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SERVIÇOS
VAGAS ABERTAS PARA NOVOS MORADORES. Apartamentos
para casais dotados de banheiro privativo. Acompanhamento 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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Palavra do Presidente
Saudade dos abraços: a rotina dos idosos sob
uma espécie de blindagem contra o contato
Nós, da Casa do Sol, adotamos medidas rígidas para
proteger os mais vulneráveis da pandemia e evitar
catástrofes, como vistas em outros países.
Tivemos que privá-los dos passeios, também manter
o distanciamento de uns com os outros, de acordo com
determinações dos órgãos reguladores. Fomos
obrigados ainda a abster os residentes dos carinhos
que recebem diariamente dos colaboradores.
Entendemos que, o que mais marcou nossos residentes,
foi a falta de contato presencial com amigos e parentes.
Por isso, quero agradecer a compreensão de todos os
residentes, familiares e amigos durante esse terrível
período que nos pareceu uma eternidade, mas graças a
essas medidas, conseguimos preservar todos contra a
terrível pandemia.
Aproveito também para agradecer imensamente
todos os nossos colaboradores, que cumpriram e
continuam cumprindo, todas nossas determinações de
se protegerem, principalmente nos períodos que estão
fora do Residencial, para retornarem aos seus postos
de trabalho livres de qualquer contaminação. O mais
importante é que, agora, podemos festejar o retorno
das visitas presenciais, que, embora obedecendo todos
os protocolos de segurança, proporcionam uma troca
de carinho e calor humano.
Luis Tadeu Sampel Borges

DOS MESES DE JULHO E AGOSTO
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Funcionários

Moradores
02/07 ARISTÓTELES PASSOS DE CARVALHO
04/07 GILBERTINA SANTOS JOAQUIM
06/07 JOÃO DE JESUS
09/07 OSWALDO MARQUES FRANCISCO
14/07 IVO SBARAINI
14/07 ALEMENE FERNANDES ARAUJO
31/07 JOSÉ BATISTA DOS NASCIMENTO

02/08 LUCIA RUIZ DE SOUZA
07/08 JOEL ROBSON
09/08 LUIZ VICENTE DE OLIVEIRA GORGULHO
18/08 THEREZINHA BARBOSA DE JESUS
22/08 GUSTAVO CRUZ ESTEVES

Coluna dos
moradores

01/07 FATIMA PATRICIA DUARTE VIEIRA
12/07 CAROLINA CARVALHO PEREIRA
18/07 EDUARDO CAMARGO NETO
19/07 VILMA TRINDADE ARAÚJO
23/07 SILVIA HELENA DOS SANTOS
25/07 LUIZ FELIPE FERNANDES DOS ANJOS
29/07 VINICIUS NASCIMENTO BERNARDINO
30/07 MAYARA DA SILVA PEREIRA
02/08 GLAUCENIR PEREZ JOAQUIM
02/08 VINICIUS CORRÊA COELHO
16/08 EVELLIN QUARESMA DA SILVA
16/08 RAQUEL OLMEDO FERNANDES
19/08 NILZETE JUREMA DE ALBURQUERQUE VAZ
22/08 EDINEUSA MARIA BORGES DA SILVA
23/08 ODIL ALMEIDA GODINHO
27/08 GEOVANA GÓIS DE LIMA

por Hugo Nunes Pio

Acróstico
(Casa do Sol)
Cama, roupa lavada e comida
Além de bons cuidados noite e dia
Secular obra por PEDREIROS erguidas
Acolhe vidas, todas bem vividas
Dos anos dourados só resta a lembrança
Onde aqui o sol é luz, vida e calor
Semeando gostosas e fraternas amizades
Onde ele levanta-se cedo e nunca se põe
Louvados sejam seus sagrados raios
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Residencial Casa do Sol retoma visitas aos moradores
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Após cinco meses de contato
virtual, visitas foram retomadas aos
moradores da Casa do Sol. Com
restrições e agendamento prévio, a
Instituição instaurou uma cortina
plástica, que limita o contato direto
entre morador e o familiar. As
visitas ao Residencial Casa do Sol
foram suspensas em março, como
medida preventiva no combate à
pandemia do novo coronavírus.
Segundo a coordenadora técnica e
enfermeira, Danyelle Ferreira da
Costa, “a ideia da cortina de plástico
surgiu por meio da assistente social
Débora de Oliveira, em seguida,
nossa equipe estudou formas de
viabilizar a ideia e passamos para
a aprovação da diretoria”.
Sobre os riscos de contágio a
enfermeira aﬁrmou: “Os aspectos
mais importantes são: não ocorrer
o contato físico e impedir a
transmissão de gotículas para o
idoso. Por isso, a cortina de
plástico assegura esses fatores”.
As visitas estão sendo
realizadas de forma individual e
com acompanhamento da
psicóloga e assistente social da
Casa.
O objetivo do acompanhamento
é orientar os moradores e familiares
sobre os procedimentos e normas,
instauradas pela Instituição, que
seguem as orientações da SEVISA
— Sistema Estadual de Vigilância
Sanitária.
Na entrada da Instituição o
familiar tem a temperatura corpórea
auferida, posteriormente, assina um
termo de responsabilidade (quanto à
ciência das normas estabelecidas),
realiza a higienização dos calçados
em tapetes sanitizantes, como
também, é orientado a utilizar o
álcool em gel.

