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SERVIÇOS
VAGAS ABERTAS PARA NOVOS MORADORES. 
Apartamentos para casais dotados de banheiro 
privativo. Acompanhamento médico,fisioterápi-
co, psicológico e atividades de lazer. Atendimen-
to de segunda a sexta-feira, das 8 às 11h e das 
14 às 17h. Mais informações pelo telefone (13) 
3258-5100.
VISITAS devido a pandemia estão suspensas, para 
obter informações entrar em contato pelo 
Whatapp: (13) 99189-6954

CADASTRO DE VOLUNTÁRIOS feito com a Área 
Técnica ou através do e-mail: 
casadosol@casadosolsantos.org.br

BAZAR BENEFICENTE aceita qualquer tipo de doa-
ção com serviço de coleta em domicílio.
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Palavra da Casa  
Dia 5 de Agosto é celebrado o Dia 

Nacional da Saúde, mas não é somente 
neste dia que devemos cuidar dela.

A saúde resulta de um equilíbrio físi-
co, orgânico e mental do nosso organis-
mo, conquistado no dia-a-dia.

Esse equilíbrio é adquirido através 
de vários fatores, como uma boa ali-
mentação à base de frutas, verduras, 
carboidratos, proteínas, pouca gordura e 
muita água; um bom descanso; alguma 
atividade física; cuidados com a higiene 
pessoal; horas de lazer.

O cuidado com a saúde é um hábito 
que todos devem ter. 

É importante lembrar de nossa saúde 
diariamente! 

Esta data foi criada em 1948 pela Or-
ganização Mundial de Saúde (OMS) em 
virtude da preocupação que esta Insti-
tuição tinha em manter o bom estado de 
saúde mundial da sociedade e orientar e 
conscientizar sobre os seus problemas.

Flávia Rico



Coluna dos 
moradores

>> Moradores >> Funcionários
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POR LUIZ VICENTE 
DE OLIVEIRA

07/08 Joel Robson  
09/08 Luiz Vicente de Oliveira Gorgulho 
13/08 Antonieta Fernandes Ferrara 
22/08 Gustavo da Cruz Esteves 
27/08 Dirce de Oliveira Cordeiro 
29/08 Vastil Madureira da Costa

11/08 Kelly Aparecida dos Santos Norato 
16/08 Evellin Quaresma da Silva 
19/08 Nilzete Jurema de Albuquerque Vaz 
22/08 Edineusa Maria Borges da Silva 
23/08 Odil Almeida Godinho 
29/08 Janaina dos Santos Silva Teixeira

02/07 Aristóteles Passos Junior 
04/07 Gilbertina Santos Joaquim 
14/07 Ivo Sbaraini 
22/07 Hélio Roberto Cassimiro 
31/07 José Batista do Nascimento

12/07 Carolina Carvalho Pereira
18/07 Eduardo de Camargo Neto
21/07 Ana Paula Jesus de Souza Pestana 
23/07 Silvia Helena dos Santos
23/07 Beatriz Gomes Rodrigues Cara
25/07 Luiz Felipe Fernandes dos Anjos
29/07 Vinicius Nascimento Bernadino
30/07 Mayara da Silva Pereira

 Jesus disse “cresce-vos e multiplicar-vos”. 
 E assim ocorreu o motivo para todos se amarem 

e construírem famílias. Todos os filhos no dia de hoje 
devem agradecer e pedir a crença a seus pais, que 
são as criaturas responsáveis por sua existência e 
sobrevivência, até crescerem e conquistarem a sua 
independência. 

 Quem nos dá a vida é a mãe junto com o pai e, 
por este motivo, devemos respeitá-los, demonstrando 
sempre afeição e carinho. Hoje devemos agradecer 
ao criador e aos pais pelo carinho, amor e cuidados 
com a saúde.

 O maior presente no dia de hoje será um abraço 
carinhoso e agradecermos aos pais por eles terem 
nos dado a vida. 

Dia dos Pais
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Na sexta (12) os moradores tiveram a 
celebração do Dia dos Pais!

Para marcar essa data tão especial  o 
grupo Cantar, Brincar e Encantar, que já 
havia animado os moradores na comemo-
ração do Dia das Mães e na Páscoa mar-
cou presença. 

Eles contaram ótimas histórias sobre re-
lação entre pais e filhos e fecharam com 
muita cantoria e alegria. 

Dia dos Pais
Celebração

ALICE NUNES

ALICE NUNES

E, como já é tradição, depois que o grupo foi embora, os residentes se 
reuniram no refeitório para um chá da tarde em homenagem a todos os 
pais da Casa do Sol. 

Teve muitos salgados e bolo, além de belas fotos no mural montado 
para a ocasião.



Atividades

Interação com Cães
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ALICE NUNES

Em julho e agosto os moradores tiveram diver-
sos momentos de interação com cães! 

Começando com uma visitinha surpresa da Po-
lícia Militar (PM), que trouxe três cachorros para 
os moradores conhecerem e fazer carinho, po-
dendo tirar dúvidas sobre como funciona o pro-
cesso de treinamento deles.

Seguido pelo encontro inesperado com o 
Chewbaca, o cãozinho que estava caminhando 
com seus donos e imediatamente ganhou a aten-
ção e carinho dos moradores.

A residente Delair ficou apaixonada pelo cachor-
rinho e teve permissão de seus donos para poder 
pegá-lo no colo e ser fotografada com ele.

Depois teve a visita do Oreo, o cão coterapeuta 
que passou a tarde com os moradores, em um 
trabalho em parceria com a Codevida.

A voluntária Deyse Dalmaso, a coordenadora 
e veterinária Karoline Castro, a psicóloga Renata 
Mariano e a coordenadora técnica Flávia Rico in-
tegraram a equipe. 

E, para fechar, também teve a visita da Mel e 
do Boris. Os dois goldens foram trazidos pelos 
tutores Camila Santana e Diogo Amparo e tanto 
a visita deles quanto a do Oreo proporcionaram 
momentos de atenção, expressão de afetividade 
e de recordações antigas, alegrando o dia dos 
moradores em um momento de descontração. 

ALICE NUNES

ALICE NUNES

ALICE NUNES



Novidades
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Moradores Novos
  Em julho e agosto teve a entrada 
de dois moradores novos: José Luiz 
e Clotilde.

  Sejam muito  bem-vindos à Casa!

Espetáculo Benificente
A academia de dança Ballet Sandra Romão realizou o espetáculo “Vi-

ver é melhor que sonhar”, em tributo à Elis Regina, e em prol ao Resi-
dencial.

O show aconteceu no Teatro Municipal Braz Cubas e a entrada para 
assistir foi um pacote de fralda geriátrica tamanho G/XG, arrecadando no 
total 264 pacotes para a Casa. 

Os moradores ficaram muito gratos com o gesto e adoraram o show!

ALICE NUNES



GALERIA DO SOL ALICE NUNES


