

29/04 HUGO NUNES PIO

06/04 MARIA DO CARMO LEITE
09/04 PAULA ROBERTA TRINDADE DO CARMO 
15/04 ARLETE SANDRA DA SILVA
18/04 VALÉRIA TEREZA SANTOS GUAGLIANONE
19/04 ORESTES SILVANO JUNIOR
19/04 VANUSA GOMES DA ROCHA
21/04 LUCIA ROSA DE OLIVEIRA
23/04 MARIA IVONE NUNES DE SANTANA
26/04 CARLA APARECIDA DE JESUS ANDRADE
26/04 DILAI EGIDIO DA SILVA
29/04 MICHELLE ELEN DE OLIVEIRA SANTOS
29/04 JAYRIANE GABRIELLI FIRMINO DOS SA

03/03 ALINE CRISTINA DOS SANTOS
03/03 CLAUDIO ROBERTO DE OLIVEIRA
03/03 MAGDA TERESA GONÇALVES SOUZA
 ALVES
04/03 TELMA CRISTINA DE ALMEIDA SANTOS
10/03 DENRICK PAOLI
11/03 ANA LUCIA DE JESUS REIS
14/03 MONIK LIMA DE JESUS REIS
15/03 LISANDRA COSTA SANTANA
18/03 MARILIA COELHO DA LUZ 
20/03 VERA LUCIA SILVA
25/03 VALERIA CRISTINA GOMES DA SILVA
26/03 ELIZABETH PIRES BARBOSA CRUZ
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por Daniel Leopoldo
Coluna dos 
moradores
 Carta ao Lar 

A tarefa de poesia é uma pura descrição da imaginação. 
Mas, dessa vez, irei fazer um pequeno relato para 
descrever essa acolhedora Casa. 
Há cerca de 12 meses me encontro na Casa do Sol.  Por 
isso, eu, usando a 1ª pessoa, venho declarar que a 
convivência é excelente. Fui acolhido e graças a Deus, 
estou bem. Nesse tempo de casa fiz algumas amizades, 
dentre elas minha amiga Macedo (que me sugeriu falar da 
Casa).  Os funcionários são trabalhadores, nos tratam com 
carinho e a recíproca é verdade. 

04/03 MANOEL FERNANDES ANUNCIAÇÃO
08/03 MARIA JOSEFA CAPALBO
17/03 MARIA ANTTONIETA ALVIM DE OLIVEIRA

 

Todas as atividades descritas, nessa edição, foram realizadas anteriormente à  pandemia da COVID-19
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Lojas Americanas doa produtos
 à Casa do Sol  
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“Em momentos difíceis como 
esse  é  de  g rande  a l eg r i a 
recebermos essa doação e 
podermos dar  alegria aos nossos 
idosos, com um chocolate. É com 
gratidão que agrademos pela 
dignidade e ato de solidariedade”, 
disse o vice-presidente, Diego 
Fonseca Santana. 

A iniciativa veio por intermédio 
do projeto: “Juntos somos mais 
solidários”, realizado pelas lojas 
Americanas,juntamente, com a 
parceria das empresas: B2W, IF – 
Inovação e Futuro, Ame Digital e  
Let's. O intuito do projeto é 
viabilizar soluções imediatas no 
combate ao Coronavírus (Covid- 
19). 

A Casa do Sol é uma instituição 
filantrópica e conta com doações 
de empresas e pessoas físicas.  
Os interessados podem ajudar 
optando por serem sóc io-
colaboradores por meio do 
telefone (13) 3258-5100.

Atualmente o Residencial 
hospeda 80 moradores em um 
terreno de 39 mil m², com 36 
q u a r t o s ,  a t e n d i m e n t o  d e 
enfermagem 24 horas, atividades 
recreativas, passeios e eventos. 

A doação foi entregue no dia 17 
de abril por representantes da 
lojas Americanas que entregaram  
70 kits com ovos de Páscoa e 66 
kits com produtos de higiene para 
o Residencial Casa do Sol.  A loja 
doadora está localizada na Rua 
João Pessoa, nº 35, no centro de 
Santos. 
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“Nós sabemos que a COVID-19 é 
um vírus com grande índice de 
letalidade (principalmente entre os 
idosos) e se alastra facilmente. Por 
isso, o nosso intuito é impedir que o 
v í r u s  chegue   à  i n s t i t u i ç ão . 
Precisamos cuidar de nossos idosos” ,  
enfatizou a coordenadora técnica e 
enfermeira, Danyelle Ferreira da 
Costa , sobre os cuidados necessários 
no combate ao coronavírus. 