Reencontros
Por ﬁm, o tão esperado
reencontro. Sorrisos e euforia são os
elementos que permeiam as tardes
de agosto da Casa do Sol. A ﬁlha do
casal Hugo Nunes Pio e Zuneyda
Moreira Pio, Rosane Moreira Pio
Bruno, comentou: “Esse momento
foi muito esperado. Reencontrá-los
tão risonhos, com os semblantes tão
tranquilos, encheu nossos corações
de alegria e satisfação. Devagarinho
a saudade foi saindo e a gente foi
conversando,rindo, renovando as
energias e também as esperanças”.

Hugo Nunes falou sobre o
reencontro com os ﬁlhos: “A
ansiedade veio em tonelada, para
aquele momento. Parece tão pouco o
tempo que ﬁcamos com eles”,
confessou. Para Zuneyda, “foi ótimo
ver meus ﬁlhos de perto”.
A psicóloga da Instituição, Renata
Marques, avalia as experiências e
aﬁrmou que os resultados estão
sendo positivos: “não ocorreu
nenhum efeito reverso durante as
visitas”. Renata também pontuou
sobre a importância das visitas:
“esse contato olho no olho, é
diferente! Isso traz contentamento e
eles se sentem mais valorizados”.

Ludmila Andrade

Razer Brasil doa 2 mil máscaras a Casa do Sol
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O Residencial Casa do Sol foi
beneﬁciado com 2 mil máscaras
descartáveis, pelo projeto Razer for
Life, da empresa Razer Brasil.
A Razer é uma empresa que
produz equipamentos de jogos
eletrônicos, que acredita que a
pandemia deva ser combatida em
esforço coletivo e com a
colaboração de todos, por isso criou
o projeto Razer for Life .
O projeto Razer for Life está
realizando doações de máscaras
para instituições de todo o mundo.
No Brasil não foi diferente,
“Convertemos parte de nossas
linhas de produção para fazer
máscaras cirúrgicas, que foram
doadas para autoridades de saúde
em todo o mundo. Dez mil unidades
das máscaras produzidas foram
enviadas para auxiliar no combate à
COVID-19 no Brasil, em um esforço
coletivo que busca mostra o
caminho para combater a pandemia”
comentou Luiz Felipe de Lima,
representante da empresa Razer
Brasil.

Produtos e equipamentos de
proteção são doados à Casa do Sol
A pandemia proveniente do
coronavírus está aﬂigindo o mundo.
Nesse contexto pandêmico, a utilização
de produtos que impeçam
a
proliferação do vírus é essencial. Por
isso, em um ato solidário, o Rotary
Internacional e o Projeto Corona Zero
doou equipamentos e produtos para a
Casa do Sol.
“Essa doação foi um segmento da
testagem para Covid-19 (realizada em
maio). Além dos testes de diagnóstico,
o Rotary Club Santos-Praia,
juntamente, com o Rotary International
Club Distrito 4420, está auxiliando
algumas instituições, por meio do
projeto Cora Zero”, o presidente
Conectado da Gestão de
2019/2020, do Rotary Club Santos
– Praia, Fabrício Martins Santana.
Entre os produtos doados estão:
álcool líquido, álcool em gel, álcool
frasco, hipoclorito, sabonete
liquido, luvas, máscaras cirúrgicas,
óculos de proteção, faceshild,
aventais, toucas, termômetros,
oxímetro de dedo, papéis toalhas e
pilhas.
“Nesse momento, a ajuda é
essencial para a Instituição.
Estamos atuando assiduamente no
combate ao coronavírus, por isso
agradeço a todos os responsáveis por
essa doação”, disse o vice - presidente
da Casa do Sol, Diego Fonseca
Santana.
Santana parabenizou a equipe de
proﬁssionais de saúde da Instituição:
“Agradeço também a todos os
colaboradores da saúde que estão
atuando no combate à Covid-19 na
Instituição. Estamos felizes pelos
resultados positivos e, principalmente,
pela saúde e bem-estar de nossos
moradores”.
07

INFORMASOL Julho/Agosto 2020

Ludmila Andrade

GALERIA DO SOL

LUDMILA ANDRADE