As ações, promovidas pela Casa, 
foram iniciadas no dia 18 de março, 
com a abertura de uma Assembleia, 
organizada pela enfermeira Danyelle 
Ferreira da Costa, a psicóloga Renata 
Marques e a assistente social Débora 
de Oliveira. No dia os moradores 
receberam instruções e explicações 
sobre a pandemia. No dia seguinte 
(19), a coordenadora realizou um 
treinamento para os funcionários, com 
o objetivo de instruí-los sobre os 
cuidados extras que eles devem 
adotar com os moradores, durante a 
pandemia.“É importante frisar que 
todas essas medidas adotadas são 
reconhecidas pela Anvisa ( Agência 
Nacional de Vigilância Sanitária) e 
temos o consentimento dos órgãos 
vigentes, como o Estado de São Paulo 
e a Promotoria do Idoso”,   explicou a 
coordenadora.  

Devido à pandemia do novo 
coronavírus (COVID-19) a Casa do Sol 
realizou medidas de prevenção no 
combate ao vírus. “As visitas foram 
suspensas (com a ciência dos 
familiares), colocamos dispensers, 
com álcool em gel, espalhados por 
toda Casa. A limpeza e esterilização 
dos ambientes foram reforçadas. O 
refeitório foi reorganizado para evitar 
aglomerações. Para os funcionários, 
intensificamos o uso de máscaras e na 
apresentação de sintomas gripais será 
realizado o afastamento, do mesmo”, 
disse a coordenadora. 

Casa do Sol adota medidas 
contra o coronavírus 
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Fortes, valentes e apaixonantes. 
Esses são adjetivos que só podem 
ser dados às mulheres. Por isso, no 
mês de março, o Residencial Casa do 
Sol preparou uma programação 
especial para elas.  

A programação teve início no dia 
cinco, com o tradicional “Grupo de 
mulheres”. A psicóloga Renata 
Marques e a estagiária Tatiele 
Aparecida realizaram um copilado 
de notícias sobre a trajetória da 
mulher na luta por espaço no 
mercado de trabalho. Assim, as 
moradoras puderam debater o papel 
da mulher na sociedade ao longo dos 
anos. Na terça (10), foi um pouco 
diferente, pois, contou com a 
participação dos homens no “Grupo de Memória”.  Os moradores relembraram a 
história de figuras femininas que marcaram gerações, como: Dercy Gonçalves, Hebe 
Camargo, a jogadora Marta, princesa Diana, entre outras. Ao fim, o morador Daniel 
Leopoldo cantarolou uns versos das canções de Elis Regina iniciando um suave coro. 

Por fim, a equipe da Casa do Sol preparou a exibição do filme “Hebe - A Estrela do 
Brasil”, na quinta (12), o filme contou a carreira profissional de umas das maiores 
apresentadoras brasileiras: Hebe Camargo. 

Ludmila Andrade

Moradoras recebem homenagem pelo dia da Mulher
 

Homenagem  
“Dizem que a mulher é o sexo frágil, 

mas que mentira absurda! Eu que faço 
parte da rotina de uma delas, sei que a 
força está com elas.” Esses são os 
carinhosos versos do cantor Erasmo 
Carlos dedicado às mulheres. E foram 
esses versos que embalaram à tarde, da 
sexta-feira (13). A comemoração contou 
com a presença de familiares, moradores 
e funcionários.

 As moradoras foram recebidas com o 
auditór io decorado com toalhas 
vermelhas, flores e corações pelas 
paredes.  A equipe da Casa fez uma 
homenagem em vídeo,  entregou 
lembrançinhas personalizadas com fotos 
para cada moradora e, por fim, todos se 
deliciaram com pizza.  “Aí, eu adorei 
tudo! Principalmente a foto”, comentou a 
moradora Lourdes Macedo, sobre a 
homenagem. 



GALERIA DO SOL  LUDMILA ANDRADEGALERIA DO SOLGALERIA DO SOL

Todas as atividades descritas, nessa edição, foram realizadas  anteriormente à  pandemia da COVID-19


